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Edward Musiał 
Politechnika Gdańska 
 
 

W sprawie obciążalności zwarciowej przekładników prądowych  

w obwodach zabezpieczonych bezpiecznikami 
 
 
Przy doborze przekładników prądowych sprawdza się m.in. ich obciążalność zwarciową. W katalo-
gach producentów jest ona na ogół opisana dwoma parametrami: znamionowym prądem dyna-
micznym (Idyn) oraz znamionowym krótkotrwałym prądem cieplnym wytrzymywanym w ciągu 1 s 
(Ith). Okazuje się, że wielu elektryków nie potrafi poprawnie posługiwać się tymi danymi, zwłaszcza 
w przypadku obwodów zabezpieczonych bezpiecznikami ograniczającymi. Artykuł niniejszy wyja-
śnia, jak należy interpretować wspomniane dane znamionowe przekładników prądowych w takich 
sytuacjach. 
 

Pytanie zadane na forum elektryków 
W istniejącej rozdzielnicy 0,4 kV, zasilanej przez transformator 1000 kVA, mam zaadoptować 

istniejące pole na potrzeby zabezpieczenia projektowanej szafy zasilającej dwa silniki oraz kilka 
innych odbiorów. Całkowity prąd obciążenia wynosi Ib = 120 A. W projektowanym polu zasilają-
cym ma być rozłącznik bezpiecznikowy RBK2 z wkładkami topikowymi gG 160 A. 

Inwestor życzy sobie pomiaru energii w nowo adoptowanym polu. Wartość prądu Ib wymaga 
zastosowania pomiaru półpośredniego. I tu mam problem. Jako, że jest to główna rozdzielnica 400 
V znajdująca się w pobliżu transformatora, początkowy prąd zwarciowy "

kI  wynosi około 22 kA. 
Dla przekładników prądowych znamionowy krótkotrwały prąd cieplny Ith wynosi 60 In. Biorąc pod 
uwagę, że przed przekładnikami są wkładki topikowe gG 160 A, prąd zwarciowy ograniczony bę-
dzie wynosił 12 kA. Jednak wartość ta nadal jest wyższa niż 60⋅125 A = 7500 A = 7,5 kA. Analo-
giczna sytuacja będzie w przypadku spodziewanego prądu zwarciowego udarowego oraz znamio-
nowego prądu dynamicznego (prądu szczytowego) Idyn wytrzymywanego przez przekładniki. Już 
nawet myślałem, czy nie zastosować przekładników o przekładni 200/5 A, jednak z projektowanej 
rozdzielnicy w pewnych przedziałach  czasowych może być pobierana moc na poziomie zaledwie 
kilku kilowatów (np. gniazdo serwisowe) i wtedy pomiar będzie nieprawidłowy. 

Alternatywnym rozwiązaniem, które przychodzi mi na myśl, to zamiana jednego pomiaru pół-
pośredniego w polu rozdzielnicy głównej na kilka oddzielnych (w tym wypadku trzy) pomiarów 
bezpośrednich w projektowanej rozdzielnicy. 

 

Reakcja forum 

Na szczęście, nie usiłowano zadziobać pytającego, co jest zwykłą reakcją, kiedy doradcy oka-
zują się bezradni. Specjalista od ponad stu bezpieczników radzi zastosować przekładniki ISN, które 
mają znamionowy prąd dynamiczny praktycznie nieograniczony. Kolejny doradca zwraca uwagę, 
że sugestia poprzednika jest chybiona, bo tylko znamionowy prąd dynamiczny jest "praktycznie 
nieograniczony", ale nie − znamionowy krótkotrwały prąd cieplny, który jest równy 60⋅In dla 
wszystkich znanych mu przekładników niskiego napięcia. Na koniec rozkłada ręce: Co zatem zro-
bić? Przyznaje, że nie ma pomysłu. Wydaje mu się, że należy pogodzić się z faktem, że warunku 
wytrzymałości cieplnej nie da się spełnić stosując dzisiejsze typowe rozwiązania. Można by skie-
rować zapytanie do producentów o możliwość zamówienia i wyprodukowania przekładników o wy-
trzymałości zwarciowej cieplnej większej niż typowa. 
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Właściwa odpowiedź 
Kiedy przez uzwojenie pierwotne przekładnika prądowego przepływa prąd zwarciowy, prze-

kładnik powinien wytrzymywać zarówno działanie elektrodynamiczne prądu zwarciowego, jak 
również skutki cieplne tego prądu. Warunki te sprawdza się porównując obciążalność zwarciową 
przekładnika gwarantowaną przez producenta z rzeczywistymi narażeniami zwarciowymi w obwo-
dzie, w którym przekładnik ma być zainstalowany. 

Obciążalność zwarciową elektrodynamiczną przekładnika prądowego charakteryzuje jego 
znamionowy prąd dynamiczny, który dla rozważanego tu przekładnika o znamionowym prądzie 
pierwotnym Ipn = 125 A wynosi:  

Idyn = 150⋅Ipn = 150⋅125 = 18750 A = 18,8 kA (1)
i oznacza największą chwilową wartość prądu zwarciowego w obwodzie, którego skutki elektrody-
namiczne przekładnik wytrzymuje. Wobec tego szczytowa wartość prądu zwarciowego w obwodzie 
z przekładnikiem (przy zwarciu tuż za nim) nie powinna przekraczać tej wartości. 

Gdyby obwód, o którym mowa, nie był zabezpieczony bezpiecznikiem, to szczytowa wartość 
prądu zwarciowego w rozpatrywanym obwodzie byłaby równa prądowi zwarciowemu udarowemu, 
którego wartość − zważywszy pobliże transformatora 1000 kVA (współczynnik udaru κ ≈ 1,5) − 
wynosiłaby: 

kA 47kp ≈⋅⋅== 2225,12 "Ii κ , (2)

czyli 2,5-krotnie przewyższałaby wartość dopuszczalną dla przekładnika, wyrażoną jego znamio-
nowym prądem dynamicznym. 

Na szczęście, w obwodzie są wkładki topikowe gG 160 A, zdolne ograniczać prąd zwarciowy, 
czyli nie dopuścić do wystąpienia jego spodziewanej wartości szczytowej (prądu udarowego). Przy 
prądzie zwarciowym początkowym kA 22k =

"I prąd ograniczony przez wkładki gG 160 A o napię-
ciu znamionowym 500 V przez większość producentów jest gwarantowany w zakresie od 11 kA do 
14 kA, a normy przedmiotowe nie określają wymaganej wartości tego prądu. Wartość 12 kA, którą 
pytający znalazł dla stosowanych przez siebie wkładek topikowych, nie budzi zastrzeżeń. Innymi 
słowy przekładnik o znamionowym prądzie dynamicznym Idyn = 18,8 kA wytrzymuje skutki elek-
trodynamiczne prądu szczytowego iogr ≈ 12 kA, występującego w projektowanym obwodzie. Mia-
nowicie warunek, który w tym względzie należy spełnić, brzmi: 

Idyn ≥ iogr (3)
albo 

Idyn ≥ kb⋅iogr (4)
przy czym współczynnik bezpieczeństwa kb = 1,2÷1,4 stosuje się w obwodach o podwyższonych 
wymaganiach niezawodnościowych bądź w odniesieniu do wkładek topikowych pochodzących 
z wytwórni o wątpliwej renomie.  

 

Obciążalność zwarciową cieplną przekładnika prądowego, deklarowaną przez producenta, 
charakteryzuje para wartości dwóch wielkości fizycznych: prądu zwarciowego zastępczego ciepl-
nego Ith i czasu trwania zwarcia Tk. Na ogół jest to znamionowy krótkotrwały prąd cieplny Ith = 
60 Ipn przepływający przez czas Tk = 1 s. Jeżeli wartość czasu nie jest podana explicite, to należy 
domniemywać, że wynosi właśnie 1 s. W przeciwnym razie ta wartość (0,5 s, 2 s lub 3 s, a wyjąt-
kowo inna) powinna być podana przez producenta.  

Sama wartość prądu nic nie mówi, podobnie − sama wartość czasu. W krótkim czasie trwania 
zwarcia Tk nagrzewanie odbywa się adiabatycznie, czyli bez wymiany ciepła z otoczeniem. O przy-
roście temperatury osiąganym w końcowej chwili zwarcia decyduje tylko skutek cieplny prądu 
zwarciowego Q = kthTI 2 , a ogólniej − całka Joule’a prądu zwarciowego o wartości chwilowej ik, 
wyrażona wzorem:  
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Jeżeli w przekładniku, o którym mowa, przyrost temperatury izolacji w końcowej chwili zwar-
cia ma nie przekroczyć wartości dopuszczalnej, to skutek cieplny prądu zwarciowego − niezależnie 
od przebiegu prądu w czasie i czasu trwania zwarcia − nie powinien przekroczyć wartości deklaro-
wanej przez producenta: 

( ) sA1056,25s A000 250 56  7500   1 2622
kth ⋅==⋅=⋅⋅= 112560 22 TI  (6)

Gdyby czas trwania zwarcia był krótszy, np. wynosił 0,5 s, to można by dopuścić większą war-
tość prądu zwarciowego (i większą krotność znamionowego prądu pierwotnego przekładnika) bez 
obawy przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, bo nie zmieniłby się skutek cieplny 
prądu zwarciowego: 

15,0 2
1

2
50 ⋅=⋅ thth II , , (7)

z czego wynika krótkotrwały prąd cieplny dopuszczalny w ciągu 0,5 s: 
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Jest to wartość 85 razy większa od prądu znamionowego pierwotnego przekładnika (85⋅125 ≈ 
10600 A), co zresztą można było obliczyć bezpośrednio na krotnościach znamionowego pierwotne-
go przekładnika: 

85
5,0

1
150 =⋅=⋅= 60    

0,5
1 nn ,

 (9)

Jak widać, krotność prądu znamionowego pierwotnego przekładnika podana w katalogu jest 
tylko wartością szczególną, związaną z przyjętym czasem trwania zwarcia 1 s. Przy projektowaniu 
można ją przeliczać na inną wartość czasu trwania zwarcia, pod warunkiem że dochowana będzie ta 
sama wytrzymywana wartość skutku cieplnego (całki Joule’a) prądu zwarciowego gwarantowana 
przez producenta i wyrażona wzorem (6). Przy znacznym skracaniu czasu trwania zwarcia obliczo-
na krotność krótkotrwałego prądu cieplnego może okazać się tak duża, że nie będzie można jej wy-
korzystać, bo groziłoby to przekroczeniem dopuszczalnego prądu dynamicznego Idyn.  

W tym miejscu wypada przestrzec przed bezpośrednim porównywaniem krotności dopusz-
czalnego prądu dynamicznego i krotności dopuszczalnego prądu cieplnego. Do znamionowego prą-
du pierwotnego przekładnika Ipn (wyrażonego wartością skuteczną) odnosi się w pierwszym przy-
padku największą spodziewaną wartość szczytową prądu zwarciowego, a w drugim przypadku − 
wartość skuteczną prądu zwarciowego obliczoną dla całego czasu trwania zwarcia (wartość śred-
nią kwadratową prądu w czasie trwania zwarcia). 

A jak należy postąpić w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem ograniczającym, czyli 
bezpiecznikiem, który nie przepuszcza w całości już pierwszej półfali prądu zwarciowego? Rozpo-
czyna on wyłączanie zwarcia zanim prąd osiągnie wartość szczytową i przerywa jego przepływ 
przed pierwszym naturalnym przejściem przez zero (rys. 1). Dzięki temu wkładka topikowa gG 
160 A zainstalowana w rozważanym obwodzie sprawia, że: 
• wartość szczytowa prądu zwarciowego zostaje ograniczona 4-krotnie, bo zamiast wartości naj-

większej spodziewanej (prądu udarowego) ip ≈ 47 kA, pojawi się tylko prąd ograniczony przez 
wkładkę iogr ≈ 12 kA, 

• czas trwania zwarcia zostaje ograniczony co najmniej kilkakrotnie, bo zamiast wartości 20 ms 
lub większej, zależnie od rodzaju zastosowanego alternatywnie wyłącznika nadprądowego, wy-
nosi w tym przypadku zaledwie ok. 5 ms, czyli 0,005 s. 
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Rys. 1. Przebieg prądu zwarciowego przy wyłą-
czaniu zwarcia przez: 1 – zwykły wyłącznik nad-
prądowy, 2 − wyłącznik ograniczający, 3 − bez-
piecznik ograniczający 
ip − prąd zwarciowy udarowy, iogr − prąd ograni-
czony wkładki topikowej 
 

 
 
Wobec tego trzeba znaleźć w normie PN-HD 60269-2 albo w katalogu producenta użytych 

wkładek topikowych gG 160 A wartość całki Joule’a wyłączania I2tw (ang. operating I2t value) 
w warunkach odpowiadających rozważanemu zastosowaniu (napięcie robocze, współczynnik mocy 
obwodu zwarciowego). Dla wkładki gG 160 A w obwodzie 400 V wartość całki Joule’a wyłączania 
I2tw w katalogach większości producentów jest mniejsza niż 200 000 A2s, a w normie jest podana 
wartość 185 000 A2s. Przyjmijmy okrągłą liczbę I2tw = 200 000 A2s. Czy rozważany przekładnik to 
wytrzymuje? Ależ on wytrzymuje skutek cieplny prądu zwarciowego Ith

2Tk = 56 250 000 A2s 
(wzór 6), aż 280-krotnie większy! Jak można się aż tak pomylić? 

Żadnym usprawiedliwieniem nie jest brak dostępu do normy PN-HD 60269-2, bo katalogi 
bezpieczników są w Internecie, są tam również poradniki doboru bezpieczników. Trzeba je studio-
wać, a dopiero potem popisywać się na forach. Pół wieku temu elektryk nie ośmieszyłby się aż tak, 
bo zajrzałby do normy PN/E-05002 „Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór przyrządów wysokie-
go napięcia w zależności od warunków zwarciowych” i w rozdz. 4.5 „Dobór przyrządu ze względu 
na działanie cieplne prądu zwarciowego” przeczytałby: „Dopuszcza się zaniechanie sprawdzenia ze 
względu na działanie cieplne prądu zwarciowego przyrządów zainstalowanych w obwodach zabez-
pieczonych bezpiecznikami”. Tę formułkę znał zresztą na pamięć, a gdyby miał jakiekolwiek wąt-
pliwości – bo norma dotyczy urządzeń wysokiego napięcia − to migiem by je sobie wyjaśnił. 

Ówczesne katalogi i poradniki projektowania podawały charakterystyki prądów ograniczonych 
wkładek topikowych, a nie podawały wartości całek Joule’a (ani całek Joule’a przedłukowych, ani 
całek Joule’a wyłączania), ale wtedy elektryk już po technikum rozumiał, co to jest wartość sku-
teczna prądu i co to jest skutek cieplny prądu. Rozumowałby tak:  
• skoro prąd ograniczony ma wartość 12 kA, 4-krotnie mniejszą niż prąd udarowy, to wkładka in-

terweniuje już w drugiej, najpóźniej w trzeciej milisekundzie, a to znaczy, że cały impuls prądo-
wy przepuszczony przez wkładkę trwa ok. 5 ms, 

• jeżeli kształt tego impulsu prądowego aproksymować półfalą sinusoidy, to wartość skuteczna 
prądu wynosi  A8500  ogr ≈= 22 /12000/i , a jego skutek cieplny wynosi Q = 85002⋅0,005 ≈ 
360 000 A2s, 

• jeżeli kształt tego impulsu prądowego aproksymować trójkątem, to wartość skuteczna prądu wy-
nosi  A6900  ogr ≈= 3/120003/i , a jego skutek cieplny wynosi Q = 69002⋅0,005 ≈ 240 000 A2s, 

• jakkolwiek by to szacować, skutek cieplny impulsu prądowego przepuszczonego przez wkładkę 
topikową gG 160 A stanowi w przybliżeniu zaledwie 5‰ (pięć promili) wytrzymywanego przez 
rozważany przekładnik skutku cieplnego 56 250 000 A2s (wzór 6), a to znaczy, że cytowany za-
pis normy PN/E-05002 odnosi się również do urządzeń niskiego napięcia i można sobie to 
sprawdzenie darować. 
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Postawmy kropkę nad i. Rozważanemu przekładnikowi prądowemu w obwodzie zabezpieczo-
nym wkładką gG 160 A w najmniejszym stopniu nie grozi przegrzanie w razie zwarcia, czyli nie 
grozi przekroczenie przyrostu temperatury dopuszczalnego przy zwarciu. A o ile stopni Celsjusza 
bądź o ile kelwinów podskoczy temperatura uzwojenia pierwotnego przekładnika i jego izolacji 
wskutek zwarcia? Ano o 5‰ wartości przyrostu temperatury dopuszczalnego przy zwarciu. Jeżeli 
doskonały materiał izolacyjny klasy F ma temperaturę dopuszczalną długotrwale 160 °C, a krótko-
trwale przy zwarciu − przyjmijmy przesadnie − aż 260 °C, to temperatura uzwojenia pierwotnego 
rozpatrywanego przekładnika  i jego izolacji w czasie zwarcia wzrośnie o wspomniane 5‰, czyli o: 

0,005⋅(260 − 160) = 0,5 °C = 0,5 K. (10)

Oznacza to, że w następstwie zwarcia temperatura uzwojenia pierwotnego przekładnika i jego 
izolacji zmieni się niedostrzegalnie, o pół stopnia Celsjusza, a forum zamartwiało się, że ten prze-
kładnik pójdzie z dymem. 

Disce puer… ponoć zachęcał król Stefan Batory1 chłopca z ludu. Nie trzeba wymyślać i pro-
dukować nowych odmian przekładników prądowych, wystarczy poduczyć się i dotychczasowe wy-
starczą, a w obwodach zabezpieczonych bezpiecznikami − wystarczą z ogromnym nadmiarem.  
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1 Disce puer latine, ego faciam te mościpanie miał powiedzieć w łacinie makaronicznej król Stefan Batory w szkole 

w Zamościu (ucz się, chłopcze, łaciny, a zrobię cię panem).   


