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Wstęp 

Przystępując do opracowania układu zasilania obiektu budowlanego projektant musi przeprowadzić szczegó-

łową analizę w zakresie wymagań pewności zasilania przez poszczególne odbiorniki planowane do zainsta-

lowania w projektowanym obiekcie budowlanym.  

Zróżnicowane wymagania dotyczące pewności zasilania wymusiły wprowadzenie klasyfikacji odbiorników 

energii elektrycznej na kategorie zasilania: 

 Odbiorniki III kategorii zasilania – odbiorniki, w których dowolnie długa przerwa w dostawie energii 

elektrycznej nie spowoduje żadnych negatywnych skutków, 

 Odbiorniki II kategorii zasilania – odbiorniki, w których krótka przerwa w dostawie energii elektrycznej 

(do kilku minut) nie spowoduje negatywnych skutków, 

 Odbiorniki I kategorii zasilania – odbiorniki, w których nawet krótka przerwa w dostawie energii elek-

trycznej może spowodować zagrożenie życia ludzi lub znaczne straty materialne spowodowane np. 

przerwaniem procesu produkcyjnego. 

Przykładowy układ zasilania obiektu budowlanego, w którym występują wszystkie kategorie zasilania przed-

stawia rysunek 1. 

 

Rys.1: Przykład zasilania obiektu łączności  

 

Zespoły prądotwórcze (ZP) 

Zespół prądotwórczy jest powszechnie stosowanym źródłem zasilania awaryjnego obiektów budowlanych. 

Podstawowymi elementami składowymi zespołu prądotwórczego są: 

 Silnik spalinowy, który zamienia energię chemiczną paliwa na energie mechaniczną, 

 Generator służący do zamiany energii mechanicznej na energie elektryczną, 

 Regulator prędkości obrotowej, 

 Regulator napięcia generatora, 

 Układ wzbudzenia generatora, 

 Układ sterowania, 

 Układ rozruchu, 

 Aparatura łączeniowa. 

Na rynku dostępne są zespoły o mocach od kilku kVA do 6 MVA przeznaczone do różnych sposobów eksplo-

atacji oraz do zabudowy w pomieszczeniu lub w wolnostojącym kontenerze. 
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Sposób eksploatacji zespołu prądotwórczego ma wpływ na szereg czynników takich jak: żywotność, ekono-

miczność, niezawodność pracy itp. W związku z tym przed podjęciem decyzji o zakupie zespołu prądo-

twórczego należy uzgodnić z producentem sposób jego eksploatacji. 

Do podstawowych sposobów eksploatacji zespołów prądotwórczych należy zaliczyć: 

 Eksploatację ciągłą, podczas której zespól prądotwórczy pracuje non-stop a przerwy w pracy są spo-

wodowane koniecznością prowadzenia napraw lub obsługi serwisowej, 

 Eksploatacja czasowa, podczas której zespół prądotwórczy pracuje w określonych, ograniczonych 

przedziałach czasu. 

Zespół prądotwórczy może pracować samodzielnie, w układzie równoległym gdzie współpracują ze sobą dwa 

lub więcej zespołów lub synchronicznie z siecią elektroenergetyczną. W przypadku synchronicznej pracy ze-

społu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczna należy uzyskać zgodę od zarządcy sieci elektroenerge-

tycznej oraz uzgodnić warunki tej współpracy. 

W tabeli 1 zostały podane najważniejsze wymagania graniczne wartości eksploatacyjnych przebiegów napię-

cia i częstotliwości dla poszczególnych klas wymagań zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8528-5 Zespoły 

prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem tłokowym. Zespoły prądotwórcze. 

 

Tabela 1: najważniejsze wymagania graniczne wartości eksploatacyjnych przebiegów napięcia i częstotliwości 

dla poszczególnych klas wymagań zespołów prądotwórczych 

 

Parametr 
Jednostka 

Graniczna wartość eksploatacyjna, dla klasy wymagań 

G1 G2 G3 G4 

Spadek częstotliwości %  8  5  3  

 

 

 

 

 

 

Wartości parame-

trów należy uzgod-

nić z producentem 

zespołu 

Pasmo względnych zmian 

częstotliwości w stanach 

ustalonych 

 

% 
 2,5  1,5  0,5 

Przejściowa 

odchyłka często-

tliwości od 

wartości zna-

mionowej 

100% 

nagłego 

spadku 

mocy 

 

 

 

% 

+18  +12  +10 

Nagły 

wzrost 

mocy 

 -15  -10  -7 

Czas odbudowania często-

tliwości 
s  10  5  3 

Odchyłka napięcia w stanie 

ustalonym 
% 

 



 5
1)

  



 2,5  



 1 

Przejściowa 

odchyłka napię-

cia 

100% 

nagłego 

spadku 

mocy 

% 

 

 

% 

 +35  +25  +20 

Nagły 

wzrost 

mocy 

 -25  -20  -15 

Czas odbudowania napię-

cia 
s  10  6  4 

Uwaga: pełny zestaw wymagań został określony w normie PN-ISO8528-5 

1)
 dla zespołów o mocy do 10 kVA:  ±10 % 

 

Zgodnie z PN-ISO 8528–1 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tło-

kowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne, występują cztery klasy wymagań eksploata-

cyjnych: 

 Klasa wymagań G1 - dotyczy odbiorników, które wymagają spełnienia podstawowych parametrów w 

zakresie napięcia oraz częstotliwości takich jak np. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne, itp. 
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 Klasa wymagań G2 - dotyczy zasilania odbiorników, dla których wymagania w zakresie jakości do-

starczanej energii elektrycznej są zbliżone do wymagań określonych w odniesieniu do publicznych 

sieci elektroenergetycznych. W przypadku zmian w obciążeniu dopuszczalne są chwilowe odchylenia 

od znamionowych wartości napięcia i częstotliwości. Do odbiorników spełniających wymagania tej 

klasy należy zaliczyć: oświetlenie, pompy, wentylatory, dźwigi, itp. 

 Klasa wymagań G3 - dotyczy zasilania odbiorników o zwiększonych jakościowych wymaganiach w 

zakresie dostarczanej energii elektrycznej. Przykładem takich urządzeń mogą być zasilacze UPS, 

systemy telekomunikacyjne itp. 

 Klasa wymagań G4 - dotyczy zasilania odbiorników o wysokich wymaganiach w zakresie dostarcza-

nej energii elektrycznej 

Zespoły prądotwórcze dzieli się również ze względu na czas rozruchu tj. czas, jaki upływa od chwili zaniku 

napięcia w sieci elektroenergetycznej do chwili jego podania z generatora zespołu prądotwórczego: 

 Z długotrwałym zanikiem napięcia  

 Z krótkotrwałym zanikiem napięcia 

 Bez zaniku napięcia. 

Zespoły z długotrwałym zanikiem napięcia są urządzeniami powszechnie stosowanymi w układach zasilania 

awaryjnego. Zespół taki wyposażony jest w automatykę samorozruchu i samozatrzymania. Po zaniku napięcia 

w sieci elektroenergetycznej automatyka zespołu uruchamia procedurę rozruchu zespołu. Zespoły te dla uła-

twienia rozruchu są wyposażone w grzałki przeznaczone do ogrzewania bloku silnika napędowego. Grzałki te 

są zasilane w układzie wyposażonym w termostat, dzięki czemu utrzymywana jest stała temperatura bloku 

silnika. Moc grzałek jest uzależniona od mocy zespołu prądotwórczego i jest określana przez producenta ze-

społu. Zasilanie grzałek jest realizowane z rozdzielnicy potrzeb własnych zespołu. 

Załączenie odbiorów zasilanych z zespołu odbywa się automatycznie przez układ automatyki SZR i może być 

realizowane jednocześnie lub sekwencyjnie. Automatyka zespołu po zaniku napięcia w sieci elektroenerge-

tycznej wypracowuje procedury uruchomienia zespołu z kilkusekundowym opóźnieniem. Takie rozwiązanie 

jest konieczne dla uniknięcia zbędnych rozruchów powodowanych zapadami lub krótkotrwałymi zanikami 

napięcia. Opóźnienie te wynosi na ogół 5 – 10 sekund. Czas, jaki upływa od zaniku napięcia w sieci elektro-

energetycznej do podania go ze źródła awaryjnego na ogół nie przekracza 1 minuty. Po powrocie napięcia w 

sieci elektroenergetycznej automatyka SZR powoduje przełączenie zasilania na tor zasilania podstawowego 

nie wyłączając zespołu. Po przełączeniu zespół prądotwórczy pracuje na biegu jałowym około 3 minuty w celu 

wychłodzenia generatora. 

Na rysunku 2 został przedstawiony schemat zespołu prądotwórczego z krótkim czasem rozruchu. 

 

 

Rys.2: Schemat zespołu prądotwórczego z krótkim czasem rozruchu: 

1 – silnik elektryczny do napędu generatora i koła zamachowego, 2 – generator, 3 – koło zamachowe, 

4 – sprzęgło elektromagnetyczne, 5 – silnik spalinowy, 6 – szafa sterująca i rozdzielnica potrzeb własnych 

 

W normalnych warunkach zasilania silnik elektryczny synchroniczny (1) pobiera energię z sieci elektroenerge-

tycznej i napędza generator (2) oraz koło zamachowe (3). Sprzęgło (4) jest rozłączone. Generator pracuje na 

biegu jałowym. Z chwilą zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej następuje otwarcie łącznika Q1 oraz 
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automatyczne zamknięcie sprzęgła (4). Zgromadzona energia kinetyczna w kole zamachowym powoduje 

szybki rozruch silnika spalinowego (5), który w krótkim czasie przejmuje napęd generatora (2). Podanie na-

pięcia z generatora powoduje automatyczne przełączenie łącznika Q2 na zasilanie ze źródła awaryjnego i 

podanie napięcia do odbiorników. Czas, w którym odbiorniki pozostają bez dostawy energii elektrycznej na 

ogół nie przekracza 2 s. 

Na rysunku 3 został przedstawiony schemat zespołu prądotwórczego z zerowym czasem przełączenia na 

zasilanie awaryjne. 

 

Rys.3: Schemat zespołu prądotwórczego z zerowym czasem przełączenia na zasilanie awaryjne: 

1 – silnik elektryczny do napędu generatora i koła zamachowego, 2 – generator, 3 – koło zamachowe, 

4 – sprzęgło elektromagnetyczne, 5 – silnik spalinowy, 6 – szafa sterująca i rozdzielnica potrzeb własnych 

 

W układzie przedstawionym na rysunku 3 zastosowano silnik elektryczny synchroniczny o mocy równej mocy 

generatora zespołu prądotwórczego. Zasilanie odbiorników jest realizowane w sposób ciągły nie z sieci elek-

troenergetycznej, lecz z generatora zespołu prądotwórczego. 

W normalnym stanie pracy silnik elektryczny (1) jest zasilany z sieci elektroenergetycznej i napędza generator 

zespołu (2) wraz z kołem zamachowym (3). W przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej, 

sprzęgło (4) łączy koło zamachowe z silnikiem spalinowym (5). Zgromadzona w kole zamachowym energia 

kinetyczna jest w stanie spowodować szybki rozruch silnika spalinowego, który przejmuje napęd generatora 

zespołu. Łącznik Q2 w tym przypadku spełnia jedynie rolę serwisową. 

Zespół prądotwórczy pracujący w układach zasilania awaryjnego może być instalowany w kontenerze usta-

wianym na fundamencie betonowym poza budynkiem lub specjalnie do tego celu przygotowanym pomiesz-

czeniu, powszechnie nazywanym agregatornią. Zarówno w jednym jak tez drugim przypadku instalacja zespo-

łu wymaga czerpni powietrza oraz odprowadzenia spalin i odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. Problem 

ten powinien zostać rozwiązany przez projektanta instalacji sanitarnych na podstawie wymagań określonych 

przez producenta zespołu i nie będzie w niniejszej publikacji szerzej omawiany. 

Zespól instalowany przez producenta w kontenerze stanowi kompletne urządzenie pod względem elektrycz-

nym oraz sanitarnym. Natomiast w przypadku adaptowania pomieszczenia dla celów instalacji zespołu prądo-

twórczego należy spełnić wszelkie wymagania określone przez producenta. 

Na rysunku 4 został przedstawiony przykład instalacji zespołu prądotwórczego w pomieszczeniu. Pomiesz-

czenie, w którym zostanie zainstalowany zespół prądotwórczy należy wyposażyć w rozdzielnicę potrzeb wła-

snych, oświetlenie, gniazda odbiorcze oraz instalację elektryczną sterowania wentylacją oraz innymi urządze-

nia projektowanymi w zależności od potrzeb. 
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Rysunek 4: Typowa instalacja zespołu prądotwórczego w pomieszczeniu - elementy elastyczne: 

1 -  izolatory antywibracyjne, 2 - połączenie giętkie w układzie wydechowym, 3 - połączenie giętkie w układzie 

wyrzutu ogrzanego powietrza 

 

Na rysunku 4 pokazano przykładowe pomieszczenie z zamontowanym zespołem prądotwórczym wyposażo-

nym w ścienną czerpnię i wyrzutnię powietrza. Zespół prądotwórczy wytwarza ciepło pochodzące z następu-

jących źródeł: 

 Silnika; 

 Prądnicy (alternatora); 

 Chłodnicy; 

 Rury wydechowej i tłumika wydechu. 

Nieodpowiednia wentylacja pomieszczenia z pracującym ZP może spowodować niepożądany wzrost tempe-

ratury w pomieszczeniu, co może doprowadzić do spadku mocy silnika, a w konsekwencji do unieruchomie-

nia. W takim przypadku należy zastosować chłodzenie wymuszone np.: wentylatorami. 

Najkorzystniejszy przepływ powietrza w pomieszczeniu powinien być w kierunku: 

prądnica => silnik=> chłodnica 

Rozwiązanie takie, pozwała nie tylko na usuniecie ciepła wytworzonego przez ZP, ale również dostarcza nie-

zbędną ilość świeżego powietrza do spalania.  

Na rysunku 5 przedstawione jest prawidłowe, klasyczne rozplanowanie pomieszczenia agregatorni. Na tym 

samym rysunku zaznaczone zostały przykładowe wymiary i odległości w typowej instalacji ZP o mocy rzędu 

60-80 kVA. 
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Dobór mocy zespołu prądotwórczego 

Za podstawę doboru mocy zespołu prądotwórczego należy przyjąć wartość mocy czynnej zapotrzebowanej 

oraz mocy biernej przez odbiorniki, które mają zostać objęte systemem zasilania awaryjnego. 

Moc czynną zapotrzebowaną należy wyznaczyć z następującego wzoru: 





n

i

iZZ PkP
1

 (1) 

Gdzie: 

PZ - moc czynna zapotrzebowana czynna w [kW] 

kZ - współczynnik zapotrzebowania w [-] 

Pi - moc czynna i-tego odbiornika objętego systemem zasilania awaryjnego w [kW]. 

Kolejnym krokiem jest obliczenie mocy biernej zapotrzebowanej, którą należy wyznaczyć w następujący spo-

sób: 





n

i

i

i

Z

n

i

iiZZ PkPtgkQ
1

2
1

1
cos

1


  (2) 

Gdzie: 

QZ - moc bierna zapotrzebowana w [kvar] 

icos - współczynnik mocy odbiornika objętego systemem zasilania gwarantowanego w [-]. 

Na podstawie obliczonej wartości mocy czynnej zapotrzebowanej oraz mocy biernej zapotrzebowanej należy 

obliczyć współczynnik mocy Zcos : 

22
cos

ZZ

Z
Z

QP

P


  (3) 
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Gdzie: 

Zcos - współczynnik mocy obliczony na podstawie mocy czynnej zapotrzebowanej oraz mocy biernej zapo-

trzebowanej w [-]. 

Kolejnym krokiem jest obliczenie minimalnej mocy czynnej, jaką musi dysponować generator zespołu prądo-

twórczego. Wyznaczenie mocy pozornej na podstawie mocy czynnej zapotrzebowanej oraz mocy biernej za-

potrzebowanej ze wzoru: 

22

ZZG QPS   (4) 

Może prowadzić do błędnych wyników. 

Ponieważ generator zespołu prądotwórczego musi pokryć zapotrzebowanie mocy czynnej PZ oraz mocy bier-

nej QZ, w przypadku, gdy generator wytwarza energię przy współczynniku mocy nGZ  coscos  , zmniejsza 

się zdolność wykorzystania mocy czynnej generatora ze względu na obciążalność cieplną stojana. 

Silnik spalinowy napędzający generator jest dostosowany do mocy czynnej generatora, czyli do pracy genera-

tora przy znamionowym współczynniku mocy nGcos , zatem w przypadku wytwarzania energii elektrycznej 

przy współczynniku nGZ  coscos   skutkuje zmniejszeniem jego wykorzystania. 

Względne obciążenie generatora mocą czynną można określić współczynnikiem wykorzystania, który należy 

obliczyć z poniższego wzoru: 

nG

Zp




cos

cos
  (5) 

Wymagana minimalna moc czynna zespołu prądotwórczego musi spełniać następującą nierówność: 

p

P
P Z

G min  (6) 

Obliczony ze wzoru (5) współczynnik wykorzystania p, należy podstawić do wzoru (6). W przypadku, gdy p  

1, do wzoru (6) należy wstawić wartość 1. Wartość współczynnika mocy nGcos  należy przyjąć zgodnie z 

DTR zespołu prądotwórczego. 

W przypadku braku informacji w tym zakresie można przyjmować 8,0cos nG . Moc pozorna zespołu prą-

dotwórczego musi spełniać następującą nierówność: 

z

G
nG

P
S

cos

min  (7) 

Gdzie: 

PGmin - minimalna mocy czynna, jaką musi pokryć generator zespołu prądotwórczego w [kW]. 

Mała wartość współczynnika mocy Zcos  powoduje zmniejszenie siły elektromotorycznej generatora wsku-

tek rozmagnesowującego działania składowej biernej prądu obciążenie. 

Jeżeli generator oddaje większą moc bierną niż znamionowa, ze względu na konieczność utrzymania napię-

cia znamionowego i nie przeciążanie wirnika, należy zmniejszyć moc czynną obciążenia. W dopuszczalnych 

dla prądów wirnika granicach, automatyka zespołu prądotwórczego reguluje wartość prądu wzbudzenia 

utrzymując na stałym poziomie wartość napięcia wyjściowego generatora. 

Zatem wytwarzanie energii elektrycznej przez generator zespołu prądotwórczego przy współczynniku mocy 

nGZ  coscos   skutkuje koniecznością zwiększenia jego mocy do wartości umożliwiającej pełne pokrycie 

mocy czynnej zapotrzebowanej PZ oraz mocy biernej zapotrzebowanej QZ. 

Wprowadzanie układów kompensacji mocy biernej (szczególnie indukcyjnej) jest niewskazane ze względu na 

charakter pracy źródła zasilającego, może doprowadzić do przedwczesnego zniszczenia kondensatorów. 
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W przypadku, gdy zespół prądotwórczy służy do zasilania silników elektrycznych, za podstawę doboru mocy 

należy przyjmować prądy rozruchowe silników, które nie mogą przekraczać wartości prądu znamionowego 

generatora z uwzględnieniem jego chwilowego przeciążenia określonego w DTR producenta. 

Natomiast, gdy zespół prądotwórczy zasila odbiorniki nieliniowe, powstają zniekształcenia prądu pobieranego 

ze źródła. Zniekształcenia te powodują pojawianie się w sieci zasilającej oraz instalacji odbiorczej harmonicz-

nych, interharmonicznych i subharmonicznych, które na ogół nie są w fazie z napięciem. Zjawisko wyższych 

harmonicznych powoduje, że oprócz mocy czynnej i biernej pojawia się moc deformacji V, co oznacza, że 

moc pozorna nie może być określona, jako iloczyn prądu i napięcia podstawowej harmonicznej. Wartość mo-

cy deformacji V zależy od stopnia odkształcenia przebiegów napięcia i prądów, czyli od zawartości wyższych 

harmonicznych, a w układach wielofazowych również od stopnia asymetrii. W przypadku obciążeń asyme-

trycznych współczynnik mocy cos nie jest jednakowy dla poszczególnych faz. W każdej fazie jego wartość 

może być różna i uzależniona od wartości mocy czynnej i biernej obciążającej fazę. Niepożądanym skutkiem 

niesymetrycznego obciążenia jest wzrost wartości napięcia ponad wartość znamionową w fazie najmniej ob-

ciążonej. 

Oszacowanie wartości mocy deformacji powodowanej niesymetrycznym obciążeniem jest dość trudne, zatem 

zgodnie z zaleceniami producentów zespołów prądotwórczych podczas projektowania układu zasilania awa-

ryjnego należy zadbać, by przy zasilaniu odbiorników przez awaryjny zespół prądotwórczy asymetria obciąże-

nia nie przekraczała 20%. 

Moc pozorną zapotrzebowaną przez odbiornik nieliniowy należy określić wzorem: 

2222 VQPS   (8) 

Moc czynna przebiegu odkształconego jest sumą mocy czynnych harmonicznych napięcia i prądu o tej samej 

częstotliwości, czyli: 







1

cos
k

kkk IUP   (9) 

Natomiast moc bierną przebiegu odkształconego obliczamy z powszechnie akceptowanego wzoru (10): 







1

sin
k

kkk IUQ   (10) 

Moc pozorna obwodu liniowego jest określona następującym wzorem: 

222
QPS   (11) 

W tym przypadku moc deformacji V = 0. 

Ilustrację graficzną mocy P, Q, V, |S| i S przedstawia rysunek  6. 

 

Rys. 6. Czworościan mocy dla układu o odkształconych przebiegach napięcia i prądu 

P – moc czynna, w [kW]; Q – moc bierna, w [kvar]; |S| - moc pozorna części liniowej obwodu w [kVA]; S – moc 

pozorna obwodu nieliniowego, w [kVA] ; V – moc deformacji, [kVA]; D – moc dystorsji, definiowana jako  
222 VQD  . 
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Rysunek 6 wyjaśnia również, że dla obwodów nieliniowych współczynnik mocy nie może zostać określony 

wzorem, który jest słuszny dla obwodów liniowych: 

S

P
cos  

(12) 

 

W obwodach nieliniowych współczynnik mocy jest definiowany, jako (patrz rysunek 6): 













0

2
22

1

3

cos

k

kn IU

P

QP

P

I

I

S

P
 

(13) 

 

 

Gdzie: 

k Przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem i prądem dla harmonicznej rzędu k, kk  2cos1sin   

Prąd znamionowy urządzenia trójfazowego pobierającego prąd odkształcony należy wyrazić poniższym wzo-

rem: 




cos3 n

n

n
U

P
I  

(14) 

 

Z równań (13) oraz (14) wynika, że przy ustalonej wartości prądu znamionowego In urządzenia i wzroście 

odkształcenia prądu rzeczywiście przepływającego przez to urządzenie, zmniejsza się moc znamionowa 

czynna, którą można je obciążyć.  

Zatem odbiorniki nieliniowe pobierające prąd zniekształcony z generatora powodują zmniejszenie możliwości 

wykorzystania mocy czynnej generatora zespołu prądotwórczego. W celu pokrycia mocy zapotrzebowanej 

przez te odbiorniki moc generatora musi ulec zwiększeniu. Minimalną moc czynną generatora niezbędną do 

pokrycia mocy zapotrzebowanej przez te odbiorniki należy wyznaczyć ze wzoru: 

Wp

P
P Z

G


min  
(15) 

Gdzie: 

p – współczynnik wykorzystania określony wzorem 5 w [-], 

Pz – moc czynna zapotrzebowana przez odbiorniki objęte systemem zasilania awaryjnego w [kW] 

PGmin – wymagana minimalna moc czynna generatora zespołu prądotwórczego w [kW] 

2

%

)
100

100
(

iTHD
W


 - współczynnik zniekształcenia w [-], w którym: 

THDi% - współczynnik odkształcenia prądu w [-]. 

Natomiast moc zespołu prądotwórczego określamy zgodnie ze wzorem (7). 

Wartość współczynnika THDi% zawartości harmonicznych w odkształconym przebiegu prądu, należy wyzna-

czyć z poniższego wzoru: 

%100

)(

1

2

2








I

I

THD
k

k

i  
(16) 

gdzie: 

Ik – wartość skuteczna k-tej harmonicznej prądu w [A] 

I1 – wartość skuteczna harmonicznej podstawowej prądu w [A] 

k – rząd harmonicznej w [-]. 
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Przykładowe wartość współczynnika W, w zależności od wartości współczynnika THDi% przedstawia tabela 2. 

 

Tabela 2: Wartości współczynnika zniekształcenia W, w zależności od wartości współczynnika THDi% 

THDi% W 

3% 0,95 

5% 0,91 

8% 0,86 

10% 0,83 

15% 0,76 

20% 0,70 

30% 0,60 

40% 0,51 

 

Wraz ze wzrostem współczynnika THDi%, maleje współczynnik zniekształceń W, a zatem moc generatora 

niezbędna do pokrycia mocy zapotrzebowanej ulega zwiększeniu. 

 

Dobór mocy zasilaczy UPS 

Podstawą doboru mocy zasilacza UPS jest moc czynna i bierna zapotrzebowana przez odbiorniki, które mogą 

być zasilane z dobieranego zasilacza UPS. 

Moc czynną zapotrzebowaną należy wyznaczyć ze wzoru (1), natomiast moc bierną zapotrzebowaną należy 

obliczyć ze wzoru (2). 

Kolejnym krokiem jest obliczenie minimalnej mocy pozornej na podstawie mocy czynnej zapotrzebowanej 

oraz mocy biernej zapotrzebowanej ze wzoru (17)
1
: 

22

ZZnUPS QPS   
(17) 

W przypadku, gdy systemem zasilania gwarantowanego zostaną objęte silniki, zasilacz UPS musi zapewnić 

pokrycie zwiększonego zapotrzebowania mocy wynikającego z rozruchu zasilanych silników.  

W przypadku zasilania odbiorników nieliniowych wyznaczenie mocy czynnej zapotrzebowanej należy obliczyć 

z poniższego wzoru: 





n

i i

i

zZ
W

P
kP

1

 (18) 

Uwzględnienie prądów rozruchowych oraz odkształconych przy doborze mocy zasilacza UPS jest niezbędne 

dla jego poprawnego funkcjonowania. UPS o zbyt małej mocy przeznaczony do zasilania odbiorników nieli-

niowych lub silników elektrycznych, przy wzroście obciążenia automatycznie przejdzie na bypass zewnętrzny, 

co skutkowało będzie pozbawieniem układu zasilania funkcji napięcia gwarantowanego. 

Przy doborze zasilacza UPS należy również zwrócić uwagę na znamionowy współczynnik szczytu, który 

określa, ile może zostać przekroczona chwilowa wartość szczytowa prądu w stosunku do rzeczywistej warto-

ści skutecznej tego prądu.  W produkowanych obecnie zasilaczach UPS współczynnik szczytu wynosi na ogół 

3. Jeżeli wartość współczynnika szczytu w przebiegu prądu pobieranego z UPS przekroczy wartość znamio-

nowego współczynnika szczytu to mogą wystąpić zakłócenia w pracy zasilacza łącznie z jego wyłączeniem. 

Uwaga! 

Moc zasilacza UPS podawana w kartach katalogowych dotyczy wyjścia. Moc wejściowa zasilacza nie jest 

równa mocy wyjściowej. Zasilacz pobiera z sieci moc większą niż oddaje zasilanym odbiornikom. Podczas 

                                                     
1
 Określona zgodnie za wzorem 17 moc pozorna dotyczy mocy UPS, która jest podawana w katalogach producentów. 
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projektowania układów zasilania UPS należy uwzględnić ten problem. Dobierając moc zasilacza UPS na pod-

stawie mocy czynnej zapotrzebowanej Pz należy przyjmować 25% rezerwy w celu skompensowania chwilo-

wego wzrostu mocy lub ewentualnych błędów jej oszacowania. 

Ponieważ zasilacz UPS musi pokryć zapotrzebowanie mocy czynnej Pz oraz mocy biernej Qz, w przypadku, 

gdy UPS konwertuje energię przy współczynniku mocy nUPSZ  coscos  , zmniejsza się zdolność wykorzy-

stania mocy czynnej UPS ze względu na możliwości przełączeniowe układu półprzewodnikowego falownika. 

Falownik zasilacza UPS zasilający odbiorniki posiada ograniczenia wydajności mocy czynnej związanej z 

kształtowaniem przebiegu napięcia przy poborze prądu odbiorników zarówno o charakterze pojemnościowym 

jak i indukcyjnym, czyli nUPScos , zatem wytwarzanie energii elektrycznej przy współczynniku 

nUPSZ  coscos   skutkuje zmniejszeniem jego wykorzystania. 

Względne obciążenie zasilacza UPS mocą czynną można określić współczynnikiem wykorzystania, który 

należy obliczyć z poniższego wzoru: 

nUPS

Zp




cos

cos
  

(19) 

Wymagana minimalna moc czynna zespołu prądotwórczego musi spełniać następującą nierówność: 

p

P
P Z

UPS min  
(20) 

Obliczony ze wzoru (19) współczynnik wykorzystania p, należy podstawić do wzoru (20). W przypadku, gdy p 

 1, do wzoru (20) należy wstawić wartość 1. Wartość współczynnika mocy nUPScos  należy przyjąć zgodnie 

z DTR zasilacza UPS. 

W przypadku braku informacji w tym zakresie można przyjmować 8,0cos nUPS  dla zasilaczy UPS o kon-

strukcji transformatorowej lub 9,0cos nUPS dla zasilaczy beztransformatorowych z falownikiem IGBT. Moc 

pozorna zasilacza UPS musi spełniać następującą nierówność: 

nUPS

UPS

nUPS

P
S

cos

min  
(21) 

Gdzie: 

minUPSP - minimalna mocy czynna, jaką musi pokryć generator zespołu prądotwórczego w [kW] 

nUPScos  - znamionowy współczynnik mocy zasilacza UPS w [-] (wartość nUPScos  należy przyjmować na 

podstawie DTR producenta UPS; w przypadku braku danych można przyjmować wartość 0,8). 

Mała wartość współczynnika mocy Zcos  powoduje przeciążenie falownika, a w konsekwencji może dopro-

wadzić do jego wyłączenia lub przełączenia zasilacza UPS na wewnętrzny tor obejściowy. 

Jeżeli zasilacz UPS oddaje większą moc bierną niż znamionowa, ze względu na konieczność utrzymania 

napięcia znamionowego i nie przeciążanie falownika należy zmniejszyć moc czynną obciążenia.  

Wytwarzanie energii elektrycznej przez zasilacz UPS przy współczynniku mocy nUPSZ  coscos   skutkuje 

koniecznością zwiększenia jego mocy do wartości umożliwiającej pełne pokrycie mocy czynnej zapotrzebo-

wanej ZP oraz mocy biernej zapotrzebowanej ZQ . Wprowadzanie układów kompensacji mocy biernej (szcze-

gólnie indukcyjnej) jest niewskazane ze względu na charakter pracy źródła zasilającego, mogą doprowadzić 

do przedwczesnego zniszczenia kondensatorów. 

W przypadku, gdy zasilacz służy do zasilania urządzeń z dużym prądem rozruchowych, za podstawę doboru 

mocy należy przyjmować prądy rozruchowe tych urządzeń, które nie mogą przekraczać wartości prądu zna-

mionowego zasilacza UPS z uwzględnieniem jego chwilowego przeciążenia określonego w DTR producenta. 
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W przypadku, gdy zasilacz UPS zasila odbiorniki nieliniowe powstają zniekształcenia prądu pobieranego ze 

źródła. Zniekształcenia te powodują pojawianie się w sieci zasilającej oraz instalacji odbiorczej harmonicz-

nych, interharmonicznych i subharmonicznych, które na ogół nie są w fazie z napięciem. 

Zjawisko wyższych harmonicznych powoduje, że oprócz mocy czynnej i biernej pojawia się moc deformacji V, 

co oznacza, że moc pozorna nie może być określona, jako iloczyn prądu i napięcia podstawowej harmonicz-

nej. Wartość mocy deformacji V zależy od stopnia odkształcenia przebiegów napięcia i prądów, czyli od za-

wartości wyższych harmonicznych, a w układach wielofazowych również od stopnia asymetrii. W przypadku 

obciążeń asymetrycznych współczynnik mocy cos nie jest jednakowy dla poszczególnych faz. W każdej 

fazie jego wartość może być różna i uzależniona od wartości mocy czynnej i biernej obciążającej fazę. 

Oszacowanie wartości mocy deformacji powodowanej niesymetrycznym obciążeniem jest dość trudne, jednak 

współczesne zasilacze UPS beztransformatorowe z falownikiem wykonanym w technologii IGBT są odporne 

na niesymetrię obciążenia wyjściowego. 

 

Zasilacze DC – siłownie telekomunikacje (STK) 

Siłownia telekomunikacyjna to zasilacz stałoprądowy, którego zasada działania jest podobna do działania 

zasilacza UPS. Zasilacz ten służy do wytworzenia napięcia 48 V DC i zasilania central telekomunikacyjnych. 

W przypadku zaniku napięcia zasilającego w sieci elektroenergetycznej, energia czerpana jest z baterii sta-

nowiących element składowy zasilacza.  

Dobór STK, obejmuje wybór określonego typu urządzenia i wyznaczenie liczby niezbędnych zasilaczy, w któ-

re należy wyposażyć siłownię. Liczba zasilaczy N, ze względów eksploatacyjnych musi zostać powiększona o 

jeden moduł, czyli: 

1'  NN  (22) 

Podstawą wszelkich obliczeń jest moc czynna zapotrzebowana przez centralę (PC), która będzie zasilana 

przez dobieraną STK. W celu ułatwienia prowadzenia takich obliczeń, niżej zostaną podane niezbędne wzory: 

ncncc UIP   (23) 

52 ŁŁB IP  (24) 

ŁBCwejSTK PPP   (25) 

Ł

pnc

Ł
T

TI
I


  

(26) 

1P

P
N weSTK  

(27) 

11

'' )1( PNPNPwejSTK   (28) 

Gdzie: 

P’wejSTK - moc czynna wejściowa siłowni telekomunikacyjnej w [W] 

PwejSTK - moc czynna wejściowa siłowni telekomunikacyjnej niezbędna do pokrycia mocy zapotrzebowanej 

przez zasilane odbiorniki w [W] 

PC - moc zapotrzebowana przez centralę w [W] 

N - liczba wymaganych zasilaczy DC w [-] 

PŁB - moc ładowania baterii w [W] 

IŁ - prąd ładowania baterii w [A] 

P1 - moc pojedynczego zasilacza w [W] 

Inc - całkowity prąd pobierany przez centralę w [A] 
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Tp - czas podtrzymania zasilania przy pracy bateryjnej w [h] 

TŁ - czas ładowania baterii (przyjmuje się 10 h) 

Unc - napięcie znamionowe STK w [W] 

 

Uwaga! 

Wartość 52 we wzorze (24) stanowi wartość napięcia, przy którym ładowane są baterie. 

Na rysunku 7 został przedstawiony algorytm doboru siłowni telekomunikacyjnej. 

 

Rys. 7. Algorytm doboru siłowni telekomunikacyjnej 

 

Moc wejściową STK, której znajomość jest niezbędna przy bilansie mocy zapotrzebowanej przez zasilany 

obiekt budowlany, należy wyznaczyć z następującego wzorów: 

22'
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wejSTKwyjSTKwejSTK
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(29) 
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Gdzie: 

1
cos

1
2


K

tg
wejST

wejSTK


  

wejSTKcos - współczynnik mocy wejściowej STK w [-] 

wejSTKQ - moc bierna zapotrzebowana przez STK w [var] 

W przypadku zasilania STK z zespołu prądotwórczego, gdy THDi zbliża się do 8%, a moc generatora zespołu 

prądotwórczego nie została przewymiarowana, należy mieć świadomość, że długotrwałe obciążenie w tym 

stanie spowoduje przedwczesne wyeksploatowanie zespołu. Należy w takim przypadku unikać długotrwałej 

pracy przy pełnym obciążeniu generatora. 

 

Tandem UPS – zespół prądotwórczy 

W celu uzyskania większej niezawodności do systemu zasilania gwarantowanego wprowadza się dodatkowe 

źródła zasilania awaryjnego tj. zespół prądotwórczy. Taki układ daje bardzo duże bezpieczeństwo i pewność, 

że w razie awarii sytemu zasilania podstawowego, urządzenia o znaczeniu krytycznym będą zasilane bez 

przerw, co uchroni odbiorców od wielu, niejednokrotnie poważnych strat spowodowanych przerwami w do-

stawie energii elektrycznej. 

Zasilacz UPS powinien być dobierany do oszacowanej mocy odbiorników. Należy pamiętać by sumaryczna 

moc odbiorników nie przekraczała ani wyjściowej mocy czynnej, ani wyjściowej mocy pozornej zasilacza. 

Wskazane jest niewielkie przewymiarowanie zasilacza (10 - 20 %), które stanowiłoby rezerwę na okresowy 

wzrost lub błędy w szacowaniu mocy odbiorników. 

UPS przeznaczony do współpracy z zespołem prądotwórczym powinien stanowić barierę między odbiorami a 

zespołem. Chodzi o maksymalne wyeliminowanie wpływu na zespół odkształconych prądów pobieranych 

przez odbiory nieliniowe (np. urządzenia komputerowe). Powinien to być UPS, który nie wiąże kształtu prądu 

wejściowego z kształtem prądu pobieranego przez odbiory. 

Zespół prądotwórczy powinien bezpiecznie pokrywać zapotrzebowanie zasilacza UPS i odbiorników kategorii 

II. Jego moc jest sumą mocy pobieranej przez UPS w stanie pełnego obciążenia i mocy odbiorników kategorii 

II. 

IIUPSweGEN PPP   (30) 

Gdzie: 

PUPSwe - moc wejściowa zasilacza UPS w [kW] 

PII - moc sumaryczna odbiorników kategorii II w [kW] 

Moc wejściową zasilacza UPS obliczamy korzystając z zależności: 

W

P

W

P

W

P

W

P
P

UPSwyUPSwyBUPSwy

UPSwe

*25,0






 (31) 

Gdzie: 

UPSwyP - wyjściowa moc czynna zasilacza UPS w [kW] 

  - sprawność zasilacza UPS w [-] 

W - współczynnik przewymiarowania agregatu biorący pod uwagę między innymi odkształcenie prądu we j-

ściowego zasilacza UPS  

PB - dodatkowa moc wejściowa zasilacza, związana z ładowaniem baterii (co najmniej 25 % mocy znamiono-

wej zasilacza) w [kW]. 
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Jeżeli zasilacz UPS ma możliwość rozbudowy (zwiększenie mocy wyjściowej przewidziane w konstrukcji 

urządzenia) należy brać pod uwagę największą moc wyjściową zasilacza. Zalecane jest też stosowanie zasi-

laczy wyposażonych w specjalny interfejs do współpracy z zespołem prądotwórczym, pozwalający aktywnie 

ograniczyć prąd wejściowy przez zablokowanie funkcji ładowania baterii do chwili powrotu napięcia sieci. 

Wówczas można zrezygnować z 25-procentowej nadwyżki mocy zespołu, niezbędnej do ewentualnego łado-

wania baterii. 

Do współpracy z zespołem prądotwórczym zaleca się stosowanie zasilaczy UPS wyposażonych w filtr reduku-

jący zawartość harmonicznych w prądzie wejściowym do poziomu około 10 % (głębsza redukcja jest bezce-

lowa, nie wpływa znacząco na poprawę charakterystyki współpracy zasilacza z agregatem, nie jest, więc uza-

sadniona ekonomicznie). Nie powinno się stosować innych topologii zasilaczy niż online, gdyż tylko taka gwa-

rantuje, że poprawność współpracy zasilacza UPS z zespołem prądotwórczym nie zachwieje się w wyniku 

zmiany charakterystyki odbiorników. 

Zalecane jest stosowanie zespołów prądotwórczych wyposażonych w elektroniczne regulatory prędkości ob-

rotowej, z nowoczesnymi prądnicami przystosowanymi do nieliniowych obciążeń. Generalnie poleca się sto-

sowanie urządzeń sprawdzonych we współpracy i zapewniających stabilność zasilania w każdych warunkach. 

Uwaga! 

W przypadku zastosowania zespołu prądotwórczego wyposażonego w generator przystosowany do obciążeń 

nieliniowych, stopień przewymiarowania zespołu może być mniejszy, jednak powinien on być uzgodniony z 

producentem lub dostawcą. 

 

Przykład 

Dobrać moc zespołu prądotwórczego przeznaczonego do awaryjnego zasilania następujących odbiorników: 

 3 silniki indukcyjne klatkowe o następujących parametrach: 

Pns=7,5 kW; kr = 6; cos = 0,8; =0,8; Un =3 x 400V; sn = 5% ; kMr = 2,3 

 zasilacz UPS o następujących parametrach: Pn = 15 kW; cos = 0,95; THDi = 8%; 

Un =3 x 400/230 V;=0,9 

 odbiorniki oświetleniowe o łącznej mocy P=5 kW; cos =0,7 Un=230V (odbiorniki pogrupowane są 

symetrycznie co zapewnia jednakowe obciążenie poszczególnych faz). 

Moc znamionowa pojedynczego silnika: 

A
U

P
I

n

n

n 04,15
9,08,04003

75000

cos3









 

Prąd rozruchowy przy połączeniu w trójkąt: 

AIkI nrr 24,9004,156 


 

Jest to duży prąd, który należy ograniczyć. Jednym ze sposobów jest zastosowanie przełącznika gwiaz-

da/trójkąt, dzięki czemu uzyskuje się 3-krotne zmniejszenie prądu rozruchowego. Zatem: 

Ir A
I r 08,30

3

24,90

3
  

Ze względu na znaczny prąd rozruchowy pojedynczego silnika należy zastosować układ uniemożliwiający 

jednoczesny rozruch wszystkich silników. Zatem przy założeniu sekwencyjnego rozruchu silników, moc szczy-

towa obciążenia wyniesie: 
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Moc zapotrzebowana przez zasilacz UPS: 
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Całkowita moc czynna zapotrzebowana: 
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Na podstawie katalogu producenta zespołów prądotwórczych, warunki spełnia zespół o mocy 80 kVA. 

 

Układy współpracy sieć – zespół prądotwórczy 

Zespół prądotwórczy stanowi awaryjne źródło zasilania, które nie może dostarczać energii do sieci elektro-

energetycznej. Powoduje to konieczność projektowania układów uniemożliwiających pracę równoległą źródeł 

lub wsteczne podanie napięcia do sieci, podczas gdy została ona wyłączona. W przypadku ZP uruchamia-

nych ręcznie należy stosować ręczne przełączniki (rys.8). 
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Rys.8. Ręczny przełącznik sieć/zespól prądotwórczy 

 

Natomiast zespoły wyposażone w układy samorozruchu i samozatrzymania należy wyposażyć w układy au-

tomatyki SZR z blokadą mechaniczną i elektryczną. Przykład takiego układu został przedstawiony na rysunku 

9. 

 

Rys. 9. Układ automatyki SZR sieć/zespół prądotwórczy 

  

W przypadku agregatów wyposażonych w automatykę samorozruchu i samozatrzymania należy pamiętać, że 

część układów automatyki zainstalowana jest w zespole i w przypadku pozostawania zespołu w warunkach 

gotowości do pracy wymaga zasilania z sieci elektroenergetycznej (grzałki, detektor zaniku faz itp.). Obwody 

te należy zabezpieczyć od przeciążeń, przepięć oraz porażeń i wykonać w układzie TN-S. 

 

Przykładowe układy zasilania awaryjnego 

Na rysunku 10 został przedstawiony schemat układu zasilania z wydzieloną rozdzielnicą zespołu prądo-

twórczego. 
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Rys. 10: Schemat układu zasilania awaryjnego z wydzielonymi obwodami 

 

Układ ten stosowany jest, gdy zespół prądotwórczy ma zasilać wybrane odbiorniki. W normalnych warunkach 

łącznik Q3 oraz łącznik Q5 jest rozwarty. Natomiast łączniki Q1, Q2 oraz Q4 są zwarte. Automatyka SZR 

sieć/sieć pracuje w rezerwie ukrytej. Zanik napięcia w sieciach elektroenergetycznych zasilających transfor-

matory T1 oraz T2 powoduje, że łączniki Q1 i Q2 oraz Q3 i Q4 są rozłączone, a zespól prądotwórczy rozpo-

czyna procedurę samostartu. Po uruchomieniu się zespołu prądotwórczego, zamknięciu ulega łącznik Q5 i 

odbiorniki objęte systemem zasilania awaryjnego zostają zasilane z generatora zespołu prądotwórczego. 

Powrót napięcia w jednej z linii elektroenergetycznych powoduje rozłączenie łącznika Q5, załączenie łącznika 

Q3 i Q4 oraz łącznika Q1 lub Q2 w zależności od pojawienia się napięcia w linii elektroenergetycznej. Zespól 

prądotwórczy pracuje w stanie jałowym jeszcze przez 3 minuty w celu wychłodzenia uzwojeń generatora po-

czym ulega zatrzymaniu.  

W przypadku, gdy następuje powrót w obydwu liniach zasilających transformatory T1 i T2 układ zasilania po-

wraca do połączeń w stanie normalnej pracy. W przypadku, gdy zespół prądotwórczy ma zasilać wszystkie 

odbiorniki po zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej, buduje się układ zasilania, którego schemat 

przedstawia rysunek 11. 

 

Rys. 11: Schemat układu zasilania awaryjnego obejmującego wszystkie odbiorniki 
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W układzie przedstawionym na rysunku 11 w normalnych warunkach załączone są łączniki Q1, Q2 oraz Q4, 

natomiast łączniki Q3 oraz Q5 są rozłączone. Działanie układu jest niemal analogiczne do układu przedsta-

wionego na rysunku 10; przy zasilaniu odbiorników z zespołu prądotwórczego zostają odłączone baterie kon-

densatorów służące do kompensacji mocy biernej. 

Na rysunkach 12 i 13 zostały przedstawione układy zasilania awaryjnego wykorzystujące więcej niż jeden 

zespół prądotwórczy. 

 

Rys. 12: Układ zasilania awaryjnego z dwoma zespołami prądotwórczymi obejmującymi osobne sekcje Roz-

dzielnicy Głównej 

 

 

Rys.13: Układ zasilania awaryjnego z kilkoma zespołami prądotwórczymi przeznaczonymi do pracy równole-

głej 

 

Przedstawione na rysunku 13 rozwiązanie stosowane jest w przypadku zasilania odbiorów o dużych mocach. 

Poszczególne zespoły prądotwórcze są załączane w przypadku zaniku napięcia w sieciach elektroenerge-

tycznych zasilających transformatory T1 oraz T2. Liczba pracujących zespołów jest uzależniona od zapotrze-

bowania mocy przez odbiorniki, które jest kontrolowane przez układ sterowania. 
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Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych nN 
zasilanych ze źródeł awaryjnych (ZP) i rezerwowych (UPS) 

Zasilanie ze źródeł awaryjnych (zespołów prądotwórczych) 

Zespół prądotwórczy w stosunku do systemu elektroenergetycznego jest źródłem „miękkim”, w którym impe-

dancja obwodu zwarciowego ulega szybkim zmianą w czasie zwarcia (przyjmuje się, że system elektroener-

getyczny charakteryzuje się stałą impedancją obwodu zwarciowego z uwagi na dużą wartość mocy zwarcio-

wej). W chwili wystąpienia zwarcia ulega zmianie rozpływ strumieni magnetycznych w generatorze zespołu 

prądotwórczego. Rozpływy strumieni w generatorze podczas zwarcia przedstawia rysunek 14. 

 

 

Rys. 14: Przebieg wypychanego poza wirnik strumienia stojana: a) stan podprzejściowy, b) stan przejściowy, 

c) stan ustalony 

 

W początkowej fazie zwarcia nazywanej stanem podprzejsciowym, w skutek działania klatki tłumiącej, stru-

mień główny wytwarzany przez prądy płynące w uzwojeniu stojana jest wypychany poza wirnik (rys. 14a). W 

stanie tym reaktancja generatora charakteryzuje się mała wartością, wynoszącą przeciętnie (10 – 15)% war-

tości reaktancji generatora w stanie statycznym. Stan ten trwa bardzo krótko ze względu na mała wartość 

elektromagnetycznej stałej czasowej T, wynoszącą dla generatorów nN, średnio 0,01 s. 

Działanie klatki tłumiącej ze względu na małą wartość jej rezystancji szybko ustaje, co skutkuje powolnym 

wchodzeniem strumienia głównego w wirnik. Stan ten nazywany stanem przejściowy charakteryzuje wzrost 

reaktancji generatora, która dla generatorów nN wynosi średnio (30 - 40)% wartości reaktancji znamionowej 

generatora. 

Generator w krótkim czasie przechodzi w stan ustalony zwarcia, co objawia się dalszym wzrostem reaktancji 

obwodu zwarciowego. W stanie ustalonym zwarcia strumień główny oraz strumień wzbudzenia zamykają się 

przez wirnik generatora. Ponieważ kierunki tych strumieni są przeciwne, strumień wypadkowy ulega si lnemu 

zmniejszeniu. Zjawisko to prowadzi do gwałtownego wzrostu reaktancji generatora, która dla generatorów nN 

wynosi (200 – 300)% wartości reaktancji statycznej generatora. 

W zespołach prądotwórczych konstruowanych obecnie, instalowany jest regulator prądu wzbudzenia wyposa-

żony w układ forsowania, który pozwala podczas zwarcia na utrzymanie określonej wartości reaktancji gene-

ratora. Wartość ta charakteryzowana jest krotnością prądu znamionowego generatora, utrzymywaną przez 

czas nie dłuższy niż 10 s. Ograniczenie czasowe utrzymywania określonej wartości reaktancji generatora 

podczas zwarcia wynika z warunku wytrzymałości izolacji uzwojeń generatora. Wydłużenie tego czasu może 

skutkować zniszczeniem izolacji uzwojeń generatora. 

Na rysunku 15 przedstawiono uproszczone charakterystyki zmienności reaktancji zwarciowej w generatorze 

nowoczesnego zespołu prądotwórczego oraz zmienności prądu zwarciowego na jego zaciskach. Parametry 

obwodu zwarciowego ulegają szybkim zmianą, co powoduje trudności w uzyskaniu skutecznej ochrony prze-

ciwporażeniowej w odległej instalacji odbiorczej. Problemy te uwypuklają się szczególnie w zespołach starego 

typu, sukcesywnie wycofywanych z eksploatacji w Siłach Zbrojnych. Skupowane przez ludność cywilną są 

wykorzystywane do zasilania gospodarstw rolnych itp., dlatego ważne jest, aby ludzie zajmujący się instalo-

waniem tego typu zespołów prądotwórczych (np. wiejscy elektrycy) mieli świadomość zagrożenia, jakie może 

stwarzać zespół prądotwórczy. 
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(0,1 zamiast 0,01) 

Rys.15: Unormowane charakterystyki: 

a) zmienności reaktancji zwarciowej generatora )(%100*1

k

nG

Gk Tf
X

X
  

 b) zmienności prądu zwarciowego generatora, przy zwarciu na jego zaciskach  k

nG

Gk Tf
I

I
%100*1  

 

  Gdzie: 

XnG - znamionowa reaktancja generatora (wartość w stanie statycznym) w [] 

Xk1G - reaktancja generatora dla zwarć jednofazowych [] 

InG - prąd znamionowy generatora w [A] 

Ik1G - prąd zwarcia jednofazowego, dla zwarć na zaciskach generatora w [A] 

Tk – czas trwania zwarcia w [s] 

Przebiegi prądów zwarciowych na zaciskach generatora w wybranych zespołach wycofywanych z wojska 

zostały przedstawione na rysunku  16. 

 

Rys.16: Charakterystyka prądu zwarciowego w funkcji czasu dla różnych typów zespołów prądotwórczych 

(impedancja zewnętrzna bliska zeru): 1) PAD-30-3/400; 2) PAD-16-3/400; 3) PAD-8-3/400; PAB-4-3/400 [195] 

 

W zespołach tych prąd zwarciowy ulega szybkiej stabilizacji i uzyskuje wartość na tyle małą, że zadziałanie 

zabezpieczeń w czasie określonym przez PN – IEC 60364 – 4 – 41 jest niemożliwe. Warunki zwarciowe dla 

samoczynnego wyłączenia zasilania ulegają znacznemu pogorszeniu przy zwarciu w odległej instalacji , wsku-

tek znacznej wartości impedancji obwodu zwarciowego. 

W nowoczesnych zespołach prądotwórczych, producent zapewnia (wskutek działania układów automatyki) 

utrzymanie prądu zwarciowego na zaciskach generatora o wartości 3*In przez 10 s (dłuższe utrzymywanie 

takiego stanu grozi zniszczeniem izolacji uzwojeń). Dzięki czemu do obliczeń skuteczności samoczynnego 
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wyłączenia można przyjmować wartość reaktancji zwarciowej generatora Xk1G (na jego zaciskach) wyliczoną 

ze wzoru (32): 

Gdzie: 

UnG – napięcie znamionowe generatora zespołu prądotwórczego w [kV] 

SnG – moc znamionowa generatora zespołu prądotwórczego w [MVA]. 

Wynika to z następującego rozumowania: [195] 
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Zatem, podczas zwarć na zaciskach generatora: 
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Uwaga: 

W ogólnym przypadku, przy założeniu nGk InI "
można zapisać wzór na reaktancję generatora dla zwarć 

jednofazowych, jako: 

nG

nG
Gk

Sn

U
X




2

1  (gdzie n – krotność prądu znamionowego utrzymywana podczas 

zwarć na zaciskach generatora, podawana przez producenta ZP w DTR). 

Częstym błędem popełnianym przez mniej doświadczonych projektantów jest przyjmowanie impedancji zwar-

ciowej generatora na podstawie impedancji transformatora o mocy równej mocy generatora zespołu prądo-

twórczego. 

Dla porównania tych wartości w tabeli 3 zostały przedstawione impedancje wybranych transformatorów oraz 

generatorów. 

 

Tab.3: Zestawienie impedancji transformatora i generatora o tej samej mocy[195] 

Moc transformatora lub genera-

tora zespołu prądotwórczego w 

[kVA] 

Impedancja trans-

formatora na jego 

zaciskach w [] 

Reaktancja generatora na jego zaciskach przyjmo-

wana dla obliczania skuteczności samoczynnego 

wyłączenia (rezystancja uzwojeń stanowi zaledwie 

0,03*XnG i może zostać pominięta w obliczeniach 

praktycznych) w [] 

100 

160 

250 

400 

500 

0,072 

0,045 

0,028 

0,018 

0,014 

0,528 

0,330 

0,211 

0,132 

0,106 

 

Porównując dane przedstawione w tabeli 3 widać jak duże rozbieżności występują w wartościach impedancji 

zwarciowych obydwu źródeł ( 33,7/1 kTGk ZZ ). 

W przypadku, gdy zespół prądotwórczy jest oddalony o kilkanaście metrów od zasilanej rozdzielnicy, wartość 

impedancji obwodu zwarciowego w dalszym ciągu rośnie i powoduje dalsze zmniejszanie się prądów zwar-

ciowych. Znaczna wartość reaktancji obwodu zwarciowego zasilanego przez generator zespołu prądo-

twórczego może być powodem nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej w instalacji, w której zastosowano 

samoczynne wyłączenie. 

Obwód zwarciowy dla potrzeb ochrony przeciwporażeniowej przedstawia rysunek 17. 

nG

nG
nGGk
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XX
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1 33,033,0   

(32) 
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Rys.17: Schemat jednofazowego obwodu zwarcia w instalacji zasilanej z zespołu prądotwórczego 

 

Zasady projektowania ochrony przeciwporażeniowej 

Z pośród trzech układów sieci: TT, IT i TN (TN-C; TN-C-S i TN-S) do zasilania obiektów budowlanych najbar-

dziej nadaje się układ TN-S lub TN-C-S. Układ IT może być stosowany tylko w ograniczonym zakresie (blok 

operacyjny lub OIOM w szpitalu po spełnieniu określonych warunków. 

Warunek samoczynnego wyłączenia w sieci TN, należy uznać za spełniony, jeżeli: 

W praktyce korzysta się z innej postaci tego wzoru: 

Gdzie:  

Zs – impedancja pętli zwarciowej obejmującej źródło zasilania, przewód roboczy, aż do punktu zwarcia i prze-

wód ochronny miedzy punktem zwarcia a źródłem w [] 

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego, w czasie zależnym od napięcia 

znamionowego Uo podanego w tabeli 3. 

RkG- rezystancja uzwojeń generatora (

nG

nG
kG

S

U
R

2

03,0 ) w [] 

Xk1G – reaktancja generatora dla zwarć jednofazowych (wg wzoru 1) w []  

RL – rezystancja kabla zasilającego oraz przewodów instalacji odbiorczej w [] 

XL – reaktancja kabla zasilającego oraz przewodów instalacji odbiorczej w [] 

Uo – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem ochronnym (PE) lub ochronno-

neutralnym (PEN), w [V] 

Uwaga: 

Dla przekrojów przewodu SCu  50 mm
2
 lub SCu  70 mm

2
 Al., reaktancja może zostać pominięta w oblicze-

niach. 

Czas ten może być dłuższy od podanego w tabeli 3, ale nie może przekraczać 5 s: 

 W obwodach rozdzielczych, 

 W obwodach zasilających jedynie urządzenia stacjonarne, jeżeli inne obwody odbiorcze, dla których czas 
wyłączenia podany w tabeli 3, są przyłączone do rozdzielnicy lub do obwodu rozdzielczego w sposób 
spełniający jeden z poniższych warunków: 

a. Impedancja przewodu ochronnego ZPE między rozdzielnicą i punktem, w którym przewód 
ochrony jest przyłączony do głównej szyny uziemiającej nie przekracza wartości określonej 
wzorem: 

a

o
S

I

U
Z   

22

1 )()( LkGLGkS RRXXZ   

(33) 
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  (36) 
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b. W rozdzielnicy znajdują się połączenia wyrównawcze przyłączone do tych samych części 
przewodzących obcych, co połączenia wyrównawcze. 

Jeżeli uzyskanie wymaganych czasów wyłączeń jest niemożliwe przy zastosowaniu urządzeń ochronnych 

przetężeniowych, należy wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe. Alternatywnie ochrona powinna być 

zapewniona za pomocą urządzenia ochronnego różnicowoprądowego. 

Przy zasilaniu z zespołu prądotwórczego uzyskanie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przy zastoso-

waniu tylko urządzeń przetężeniowych może być nieskuteczne. Konieczne wydaje się zastosowanie urządzeń 

różnicowoprądowych w instalacji odbiorczej. Do instalacji zasilającej gniazda przeznaczone do zasilania od-

biorników ręcznych należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe o czułości nie większej jak 30 mA. Rezy-

stancja uziemienia punktu neutralnego generatora zespołu prądotwórczego nie może być wyższa niż 5 . W 

przypadku braku uziemienia punktu neutralnego generatora zespołu prądotwórczego wektory napięć fazo-

wych mogą się rozjeżdżać wskutek asymetrii obciążenia i w konsekwencji prowadzić do wzrostu napięcia w 

fazach niedociążonych. Wzrost napięcia w fazie niedociążonej może skutkować uszkodzeniem zasilanych 

odbiorników. 

W przypadku, gdy spełnienie warunku samoczynnego wyłączenia w instalacji zasilanej z zespołu prądo-

twórczego jest niemożliwe, należy przeprowadzi ocenę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy 

uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) przez sprawdzenie, czy w czasie zwarcia doziemnego o prądzie 

zwarciowym równym Ia wystąpiłoby na częściach przewodzących dostępnych napięcie dotykowe o wartości 

nieprzekraczającej napięcia dotykowego, dopuszczalnego długotrwale w danych warunkach środowiskowych 

(UL). Sprawdzenie to można wykonać przez obliczenie spodziewanych wartości napięć dotykowych, jakie 

wystąpią na objętych ochroną częściach przewodzących dostępnych 

Największa spodziewana wartość napięcia dotykowego UST będzie równa: 

Zależność określona wzorem (37) wynika bezpośrednio z rysunku 18. 
 

 
Rys. 18: Napięcie dotykowe na obudowie uszkodzonego odbiornika przy zwarciu jednofazowym z ziemią  

(Ik – prąd zwarciowy; RkG – rezystancja uzwojenia generatora; Xk1G – reaktancja generatora przyjmowana do 

obliczania zwarć jednofazowych; Rp – rezystancja przewodów zasilających odbiornik; Xp - reaktancja przewo-

dów zasilających odbiornik; RPE – rezystancja przewodu ochronnego; XPE – reaktancja przewodu ochronnego; 

F – zabezpieczenie; GSU – główna szyna uziemiająca; RB – rezystancja uziemienia generatora zespołu prą-

dotwórczego) 

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zeszycie 41 normy PN – IEC 60364 uważa się, że ochrona jest sku-

teczna, jeżeli napięcie dotykowe UST jest mniejsze od dopuszczalnego długotrwale w danych warunkach 

środowiskowych, czyli: 

Gdzie:  

Ia – prąd wyłączający głównego urządzenia zabezpieczającego w zespole prądotwórczym, w czasie określo-

nym w tabeli 3 w [A] 

ZPE – wartość impedancji przewodu ochronnego PE między rozpatrywaną częścią przewodzącą dostępną a 

głównym połączeniem wyrównawczym w [] 

UL – dopuszczalna długotrwale w danych warunkach środowiskowych wartość napięcia dotykowego w [V]. 

PEaST ZIU   (37) 

LPEaST UZIU   (38) 
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Jeżeli określony wzorem warunek nie może zostać spełniony, to należy wykonać połączenie wyrównawcze 

dodatkowe (miejscowe), łączące części przewodzące jednocześnie dostępne. Skuteczność wykonanego po-

łączenia wyrównawczego dodatkowego sprawdza się przez obliczenie spodziewanej wartości napięcia doty-

kowego zgodnie ze wzorem (zeszyt 41 normy PN – IEC 60364): 

Gdzie: 

 Ia – prąd wyłączający urządzenia zabezpieczającego (w obwodzie zasilania zespołu prądotwórczego lub 

urządzenia odbiorczego) w czasie określonym w tabeli 3 w [A] 

 RPE – wartość rezystancji przewodu połączenia wyrównawczego miejscowego PE pomiędzy częściami prze-

wodzącymi dostępnymi jednocześnie w [] 

 UL – dopuszczalna długotrwale w danych warunkach środowiskowych wartość napięcia dotykowego w [V]. 

Wartość rezystancji RPE należy ustalić na drodze obliczeniowej zgodnie ze wzorem: 

Gdzie: 

l – długość przewodu wyrównawczego w [m] 

γ – przewodność elektryczna materiału żyły przewodu wyrównawczego w [ )/( 2mmm  ] 

S – przekrój żyły przewodu wyrównawczego w [mm
2
]. 

Prowadzi to, przy znanych odległościach części przewodzących jednocześnie dostępnych, do określenia na-

stępującego warunku dotyczącego minimalnego przekroju przewodu wyrównawczego, przy określonej warto-

ści napięcia dopuszczalnego długotrwale (UL): 

 

Ocena skuteczności samoczynnego wyłączania w instalacjach zasilanych przez ze-

spół prądotwórczy 

Pomiar impedancji pętli zwarcia w instalacji zasilanej przez ZP jest trudny do praktycznego wykonania z uwagi 

na zmieniającą się w czasie zwarcia reaktancję generatora i brak dostępnych na rynku przyrządów pomiaro-

wych pozwalających na wykonanie takiego pomiaru. Oszacowanie skuteczności samoczynnego wyłączenia 

zabezpieczeń w instalacji zasilanej przez zespół prądotwórczy jest możliwe na drodze obliczeniowej i ma cha-

rakter przybliżony.  

W celu wyznaczenia impedancji pętli zwarciowej należy: 

 Obliczyć Xk1G: 

 

 Obliczyć rezystancję uzwojeń generatora: 

nG

nG
kG

S

U
R

2

03,0 

 

(43.)  

Gdzie: 

Xk1G - reaktancja generatora zespołu prądotwórczego dla zwarć jednofazowych w [] 

LPEaST URIU   (39.) 

S

l
R





 
(40.) 






L
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n – krotność prądu znamionowego generatora ZP utrzymywana przez określony czas przy zwarciu na zaci-

skach generatora, 

Un – napięcie znamionowe generatora zespołu prądotwórczego w [kV], 

Sn – moc znamionowa zespołu prądotwórczego w [MVA], 

RkG – rezystancja uzwojeń generatora ZP w []. 

 

 Obliczyć rezystancję kabla zasilania awaryjnego na odcinku ZP – SZR sieć/ZP (rys.19): 

S

L
RL





  

PEPE

PE
S

L
R





 

(44) 

Gdzie: 

L - długość linii zasilania awaryjnego łączącej ZP z układem automatyki SZR sieć/ZP w [m] 

 - konduktywność przewodu w [m/( mm
2
)] - przyjmowana jako: 55 [m/( mm

2
)] - dla Cu oraz jako 35 [m/( 

mm
2
)] – dla Al., 

S – przekrój przewodu w [mm
2
], 

SPE – przekrój przewodu PE lub PEN, w [mm
2
] 

 Obliczyć reaktancję kabla zasilana awaryjnego na odcinku ZP – SZR sieć/ZP (rys.19): 

LlxX L  08,01  

PEPEPE LlxX  08,0  
(45) 

Gdzie: 

l - długość linii zasilania awaryjnego łączącej ZP z układem automatyki SZR sieć/ZP, w [m] 

XL1 - reaktancja przewodu w [] 

LPE - długość przewodu PE lub PEN,w [m], 

xPE - reaktancja przewodu PE lub PEN w [] 

x – jednostkowa reaktancja, przyjmowana dla kabli nN jako 0,08 w [/km]. 

Uwaga: 

Dla przewodów Al przekroju S  70 mm
2
 lub przewodów Cu o przekroju S  50 mm

2
, reaktancja w oblicze-

niach praktycznych może zostać pominięta. 

 Obliczyć impedancję obwodu zwarciowego na odcinku ZP – SZR sieć/ZP w []: 

2

1

2

1 )()( PELGkPELkGAk XXXRRRZ   (46) 

 Zmierzyć impedancję obwodu zwarcia przy zasilaniu z SEE w szafie SZR sieć/ZP: Zk1SEE w [] 

(rys.19) 

 Zmierzyć impedancję obwodu zwarcia w każdym n-tym punkcie (n-tym urządzeniu) instalacji podlega-

jącym badaniu przy zasilaniu z SEE: Zk1nSEE w [] (rys.19) 

 Obliczyć różnice wyników pomiarów odejmując od siebie impedancję obwodu zwarciowego zmierzo-

ną w poszczególnych n-tych punktach instalacji podlegających badaniu i impedancji obwodu zwarcia 

w szafie SZR sieć/ZP: 

SEEknSEEknSEEk ZZZ 111   (47) 

 Do otrzymanych wyników dodać obliczoną wartość Zk1A 
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nSEEkAknk ZZZ 11

'

1   (48) 

Gdzie: 

Z’k1n - oszacowana impedancja obwodu zwarciowego w n-tym punkcie instalacji zasilanej z ZP w [] 

ΔZk1nSEE - impedancja obwodu zwarciowego na odcinku SZR sieć/ZP – n-ty punkt pomiarowy badanej instala-

cji w[]. 

 Obliczyć prąd zwarcia jednofazowego dla każdego badanego punktu instalacji: 

'

1

1

8,0

nk

o
nZPk

Z

U
I


  (49) 

Gdzie: 

U0 –napięcie pomiędzy przewodem fazowym a ziemią (uziemionym przewodem PEN (PE)), w [V] 

Uwaga: 

Współczynnik 0,8 we wzorze 48 został przyjęty ze względu na mało precyzyjne oszacowanie impedancji 

zwarcia na odcinku ZP SZR sieć/ZP. Wzór ten został wielokrotnie potwierdzony w praktyce. 

Warunkiem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie jest 

spełnienie następującego warunku: 

anZPk II 1  (50) 

Gdzie: 

Ik1nZP - spodziewany prąd zwarcia jednofazowego w n-tym punkcie badanej instalacji w [A], 

Ia - prąd zabezpieczenia, przy którym nastąpi jego zadziałanie w czasie określonym przez PN-IEC 60364- 4 – 

4 w [A] 

Uwaga: 

W przypadku nie spełnienia warunku (49), należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze oraz obliczyć 

wartość napięcia dotykowego UST zgodnie ze wzorem (36). W takim przypadku ochronę należy uznać za 

skuteczną, jeśli spełniony jest warunek określony wzorem (37) lub (38). 

Natomiast, gdy obwody odbiorcze w instalacji są zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi, należy 

spełnić następujący warunek: 

n

L
B

I

U
R



  (51) 

Gdzie: 

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale zgodnie z PN-IEC 60364 – 4 –41 w [V] 

IΔn - znamionowy prąd różnicowy wyłącznika różnicowoprądowego [A] 

RB - rezystancja uziemienia punktu neutralnego generatora ZP w [] 

Pomocnym w wykonywaniu oceny samoczynnego wyłączenia w instalacjach zasilanych z ZP może być rysu-

nek 19. 
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Rys.19: Ilustracja wykonywania oceny samoczynnego wyłączenia przy zasilaniu z ZP 

Należy zauważyć, że zwarcie przy zasilaniu z ZP jest niegroźne dla linii zasilania awaryjnego z uwagi na to, 

że prąd zwarcia w krótkim czasie uzyskuje wartość mniejszą od wartości prądów znamionowych generatora. 

W instalacji odbiorczej problem ten podlega indywidualnej ocenie i zależy od przekroju zastosowanych za-

bezpieczeń. Natomiast pojawienie się napięcia na obudowie odbiornika lub obudowie automatyki SZR sieć/ZP 

lub rozdzielnicy głównej budynku stwarza zagrożenie dla użytkowników, przez co konieczna jest ocena stanu 

bezpieczeństwa użytkowanych urządzeń elektrycznych przy zasilaniu zarówno z SEE oraz ZP. 

Problem oceny bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych przy zasilaniu z ZP jest nagminnie pomi-

jany przez projektantów oraz osoby wykonujące pomiary ochronne i eksploatacyjne. Podczas wykonywania 

pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia w instalacji posiadającej możliwość awaryjnego zasilania z 

ZP należy pamiętać, że posiada ona możliwość zasilania z dwóch różnych źródeł: 

 Systemu Elektroenergetycznego (SEE), którego parametry zwarciowe są stabilne pomiar przy użyciu 

miernika obwodu zwarciowego jest wystarczający dla oceny bezpieczeństwa  

 Zespołu prądotwórczego (ZP), którego parametry zwarciowe ulegają zmianie z upływem czas zwar-

cia, przez co pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia jest niewykonalny i należy przeprowa-

dzić ocenę bezpieczeństwa na drodze analitycznej. 

Wynikiem przeprowadzonych pomiarów powinny być sporządzone dwa osobne protokoły z pomiarów sku-

teczności samoczynnego wyłączenia przy zasilaniu z: 

 Systemu elektroenergetycznego 

 Zespołu prądotwórczego. 

Na każdym protokole należy zamieścić wyniki pomiarów wraz z oceną stanu bezpieczeństwa. Brak oceny 

stanu bezpieczeństwa w instalacji wyposażonej w awaryjne źródło zasilania w postaci ZP powoduje, że prze-

prowadzone badanie instalacji nie odzwierciedla pełnego stanu bezpieczeństwa eksploatowanej instalacji i 

zasilanych z niej urządzeń elektrycznych. W myśl obowiązującego Prawa Budowlanego stanowi to istotne 

naruszenie obowiązujących przepisów. 

W przypadku, gdy, ocena samoczynnego wyłączania daje negatywny wynik, należy sprawdzić wartości spo-

dziewanych napięć dotykowych UST. Zasadę pomiaru napięcia dotykowego wyjaśnia rysunek  20. 

 

 

Rys. 20: Pomiar napięcia dotykowego 

 

Ocenę skuteczności ochrony przez połączenie wyrównawcze należy ocenić z wykorzystaniem poniższego 

wzoru: 
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(52.)  

Gdzie: 

UST0 – znamionowa wartość napięcia dotykowego przy przepływie prądu probierczego, Io w [V], 

Io – prąd probierczy w [A], 

Ia – prąd, przy którym nastąpi zadziałanie zabezpieczenia w czasie zgodnym z wymaganiami zeszytu 41 PN-

IEC-60364 w [A], 

Ul – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwałe w określonych warunkach środowiskowych, zgodne z PN-

IEC-60364-4-41 w [V]. 

 

Projektowanie i badanie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłącze-

nie zasilania w obwodach o układzie zasilania TN, zasilanych przez UPS 

Ochronę przeciwporażeniową w obwodach zasilających zasilacze UPS lub przemienniki częstotliwości przez 

samoczynne wyłączenie o układach zasilania TN, należy projektować zgodnie z ogólnymi zasadami określo-

nymi w normie PN-IEC 60364-4-41. Każdy obwód na początku musi posiadać zabezpieczenia zwarciowe w 

postaci wyłącznika nadprądowego lub bezpiecznika topikowego. 

Prąd znamionowy bezpieczników lub prądy nastawcze członu zwarciowego wyłączników muszą zostać do-

brane z uwzględnieniem różnych stanów roboczych oraz odkształcenia prądu tak, by w normalnych warun-

kach pracy urządzenia nie następowało przerwanie zasilania. 

Ochronę przeciwporażeniową tych urządzeń należy uznać za skuteczną, jeżeli spełniony jest warunek okre-

ślony wzorem (37 lub 38). Zasilacze UPS oraz niskonapięciowe przemienniki częstotliwości przy jednofazo-

wym zwarciu na wyjściu lub w instalacji odbiorczej przez nie zasilanej nie wprowadzają asymetrii prądów wej-

ściowych, co skutkuje niemożliwością wyłączenia zasilania w fazie objętej zwarciem. Przyczyną tego stanu 

jest falownik, który symetryzuje obciążenie w takt komutacji aktywnych elementów przekształtnika, co skutkuje 

cyklicznym załączaniem na zwarcie wszystkich trzech faz. 

Przekształtniki zasilaczy UPS oraz przemienników częstotliwości, ze względu na konieczność ochrony przed 

uszkodzeniem prądem zwarciowym elementów aktywnych są wyposażane w układ automatyki ograniczający 

prąd wyjściowy. Ograniczenie prądu zwarciowego powoduje trudności w uzyskaniu skutecznego samoczyn-

nego wyłączenia zasilania na wejściu przekształtnika nawet, gdy jest on urządzeniem jednofazowym. 

Działanie automatyki ograniczającej prąd zwarciowy nie powoduje przerwania galwanicznego obwodu zasila-

jącego, przez co nie może być traktowane, jako samoczynne wyłączenie zasilania. W większości przypadków 

wzrost prądów wyjściowych w tych urządzeniach skutkuje przełączeniem zasilania na bypass wewnętrzny i 

ominięciem przekształtnika, jednak podczas projektowania ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne 

wyłączenie, tego stanu nie należy brać pod uwagę, chociażby ze względu na możliwość uszkodzenia toru 

obejściowego. W związku tym za kryterium ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach zasilanych przez 

UPS lub przemiennik częstotliwości należy przyjąć ograniczenie napięcia dotykowego UST do wartości do-

puszczalnej długotrwale UL, przyjmowanej w zależności od warunków środowiskowych. Problem ten wyjaśnia 

rysunek 18. Ochronę przeciwporażeniową w takim przypadku należy uznać za skuteczną, jeżeli zostanie 

spełniony warunek określony wzorem (38). 

Przy pomiarze impedancji pętli zwarcia w obwodach zasilanych poprzez zasilacz UPS proponuje się wykona-

nie oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przez sprawdzenie, czy w 

czasie zwarcia doziemnego o prądzie zwarciowym równym Ia wystąpiłoby na częściach przewodzących do-

stępnych napięcie dotykowe o wartości nieprzekraczającej napięcia dotykowego, dopuszczalnego długotrwale 

w danych warunkach środowiskowych (UL). 

Badanie stanu ochrony przeciwporażeniowej dla tak przyjętych zasad wykonuje się przez obliczenie spodzie-

wanych wartości napięć dotykowych, jakie wystąpią na objętych ochroną częściach przewodzących dostęp-

nych jednocześnie, podczas metalicznego zwarcia doziemnego. Dla dokonania obliczeń należy wykonać po-

miar impedancji pętli zwarcia z pominięciem (przez zamostkowanie zacisków wejściowych i wyjściowych jed-
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nej z faz) przemiennika częstotliwości zgodnie ze schematami przedstawionymi na rysunkach 21 – 24 i przy 

równoczesnym przerwaniu ciągłości przewodów pozostałych faz i przewodu neutralnego. Po wykonaniu po-

miaru impedancji pętli zwarcia należy obliczyć impedancję przewodu PE przyjmując ją, jako równą 0,5 zmie-

rzonej impedancji ZS. 

 

 

 

Rys. 21: Zasada pomiaru impedancji pętli zwar-
cia dla oceny skuteczności ochrony przed doty-
kiem pośrednim przemiennika jednofazowego 

 

 

 

Rys. 22: Zasada pomiaru impedancji pętli zwar-
cia dla oceny skuteczności ochrony przed doty-

kiem pośrednim odbiornika zasilanego 
 z przemiennika jednofazowego 

 

 

 

Rys. 23: Zasada pomiaru impedancji pętli zwar-
cia dla oceny skuteczności ochrony przed doty-

kiem pośrednim falownika trójfazowego 

 

 

Rys. 24: Zasada pomiaru impedancji pętli zwar-
cia dla oceny skuteczności ochrony przed doty-
kiem pośrednim odbiornika zasilanego z falow-

nika trójfazowego 

 

 

Największa spodziewana wartość napięcia dotykowego UST będzie równa: 

UST = Ia · 0,5 ZS (53.) 

Wartość ta została obliczona z bardzo dużym zapasem bezpieczeństwa. Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-

41 uważa się, że ochrona jest skuteczna, jeżeli napięcie dotykowe UST jest mniejsze od dopuszczalnego dłu-

gotrwale w danych warunkach środowiskowych wartość napięcia dotykowego: 

UST = Ia · ZPE ≤ UL  (54.) 

Gdzie: 

Ia – prąd wyłączający urządzenia zabezpieczającego (w obwodzie zasilania UPS lub urządzenia odbiorczego) 

w czasie określonym przez PN-IEC 60364-4-41 w [A] 

ZPE – wartość impedancji (rezystancji) przewodu ochronnego PE między rozpatrywaną częścią przewodzącą 

dostępną a głównym połączeniem wyrównawczym w [] 

UL – dopuszczalna długotrwale w danych warunkach środowiskowych wartość napięcia dotykowego w [V]. 
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W celu spełnienia warunku wyrażonego wzorem 38, należy spełnić poniższy warunek: 

a

L
PE

I

U
R   (55) 

Przy prądzie Ik1 < Ia, napięcie dotykowe UST nie przekroczy dopuszczalnej długotrwale wartości napięcia UL. 

Natomiast w przypadku gdzie Ik1 > Ia nastąpi samoczynne wyłączenie zasilania. 

 

Ochrona przepięciowa w instalacjach napięcia awaryjnego i 
gwarantowanego 

W instalacjach zasilających zasilacze UPS, należy ograniczać przepięcia do poziomu wytrzymywanego przez 

zastosowane zasilacze oraz urządzenia elektroniczne i urządzenia elektryczne zasilane przez nie. Podstawą 

doboru ograniczników przepięć jest odporność udarowa zasilaczy UPS oraz urządzeń przez nie zasilanych. 

Dobierając ograniczniki przepięć (SPD) należy uwzględnić konieczność pozostawienia marginesu bezpie-

czeństwa pomiędzy poziomem odporności udarowej zasilacza UPS a poziomem ochronnym układu ogranicz-

ników. Poziomy ograniczenia przepięć w zależności od poziomów odporności udarowej urządzeń przedstawia 

tabela 4. 

 

Tab.4: Poziom ograniczenia przepięć w zależności od poziomów odporności udarowej urządzeń 

Poziom odporności udarowej 

zasilacza UPS, w [V] 
Poziom ochrony układu ograniczników, w [V] 

2000 1000 – 1500 

4000 Poniżej 2500 

6000 Poniżej 4000 

 

Przykładowe rozwiązanie ochrony przepięciowej dla instalacji wykonanej w układzie zasilania TN-C-S lub TN-

S, przedstawia rysunek 25. 

Projektując ochronę przepięciową w systemie zasilania gwarantowanego należy pamiętać, że ogranicznik 

zainstalowany przed zasilaczem UPS w warunkach normalnej pracy chroni zasilacz UPS oraz inne urządze-

nia zasilane z tej rozdzielnicy, które nie zostały objęte systemem zasilania awaryjnego. Urządzenia zasilane 

przez UPS nie są chronione od przepięć mogących pojawić się w skutek zakłóceń powstających w zasilaczu. 

W związku z tym w Rozdzielnicach Końcowych (RK) należy instalować ograniczniki przepięć klasy II a przed 

chronionymi urządzeniami, w przypadku znacznego ich oddalenia od RK, wyposażonych w ograniczniki Klasy 

II, należy instalować ograniczniki klasy III. 

Do ochrony zasilacza UPS, należy dobierać ogranicznik przepięć stosownie do odporności udarowej zasila-

cza określonej przez producenta. Zasilacze UPS o dużej mocy posiadają odporność udarową na poziomie 4 

kV, co pozwala na zastosowanie dla ich ochrony ograniczników przepięć Klasy I. W rozdzielnicach RK zasila-

nych z UPS należy instalować ograniczniki Klasy II. 

W przypadku zastosowania zasilaczy UPS o mniejszej mocy, których odporność udarowa nie przekracza 2 

kV, należy projektować ochronę z wykorzystaniem ograniczników Klasy II. W przypadku, gdy z wyjścia UPS 

zasilane są bezpośrednio RK, zainstalowany przed UPS-em ogranicznik przepięć Klasy II nie stanowi ochrony 

dla zasilanych odbiorników. W celu zachowania pełnej ochrony przepięciowej należy na wyjściu zasilacza 

UPS zainstalować ogranicznik przepięć Klasy II. W takim przypadku instalowanie dodatkowego ogranicznika 

Klasy II w rozdzielnicy RK jest niecelowe.  

W przypadku zasilania odbiorników bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej (załączony bypass zewnętrzny) 

ochrona przepięciowa odbiorników jest realizowana przez ogranicznik przepięć zainstalowany w Rozdzielnicy 

UPS (RUPS). Można instalować dodatkowo ogranicznik przepięć Typ II w rozdzielnicy RK w przypadku 

znacznej odległości od rozdzielnicy RUPS (powyżej 30 m) [1]. W takim przypadku nie należy instalować ogra-

nicznika przepięć na wyjściu zasilacza UPS. 
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Na rysunkach 26 – 28 zostały przedstawione przykładowe rozwiązania ochrony przepięciowej w przypadku 

zastosowania centralnego zasilacza UPS, o odporności udarowej 4 kV oraz przy zastosowaniu kilku zasilaczy 

UPS  (tzw. konfiguracja rozproszona) o odporności udarowej 2 kV. 

 

Rys. 25: Przykład ochrony zasilacza UPS przed przepięciami 
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Rys. 26: System ograniczenia przepięć w instalacji elektrycznej napięcia gwarantowanego z zastosowanym 

centralnym zasilaczem UPS bez awaryjnego źródła zasilania (zespołu prądotwórczego) 

 

Podczas projektowania ochrony przepięciowej w instalacji napięcia gwarantowanego, w której zastosowano 

awaryjne źródło zasilania w postaci ZSE instalowanego poza budynkiem, należy pamiętać o jego ochronie 

przepięciowej. Przykład takiego rozwiązania przedstawia rys. 27. 

Przedstawione rozwiązania stanowią przykłady najczęściej spotykane w praktyce. Sposób rozwiązania ochro-

ny przepięciowej w obiektach zawierających zasilacze UPS w wielu przypadkach wymaga indywidualnej ana-

lizy pod katem: 

 Odporność udarowa zastosowanych zasilaczy UPS 

 Konfiguracji układu zasilania projektowanego obiektu budowlanego 

 Odporności udarowej końcowych urządzeń objętych i nieobjętych systemem zasilania gwarantowa-
nego 
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 Sposobu zasilania budynku (zgodnie z normą PN-IEC 60364 – 4 –443, w przypadku zasilania budyn-

ku kablem układanym w ziemi o długości nie mniejszej niż 150 m, można nie stosować ograniczników 

przepięć Typ I). 

 

Rys. 28: System ograniczenia przepięć w instalacji elektrycznej napięcia gwarantowanego z zastosowanym 

centralnym zasilaczem UPS w układzie z zainstalowanym zespołem prądotwórczym 

 

Wymagane poziomy odporności udarowej w instalacjach napięcia gwarantowanego wynoszą odpowiednio: 

 2000 V pomiędzy przewodami fazowymi i neutralnym a przewodem ochronnym 

 1000 V pomiędzy przewodami fazowymi oraz pomiędzy przewodami fazowymi a przewodem neutral-

nym 

Ochronę przepięciową siłowni telekomunikacyjnych w torze zasilania AC, projektuje się w sposób analogiczny 

do opisanych zasad ochrony przepięciowej zasilaczy UPS. Po stronie napięcia AC należy stosować ogranicz-

niki przepięć przeznaczone dla systemów telekomunikacyjnych. 
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Rys. 4: System ograniczenia przepięć w instalacji elektrycznej z kilkoma zasilaczami UPS 


