Odpowiedzi na listy Czytelników

czeństwa. Wyraźnie przestrzega przed tym w punkcie 714.413.1 norma PN-IEC
60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.1) Norma nie wymaga stosowania wyłączników różnicowoprądowych w żadnych instalacjach oświetlenia zewnętrznego. Norma jedynie zaleca stosowanie wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych w obwodach oświetlenia kabin
telefonicznych, przystanków autobusowych, paneli reklamowych, planów miast
i znaków drogowych, których zbędne wyłączenie nie ma wpływu na bezpieczeństwo
ruchu pieszych i pojazdów. W innych sytuacjach norma wręcz zaleca stosowanie
bezpieczników i wyłączników nadprądowych w roli urządzeń dokonujących samoczynnego wyłączania zasilania.
5. Pan Sławomir W. z Włocławka pyta:
Pomimo licznych publikacji na ten temat, wciąż przedmiotem dyskusji między
projektantami elektrykami, jest prawidłowość zapewnienia bezpieczeństwa przed
porażeniem w istniejących od lat instalacjach TN-C, które ma zasilać agregat
prądotwórczy. Wiele tych instalacji po prostu istnieje i będzie jeszcze długo istnieć.
Agregaty o małej mocy nie są w stanie wytworzyć natężenia prądu zwarciowego
o wartości niezbędnej dla zadziałania bezpieczników.
Odpowiedź:
Dopóki w istniejącej instalacji nie wprowadza się zmian zasadniczych, poprzez
przebudowę lub rozbudowę, dopóty wolno poprzestać w niej na ochronie zastanej.
Warunkiem jest spełnienie przez cały okres eksploatacji wymagań norm i przepisów
z okresu projektowania i budowy tej instalacji.
Jeżeli istniejąca instalacja pracuje normalnie w układzie TN-C, to nie może być
chroniona przez zainstalowanie wyłączników różnicowoprądowych. Z kolei prąd
zwarciowy z agregatu prądotwórczego o małej mocy może nie gwarantować dostatecznie szybkiego zadziałania zabezpieczeń nadprądowych.
Pożądaną poprawę poziomu bezpieczeństwa można uzyskać poprzez wprowadzenie połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, a w wyjątkowych,
uzasadnionych przypadkach – poprzez wprowadzenie wyłącznika ochronnego nadnapięciowego, kontrolującego napięcie między przewodem PEN a uziomem niezależnym od uziemień tego przewodu; jest to możliwe tylko na terenie słabo uzbrojonym, pozbawionym powiązanego systemu uziomowego (ang. global earthing system). W terenie uzbrojonym nie jest to możliwe.
6. Pan Ludwik P. z Inowrocławia pyta:
W projektach instalacji oświetleniowych nagminnie nie uwzględnia się prądów
załączeniowych lamp. Przed przekazaniem do wykonawstwa projektów większych
instalacji musimy korygować zbyt niskie prądy znamionowe bądź prądy nastawcze
zabezpieczeń nadprądowych (dla uniknięcia zbędnych zadziałań) oraz zbyt małe
przekroje przewodów (dla poprawienia warunków napięciowych). Projektanci tłuma1)
„714.413.1.… Zastosowanie urządzenia ochronnego różnicowoprądowego w złączu (w punkcie zasilania
instalacji oświetlenia zewnętrznego – przyp. red.), w przypadku pojedynczego zwarcia w jednym urządzeniu
oświetleniowym (np. w jednym słupie oświetleniowym – przyp. red.) może spowodować wyłączenie całej
instalacji oświetlenia i stworzyć niebezpieczeństwo dla użytkowników.
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czą się zgodnością projektu z normami i literaturą. Czy są publikacje, które nie uwzględniają warunków rozruchowych opraw?
Odpowiedź:
Tak stawiający sprawę projektanci kompromitują się. Projektantów dotyczy art.
12.6 ustawy Prawo budowlane: „Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami
i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy…”. Nie wykazuje należytej staranności projektant niedouczony, a do tego niezdolny
do oceny, czy są cokolwiek warte pisane źródła, z których korzysta.
Prąd załączeniowy (zapłonowy) lampy może być kilka i kilkanaście razy większy
niż jej prąd znamionowy, a jeśli brać pod uwagę pik prądu załączeniowego kondensatorów równoległych, to krotności są jeszcze większe. Wartość prądu załączeniowego
lampy zależy od rodzaju źródła światła i od rodzaju układu stabilizacyjno-zapłonowego, a w ogóle nie zależy od zawodowego przygotowania projektanta.
Ostatnie postanowienie wspomnianej wyżej normy PN-IEC 60364-7-714 brzmi:
714.512. Spadek napięcia. Przy wyznaczaniu spadku napięcia w normalnych warunkach pracy należy uwzględnić prąd zapłonowy lampy. W rozdziale 5.6 „Zabezpieczanie
obwodów oświetleniowych” poradnika Instalacje elektryczne i teletechniczne”
”
(wydawnictwa Dashöfer) można znaleźć wskazówki
doboru zabezpieczeń uwzględniające prądy załączeniowe różnych lamp.
7. Pan Władysław B. z Olsztyna pisze:
Podczas jednego z odbiorów linii napowietrznej 15 kV o przewodach niepełnoizolowanych wynikła kontrowersja wokół celowości zamontowania izolatora dodatkowego przy obostrzeniu. Proszę o stanowisko w tej sprawie.
Odpowiedź:
Linie o przewodach niepełnoizolowanych, wykonane według katalogów wzorowanych na materiałach firmy ENSTO, różnią się zasadniczo od linii napowietrznych
o przewodach gołych. Izolator SD 371 lub podobny, stosowany jako izolator stojący
przelotowy, ma charakterystyczną wnękę z wkładką izolacyjną, która łagodzi rozkład
pola elektrycznego na krawędzi wlotu wnęki, łagodzi skutki tarcia i rozkłada siły na
większą powierzchnię zmniejszając występujące naprężenia mechaniczne. Dopuszczalne napięcie robocze tego izolatora wynosi 24 kV, a wytrzymałość na zginanie
12,5 kN. Te właściwości sprawiają, że od wielu lat również za granicą (w Finlandii,
Szwecji, Norwegii, Australii…) powszechnie rezygnuje się z dodatkowych środków
ochronnych przy obostrzeniu.
Izolator dodatkowy, stosowany dawniej w Finlandii przy obostrzeniu, okazał się
słabym punktem linii. Dochodziło do upalania się i zrywania przewodu wskutek
działania łuku elektrycznego wzdłuż przewodu izolowanego. Zdjęcie izolacji pod
uchwyt śrubowo-kabłąkowy, niezbędne przy zastosowaniu izolatora dodatkowego,
okazało się szkodliwym i nieuzasadnionym osłabieniem linii. Doświadczenia
wykazały, że łuk – pomimo obecności rożków ochronnych – obejmuje także zacisk
śrubowy. Dodatkowym uzasadnieniem rezygnacji z izolatora dodatkowego jest
zastosowanie zmniejszonego naprężenia przewodów niepełnoizolowanych.
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