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Wstęp 
Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi podczas pożaru jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych 

współczesnym budynkom. Głównymi źródłami kształtującymi kryteria bezpieczeństwa pożarowego są 

regulacje prawne. Na podstawie § 207 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, 

poz. 690 z późn. zm.) można stwierdzić, że zostanie zapewniony właściwy poziom bezpieczeństwa 

pożarowego wtedy, gdy zastosowany zespół rozwiązań techniczno-budowlanych w budynku i urządzeniach z 

nim związanych zapewnia w razie pożaru: 
 

 nośność konstrukcji przez czas wynikający z właściwych przepisów, 
 

 ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, 
 

 ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie budynki, 
 

 możliwość bezpiecznej i skutecznej ewakuacji (osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt 

budowlany lub być uratowane w inny sposób), 
 

 bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
 

Powyższe wymagania zostały potwierdzone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające Dyrektywę 89/106/EWG. Możliwość bezpiecznej i skutecznej ewakuacji jest jednym 

z najistotniejszych celów bezpieczeństwa pożarowego. Ogólnym kryterium bezpieczeństwa życia ludzi w 

pożarach budynków i obiektów budowlanych, przyjętym z punktu widzenia efektywnej ewakuacji jest to, aby 

dostępny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) był większy niż czas wymagany do bezpiecznej ewakuacji 

(WCBE). 
 

Jednym z warunków zapewnienia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji ludzi z budynku objętego pożarem jest 

zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej o parametrach gwarantujących prace urządzeń 

przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru przy ich znamionowych 

parametrach.  
 

Podczas pożaru budynków zazwyczaj bardzo szybko rośnie temperatura, co skutkuje wzrostem rezystancji 

przewodów elektrycznych. Wzrost rezystancji przewodów powoduje zwiększenie spadku napięcia w 

obwodach zasilających urządzenia przeciwpożarowe, których funkcjonowanie w czasie akcji ratowniczej jest 

wymagane przez odpowiednie przepisy. Dodatkowo wysoka temperatura wpływa na pogorszenie warunków 

ochrony przeciwporażeniowej tych urządzeń. 
 

W związku z tym na etapie projektowania instalacji elektrycznych należy uwzględnić to niekorzystne zjawisko, 

w celu zapewnienia zasilania urządzeń napięciem o wymaganej wartości oraz skutecznej ochrony 

przeciwporażeniowej. 

1. Zakres zastosowania 
Norma dotyczy zasad doboru przewodów i kabli dla urządzeń przeciwpożarowych, które powinny 

funkcjonować w czasie pożaru w budynkach. Nie stwarza sprzeczności w odniesieniu do wymagań normy 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz poszczególnych jej części 

zastępowanych normą PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 
 

Niniejsza norma uściśla wymagania w zakresie dotyczącym wpływu wysokiej temperatury na przewody 

zasilające urządzenia elektryczne, które powinny funkcjonować w czasie pożaru, pominięte w ww. normach 

oraz normie PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
 

Wymagania określone w normie odnoszą się również do innych obiektów budowlanych o podobnym 

charakterze. 

 



Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych,…   3 

2. Urządzenia przeciwpożarowe, które powinny 
funkcjonować w czasie pożaru 

W budynkach są instalowane urządzenia przeciwpożarowe, których działanie ma na celu m.in. wykrycie 

pożaru w jego początkowym stadium, ograniczenie jego rozprzestrzeniania i umożliwienie bezpiecznej i 

skutecznej ewakuacji. W celu ułatwienia ewakuacji instaluje się w budynku urządzenia przeciwpożarowe 

ułatwiające ewakuację. Urządzenia przeciwpożarowe instalowane w budynkach zostały wyszczególnione w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). 

3. Terminologia 
Stosowana terminologia jest zgodna z określeniami podanymi w normie PN-IEC 60050-826 Słownik 

terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Niżej podano niektóre inne 

definicje uściślające lub pominięte w normie PN-IEC 60050-826. 
 

3.1. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym, w szczególności w budynku, to zespół współpracujących 

ze sobą elementów o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów. 
 

Zgodnie z normą N SEP-E 002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w 

obiektach mieszkalnych. Podstawy Planowania, można wyróżnić pięć następujących rodzajów instalacji 

elektrycznych: 
 

 elektroenergetyczną, służącą do zasilania energią elektryczną odbiorników: 
 

- powszechnego użytku, 
 

- technologicznych, 
 

- funkcjonujących w czasie pożaru, wspomagających akcję ratowniczo-gaśniczą, 
 

 telekomunikacyjną, 
 

 domofonową i alarmową, w tym systemu sygnalizacji pożaru, 
 

 antenową, 
 

 piorunochronną. 
 

Niniejsza norma odnosi się wyłącznie do instalacji elektrycznych, zasilających urządzenia elektryczne, 

wymagających ciągłej dostawy energii elektrycznej o parametrach gwarantujących ich pracę przy 

parametrach znamionowych oraz skuteczną ochronę przeciwporażeniową w warunkach wysokiej temperatury 

przez wymagany czas ich pracy. 
 

3.2. Urządzenia przeciwpożarowe – należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane 

ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub 

ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, 

urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i 

systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze 

alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia 

ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w 

pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, 

urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe 

oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy 

sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych. 
 

3.3. Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego – należy przez to rozumieć urządzenia, sprzęt, 

instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. 
 

3.4. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części 

budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, które zapewniają, że pożar nie przeniesie się do 

wewnątrz lub na zewnątrz wydzielonej przestrzeni. 
 

3.5. Zespół kablowy – przewody lub kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami. 
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4. Zasilanie urządzeń 
4.1. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, należy 

wykonywać przewodami lub kablami o żyłach miedzianych w układzie sieci TN. Zaleca się realizację 

zasilania tych urządzeń w układzie sieci TN-S. 
 

4.2. Przewody zasilające powinny gwarantować ciągłość dostaw energii elektrycznej o parametrach 

umożliwiających funkcjonowanie zasilanych urządzeń przy znamionowych parametrach w warunkach 

wysokiej temperatury przez wymagany czas ich pracy, określony w scenariuszu zdarzeń pożarowych lub 

rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 

4.3. Zespoły kablowe urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, 

powinny spełniać wymagania § 187 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 

2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
 

4.4. Przewody obwodów zasilających urządzenia przeciwpożarowe, których funkcjonowanie jest niezbędne w 

czasie pożaru, należy przyłączać do układu zasilania od strony zasilania przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu, którego obowiązek instalowania został określony w § 183 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
 

4.5. Autonomiczne oprawy oświetlenia awaryjnego (wyposażone we własny moduł inwerterowy) mogą być 

zasilane przewodem nieposiadającym cechy ognioodporności. Przyłączenie obwodów zasilających w tym 

przypadku powinno nastąpić za przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.  
 

Instalacja zasilająca tego typu oprawy oświetlenia awaryjnego nie jest klasyfikowana jako instalacja, która 

powinna funkcjonować w czasie pożaru. 
 

4.6. Wymagania określone w pkt 4.5 dotyczą również innych urządzeń, które posiadają własne źródło 

zasilania i sygnał wyzwalający. 

5. Zabezpieczanie obwodów zasilających 
5.1. Obwody zasilające urządzenia przeciwpożarowe, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, 

należy zabezpieczać przed skutkami zwarć. W obwodach tych nie należy instalować wyłączników 

różnicowoprądowych oraz zabezpieczeń przeciążeniowych. 
 

5.2. W celu zwiększenia niezawodności zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest 

niezbędne w czasie pożaru, zaleca się zwiększenie o jeden lub dwa stopnie zabezpieczeń zwarciowych w 

stosunku do wartości zabezpieczeń uzyskanych w wyniku obliczeń. Dobierane zabezpieczenie musi 

spełnić wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z pkt. 6 niniejszej normy. 
 

5.3. Zabezpieczenia obwodów zasilających urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie 

pożaru, należy instalować w rozdzielnicy pożarowej, którą należy umieścić w pomieszczeniu wydzielonym 

pożarowo. Zasilanie rozdzielnicy powinno zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej podczas 

pożaru. 
 

5.4. Dopuszcza się montaż rozdzielnicy pożarowej poza wydzielonym pożarowo pomieszczeniem pod 

warunkiem, że będzie ona wykonana z materiałów gwarantujących odporność ogniową przez czas nie 

krótszy niż 90 minut. Zasilanie rozdzielnicy powinno zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej 

podczas pożaru. 

6. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest 

niezbędne w czasie pożaru, należy realizować przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN, 

zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4- 41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 



Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych,…   5 

7. Dobór przewodów 
7.1. Przewody zasilające urządzenia elektryczne, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, 

powinny gwarantować ciągłość dostaw energii elektrycznej o parametrach, umożliwiających 

funkcjonowanie zasilanych urządzeń przy ich znamionowych parametrach przez wymagany czas ich 

pracy, określony w scenariuszu zdarzeń pożarowych lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych.  
 

Wymagania te dotyczą również obwodu zasilającego rozdzielnicę zasilającą urządzenia przeciwpożarowe 

od miejsca wprowadzenia energii elektrycznej do budynku. 
 

7.2. Przewody zasilające urządzenia elektryczne, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, 

powinny spełniać wymagania norm serii PN-IEC 60364 oraz serii PN-HD 60364, powołanych w 

załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z 

późniejszymi zmianami). 
 

Wymagania stawiane przez ww. normy dotyczą:  
 

 wytrzymałości mechanicznej,  
 

 długotrwałej obciążalności prądowej i przeciążalności,  
 

 odporności na prądy zwarciowe,  
 

 dopuszczalnego spadku napięcia, 
 

 samoczynnego wyłączenia. 
 

Z uwzględnieniem wymagań niniejszej normy 
 

7.3. Przewody lub kable zasilające urządzenia elektryczne, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie 

pożaru, należy dobierać na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. W trakcie doboru przewodów lub kabli należy uwzględnić konieczność spełnienia warunków 

określonych w pkt 7.2 niniejszej normy oraz brać pod uwagę wpływ spodziewanej temperatury pożaru, 

stosując odpowiednie współczynniki określone w dalszej części niniejszej normy. 
 

7.4. Wyznaczanie rezystancji przewodów zasilających urządzenia elektryczne, których funkcjonowanie 

jest niezbędne w czasie pożaru 
 

7.4.1. Rezystancja przewodów funkcjonujących w temperaturze pożaru wzrasta wskutek przejmowania 

ciepła z otoczenia, co należy uwzględnić przy doborze wymaganego przekroju ze względu na 

warunek spadku napięcia i warunek samoczynnego wyłączenia zasilania podczas zwarć. 
 

7.4.2. Przyrost temperatury otoczenia należy, odczytać z celulozowej krzywej pożarowej T = f ( t ), 

zdefiniowanej w normie PN-EN 1363-2:2001 Badanie odporności ogniowej. Część 2: Procedury 

alternatywne i dodatkowe (patrz rysunek A.3 – załącznik A, informacyjny). 
 

7.4.3. Wartość spodziewanej temperatury otoczenia, występującej w czasie pożaru, jest uzależniona od 

wymaganego czasu pracy zasilanych urządzeń. Czas ten powinien zostać określony w scenariuszu 

zdarzeń pożarowych lub przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. 
 

7.4.4.  Spodziewaną rezystancję przewodów zasilających urządzenia przeciwpożarowe, których 

funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, należy wyznaczyć ze wzoru (7.1): 
 

 
          (

  

   
)
    

 
 

(7.1) 
 

gdzie: 
 

R20 – rezystancja przewodu w temperaturze 200C, w [Ω], 
 

R0  – rezystancja przewodu w spodziewanej temperaturze pożaru, w [Ω], 
 

kX  – współczynnik uwzględniający udział odcinka lX, obwodu zasilającego o długości l, narażonego    

        na działanie wysokiej temperatury, określony wzorem (7.2), w [-], 
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T0  – spodziewana temperatura otoczenia przewodów zasilających, która może wystąpić w czasie 

        pożaru, w [K]. 

 
   

  
 

 
 

(7.2) 
 

gdzie: 
 

l    – długość przewodu obwodu zasilającego, w [m], 
 

lX  – odcinek przewodu, obwodu zasilającego, narażony na działanie wysokiej temperatury, w [m]. 
 

7.5. Względny udział trasy przewodowej poddawanej działaniu wysokiej temperatury 
 

Jeżeli trasa przewodowa o długości l znajduje się w jednej strefie pożarowej należy przyjąć, że przewód 

zasilający może być narażony na działanie wysokiej temperatury na całej długości. W takim przypadku 

należy przyjąć kX = 1. 
 

W przypadku, gdy trasa przewodowa o długości l przebiega przez różne strefy pożarowe, do wyznaczenia 

wartości współczynnika kX należy przyjąć odcinek przewodu o długości lX występujący w strefie 

pożarowej, gdzie jest on najdłuższy. 
 

7.6. Wyznaczanie przekroju przewodu zasilającego z warunku dopuszczalnego spadku napięcia  
 

Wymagany przekrój przewodów zasilających urządzenia ppoż., które powinny funkcjonować w czasie 

pożaru ze względu na dopuszczalny spadek napięcia, należy wyznaczyć z uwzględnieniem 

spodziewanego wzrostu rezystancji powodowanej działaniem wysokiej temperatury z wykorzystaniem 

wzorów (7.3 lub 7.4): 
 

 dla obwodów trójfazowych:  
 

 
  

    

  (
         

√             
      )

 
 
 

(7.3) 

 

 dla obwodów jednofazowych: 
 

 
  

    

  (
          

           
      )

 
 
 

(7.4) 
 

gdzie: 
 

ΔUdop – dopuszczalny spadek napięcia określony w normie N SEP-E 002 Instalacje elektryczne w    

             obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania,    

             w [%], 
 

l         – długość trasy przewodowej, w [m], 
 

Un         – napięcie nominalne, w [V], 
 

X        – reaktancja przewodu (linii) zasilającej, w [Ω], 
 

IB        – spodziewany prąd obciążenia, w [A], 
 

γ       – konduktywność przewodu zasilającego, w [m/(Ω ∙ mm2)], 
 

kp       – współczynnik wzrostu rezystancji określony wzorem (7.5), w [-]. 
 

 
   

  

   

 
 

(7.5) 
 

 

7.7. Sprawdzanie przyjętego przekroju przewodów zasilających z warunku samoczynnego wyłączenia 

zasilania 
 

7.7.1. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia podczas zwarć jednofazowych należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  
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Ochronę przeciwporażeniową należy uznać za skuteczną, jeżeli spełnione zostanie równanie 

określone wzorem (7.6): 
 

 
    

  

   

     
 

(7.6) 
 

 

gdzie: 
 

Zk1   - impedancja obwodu zwarcia jednofazowego, w [Ω], 

U0   - napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PE lub PEN, w [V], 
 

Ia     - prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie nie dłuższym od określonego w normie PN-HD    

         60364-4-41:2009, w [A], 
 

Ik    – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego, w [A]. 
 

7.7.2. Wyznaczanie impedancji obwodu zwarcia jednofazowego. 
 

Wyznaczenie impedancji zwarcia jednofazowego jest uzależnione od źródła zasilającego: 
 

 System Elektroenergetyczny, 
 

 zespół prądotwórczy. 
 

7.7.2.1.       Przy zasilaniu z Systemu Elektroenergetycznego impedancję obwodu zwarcia jednofazowego     

      należy wyznaczyć ze wzoru (7.7): 
 

 
    √(        )

 
 (        )

 
 

 
(7.7) 

 
 

       gdzie: 
 

       RT – rezystancja uzwojeń transformatora zasilającego, w [Ω], 
 

       Rp – rezystancja przewodów zasilających budynek, w [Ω], 
 

       Ro – rezystancja przewodów obwodu zasilającego urządzenia ppoż., których funkcjonowanie jest 

                niezbędne w czasie pożaru, określona wzorem (7.1), w [Ω], 
 

       XT – reaktancja uzwojeń transformatora zasilającego, w [Ω], 
 

       Xp – reaktancja przewodów zasilających budynek, w [Ω], 
 

       Xo – reaktancja przewodów obwodu zasilającego urządzenia ppoż., których funkcjonowanie jest    

               niezbędne w czasie pożaru, w [Ω]. 
 

7.7.2.2       Przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego impedancję obwodu zwarcia jednofazowego   

      należy wyznaczyć ze wzoru (7.8): 
 

 

 
    √(        )

 
 (          )

 
 

 
(7.8) 

 
 

       gdzie: 
 

       RG – rezystancja uzwojeń generatora zespołu prądotwórczego określona wzorem (7.10), w [Ω], 
 

       Rp – rezystancja przewodów zasilających budynek, w [Ω], 
 

       Ro – rezystancja przewodów obwodu zasilającego urządzenia ppoż., których funkcjonowanie jest 

               niezbędne w czasie pożaru, określona wzorem (7.1), w [Ω], 
 

       Xk1G – reaktancja generatora określona wzorem (7.9), w [Ω], 
 

       Xp – reaktancja przewodów zasilających budynek, w [Ω], 
 

       Xo – reaktancja przewodów obwodu zasilającego urządzenia ppoż., których funkcjonowanie jest 

               niezbędne w czasie pożaru, w [Ω]. 
 

 
     

 

 
 
   

 

   

 
 

(7.9) 
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(7.10) 
 

 

       gdzie: 
 

       UnG – napięcie znamionowe generatora, w [kV], 
 

       SnG – znamionowa moc pozorna generatora, w [MVA], 
 

       n     – krotność prądu znamionowego generatora podczas zwarcia na jego zaciskach,    

                 przyjmowana zgodnie z DTR producenta zespołu prądotwórczego, w [-]. 
 

7.8. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu przez obniżenie napięcia dotykowego 
 

7.8.1. W przypadku, w którym spełnienie warunku samoczynnego wyłączenia, określonego wzorem (7.6) 

jest niemożliwe, dopuszcza się przyjęcie ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu przez 

obniżenie napięcia dotykowego UST, które może pojawić się na częściach przewodzących 

dostępnych chronionego urządzenia, do wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale 

UL ≤ 25 V. 
 

7.8.2. Dla zachowania skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez obniżenie napięcia dotykowego do 

wartości dopuszczalnej długotrwale należy połączyć części przewodzące dostępne chronionego 

urządzenia z Główną Szyną Uziemiającą budynku. 
 

Wymagany przekrój przewodu ochronnego należy wyznaczyć ze wzoru (7.11): 
 

 
    

       

    

 
 

(7.11) 
 

SPE – wymagany przekrój przewodu ochronnego, w [mm2], 
 

l     – długość przewodu ochronnego łączącego chronione urządzenie z GSU, w [m], 
 

Ia    – prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie nie dłuższym od określonego w normie PN-HD 

         60364-4-41:2009 [5], w [A], 
 

     – konduktywność przewodu ochronnego, w [m/(mm2 ∙Ω)], 
 

kp   – współczynnik wzrostu rezystancji przewodu ochronnego określony wzorem (7.5), w [-], 
 

UL   -  napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w [V]. 
 

7.8.3. Interpretację wymagań określonych wzorem (7.11) przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórcze 

go przedstawia rysunek 7.1. 
 

 
Rysunek 7.1. Napięcie dotykowe UST na obudowie chronionego odbiornika, gdzie: IX prąd zwarcia 

jednofazowego. 
 

W przypadku, gdy prąd zwarcia jednofazowego Ik ≥ Ia należy przyjąć, że spełniony zostanie warunek 

samoczynnego wyłączenia zasilania określony wzorem (7.6). 
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8. Uwagi końcowe 
8.1. W przypadku układania przewodów lub kabli w atestowanych ognioodpornych kanałach instalacyjnych, 

dla których producent gwarantuje, że przez wymagany czas pracy zasilanych urządzeń elektrycznych, 

których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, temperatura wewnątrz kanału nie wzrośnie 

ponad 1000C, uwzględnienie wzrostu rezystancji przewodów może zostać pominięte. 
 

Spodziewana temperatura wewnątrz kanału nie może przekraczać dopuszczalnej długotrwale 

temperatury kabla lub przewodu. 
 

8.2. Przewody elektryczne układane pod warstwą tynku nie są chronione przed działaniem wysokiej 

temperatury. Ciepło powstające w czasie pożaru przenika przez przegrody budowlane i powoduje wzrost 

rezystancji przewodów. 
 

8.3. Zasilanie rozdzielnicy pożarowej oraz wszystkie wyprowadzone z niej obwody należy wykonać kablem lub 

przewodem posiadającym odporność ogniową nie krótszą niż 90 minut, odpornym na działanie wody lub 

chronionym od działania wody i przyłączyć przed przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. 
 

8.4. W przypadku instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu w rozdzielnicy głównej budynku, WLZ 

wyprowadzony ze złącza, doprowadzający energię elektryczną do przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

należy wykonać zgodnie z wymaganiami pkt. 8.3. niniejszej normy. 
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Załącznik A (informacyjny) 

A.1. Opis środowiska pożarowego 

Pożar jest niekontrolowanym w czasie i przestrzeni zjawiskiem spalania, podczas którego występują różne 

reakcje chemiczne i zjawiska fizyczne. Do zapoczątkowania spalania konieczne są trzy czynniki: materiał 

palny (paliwo), utleniacz oraz źródło ciepła (bodziec energetyczny) o dostatecznie dużej energii. Materiały 

palne są to substancje, które ogrzane ciepłem dostarczonym z zewnątrz lub powstałym w wyniku reakcji 

chemicznej lub biologicznej są zdolne do spalania. W warunkach pożarowych rolę utleniacza najczęściej 

odgrywa tlen, którego reakcja chemiczna (utlenienia) z materiałem palnym jest reakcją egzotermiczną. Jeśli 

reakcja zachodzi dostatecznie szybko, wówczas dochodzi do zapalenia z udziałem bodźca pilotowego 

(zapłonu wymuszonego) lub samorzutnie (samozapłonu). Zasadniczo spalanie dzielimy na: płomieniowe i 

bezpłomieniowe (tlenie/żarzenie). Na rysunku A.1 przedstawiono tzw. trójkąt pożarowy obrazujący warunki 

niezbędne do powstania pożaru. 

 

 
Rysunek A.1. Warunki niezbędne do powstania pożaru, tzw. trójkąt pożarowy. 

 
 

W opisie pożarów należy wyróżnić podstawowe określenia: 
 

Spalanie - proces fizykochemiczny, w którym w wyniku zachodzącej z dostatecznie dużą szybkością reakcji 

chemicznej między paliwem a utleniaczem, którym najczęściej jest tlen (reakcji utleniania), wydziela się duża 

ilość energii cieplnej. Spalanie materiału palnego może odbywać się z obecnością płomienia lub 

bezpłomieniowo (tlenie/żarzenie). 
 

 

Pożar - niekontrolowany w czasie i przestrzeni proces spalania materiałów palnych, zachodzący poza 

miejscem do tego celu przeznaczonym. 
 

 

Środowisko pożaru - wysokoenergetyczny obszar (przestrzeń) w budynku ze strefą spalania, który tworzy 

się w wyniku wymiany ciepła i masy. 
 

 

Płomień – przestrzeń, w której zachodzi rozkład termiczny, utlenianie palnych produktów i spalania. Emituje 

on ciepło oraz promieniowanie elektromagnetyczne (głównie w postaci podczerwieni i światła widzialnego). 
 

 

Kolumna konwekcyjna ognia to spalająca się objętość gazowa, powstała nad powierzchnią spalania 

(pożaru), na którą składa się mieszanina gazów palnych i niepalnych oraz cząstek stałych, będących 

produktami rozkładu termicznego oraz spalania. 
 

Dynamika i rozwój pożaru w budynku uzależnione są przede wszystkim od źródła inicjacji pożaru, składu 

chemicznego i ilości nagromadzonych materiałów, powierzchni, cech pożarowych materiałów, geometrii 
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pomieszczenia oraz lokalizacji i wielkości otworów wentylacyjnych, co bezpośrednio związane jest dostępem 

powietrza. Pożar w pomieszczeniu obejmuje ogół zjawisk związanych z tworzeniem się i rozprzestrzenianiem 

strefy spalania, czyli płomieni, powstawaniem gazowych produktów rozkładu termicznego – dymu oraz 

wymianą ciepła i masy w pomieszczeniu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wieloletnie badania pożarów w 

pełnej skali oraz obserwacje pożarów rzeczywistych w budynkach pozwoliły na uogólnienie ich opisu poprzez 

podanie zależności zmian średniej temperatury gazów spalinowych w czasie, wyróżniając trzy główne fazy 

przebiegu tego zjawiska, które przedstawia rysunek A.2. 

A.2. Fazy rozwoju pożaru 

Przebieg pożaru wewnątrz budynku można zasadniczo podzielić na trzy fazy (etapy) (rys. A.2). W I fazie w 

wyniku oddziaływania źródła ciepła materiał ulega ogrzaniu i rozkładowi termicznemu. W rezultacie tego 

procesu powstają produkty rozkładu termicznego, które ulegają w dalszej fazie zapaleniu. Strumień gorących 

produktów rozkładu termicznego i spalania unoszony jest siłą wyporu nad powierzchnią materiału ulegającego 

spalaniu, tworząc tzw. kolumnę konwekcyjną ognia. Powstające w tej fazie pożaru w pomieszczeniach 

strumienie energii nie przekraczają zwykle 50 kW/m2. Silnie nieliniowy wzrost szybkości spalania może 

prowadzić do rozgorzenia (detonacyjne spalanie gazów pożarowych). Warunkiem rozgorzenia jest 

dostateczny dopływ powietrza zawierającego tlen, niezbędny w procesie spalania. Temperatura w tej fazie 

sięga ok. 500-600C. Po rozgorzeniu następuje rozwinięta faza pożaru (II faza). W pomieszczeniu występuje 

wówczas zwykle nadciśnienie i niedobór tlenu, a toksyczne produkty rozkładu rozprzestrzeniają się na 

znacznym obszarze budynku. Dynamika rozwoju pożaru w tej fazie zależy od dostępu powietrza. W fazie 

pożaru rozwiniętego temperatura może przekraczać nawet 1000C. Należy zaznaczyć, że na ogół w 

pomieszczeniach wysokich, o dużej powierzchni, np. w kościołach, pożar nie obejmuje całej przestrzeni, gdyż 

dym i spaliny ulegają schłodzeniu zanim dotrą do sufitu. Przejście w III fazę pożaru (wygasania) następuje po 

stopniowym wyczerpaniu się materiału palnego, co skutkuje zmniejszoną emisją ciepła i w konsekwencji 

obniża się temperatura w przestrzeni objętej pożarem. 

 

 
Rysunek A.2. Krzywa rozwoju pożaru w pomieszczeniu – średnia temperatura pożaru w funkcji czasu. 
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A.3. Krzywe pożarowe 

Rozwój pożaru można opisać za pomocą krzywych pożarowych, opisujących zmienność temperatury w 

funkcji czasu T = f ( t ), zdefiniowanych w normie PN-EN 1383-2:2001 Badania odporności ogniowej. Część 2. 

procedury alternatywne i dodatkowe. 

Norma ta definiuje następujące krzywe pożarowe T = f ( t ): 
 

 krzywą celulozową, 
 

 krzywą węglowodorową, 
 

 krzywą zewnętrzną, 
 

 krzywą pełzającą, 
 

 krzywą tunelową. 
 

W odniesieniu do budynków, wszelkie badania ogniowe prowadzone są zgodnie z krzywą celulozową, której 

wzrost temperatury funkcji czasu przedstawia rysunek A.3. 

 

 

                      
Rysunek A.3. Celulozowa krzywa pożarowa T = f ( t ). 
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Załącznik B (informacyjny) 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

B.1. Zgodnie z wymaganiami § 183 ust. 2-4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690): 
 

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem 

obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas 

pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub 

zawierających strefy zagrożone wybuchem. 
 

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do 

obiektu lub złączu i odpowiednio oznakowany. 
 

3. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego    

załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Wyjątek stanowią 

źródła, zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru. 
 

B.2. Elementem wykonawczym przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zdefiniowanego w pkt. B.1. 

niniejszej normy, może być aparat elektryczny typu wyłącznik lub rozłącznik, którym należy rozłączać 

wszystkie obwody, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie 

jest niezbędne podczas pożaru. 
 

B.3.  Przykładowy schemat instalacji elektrycznej budynku zawierającej przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

przedstawia rysunek B.1. 
 

B.4. W przypadku zastosowania aparatu elektrycznego typu wyłącznik należy zapewnić wybiórczość 

działania zabezpieczeń występujących w instalacjach elektrycznych budynku, które są przyłączone za 

wyłącznikiem i eksploatowane w warunkach normalnej eksploatacji. Sterowanie przeciwpożarowym 

wyłącznikiem prądu może być miejscowe lub zdalne, decyzję o sposobie sterownia powinien podjąć 

projektant w porozumieniu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. 
 

B.5. W przypadku zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, sterowanego zdalnie zaleca się 

stosowanie aparatu elektrycznego typu rozłącznik, wyposażonego w cewkę wzrostową, sterowaną 

ręcznym przyciskiem uruchamiającym, instalowanym w pobliżu głównego wejścia do budynku. 
 

B.6. Sterowanie cewką wzrostową aparatu elektrycznego stanowiącego element wykonawczy 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy realizować w układzie z automatycznym przełączaniem 

faz zasilających. 
 

B.7. Aparat elektryczny stanowiący element wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy 

instalować w rozdzielnicy głównej budynku, zainstalowanej w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo 

lub rozdzielnicy pożarowej. Energię elektryczną do przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy 

doprowadzić kablem gwarantującym dostawę energii elektrycznej przez wymagany czas pracy 

urządzeń przyłączanych do niego od strony zasilania, chronionym od działania wody lub odpornym na 

działanie wody. 
 

B.8.  Ręczny przycisk uruchamiający powinien być koloru żółtego, odpowiednio opisany i zabezpieczony 

przed skutkami wandalizmu. 
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Rysunek B.1. Przykładowy schemat instalacji elektrycznej budynku, gdzie: R – przeciwpożarowy wyłącznik 

prądu. 

 
 

Zaleca się wyposażenie ręcznego przycisku uruchamiającego przeciwpożarowy wyłącznik prądu w 

sygnalizację świetlną informującą o położeniu zestyków elementu wykonawczego. 
 

B.9. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ekip ratowniczych należy zapewnić bezpieczny dostęp do 

miejsca instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w celu ręcznego wyłączenia zasilania w 

przypadku niezadziałania układu zdalnego wyłączenia. 
 

B.10. Parametry elektryczne aparatu wykonawczego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, należy 

dobierać stosownie do mocy zwarciowej w miejscu jego instalacji oraz spodziewanego prądu 

obciążenia WLZ budynku. 
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