
 

Współczynnik jednoczesności a współczynnik zapotrzebowania 

 

W miejscach sieci bądź instalacji elektroenergetycznych, zwłaszcza jednostronnie zasilanych, 

w których następuje rozdzielenie toru zasilania, oblicza się obciążenie szczytowe linii głównej 

znając obciążenia szczytowe linii odgałęźnych. Problem ten występuje w każdej rozdzielnicy na 

etapie projektowania, ale również w trakcie eksploatacji sieci bądź instalacji. Przy projektowaniu 

nowych urządzeń za podstawę przyjmuje się, pochodzące z pomiarów w obiektach istniejących, 

wartości współczynnika jednoczesności. 
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Obciążenie chwilowe linii głównej: 
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Obciążenie szczytowe linii głównej: 
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Współczynnik jednoczesności: 
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Rys. 1. Sumowanie obciążeń chwilowych i obciążeń szczytowych (mocą czynną) na podstawie 

reprezentatywnych dobowych przebiegów obciążenia  

 

Współczynnik jednoczesności kj jest stosunkiem mocy szczytowej linii głównej do sumy 

mocy szczytowych linii odgałęźnych: 
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W polskim piśmiennictwie przyjął się ostatecznie termin współczynnik jednoczesności 

(obciążeń szczytowych), ale była też przejściowo w użyciu wersja: współczynnik równoczesności. 

Przez dziesięciolecia utrwaliły się też nazwy w innych językach: angielskim diversity, diversity 

factor, francuskim facteur de simultanéité, niemieckim Gleichzeitigkeitsfaktor, rosyjskim 

коэффициент одновременности.  

Tak rozumiane pojęcie współczynnika jednoczesności od kilkudziesięciu lat przyjęło się 

w literaturze technicznej, w przepisach i normach. Jest nie tylko użyteczne, jest niezbędne, bez 

niego trzeba by w niektórych rozważaniach bądź procedurach obliczeniowych uciekać się do 

pokrętnej ekwilibrystyki, nie tylko słownej. Jest potrzebne przy sumowaniu obciążeń szczytowych 

linii zasilanych z rozdzielnic, zarówno w sieciach różnych napięć, jak i w instalacjach budynków 



przemysłowych i nieprzemysłowych, np. wewnętrznych linii zasilających w budynkach 

mieszkalnych.  

Jest też potrzebne przy obliczaniu nagrzewania samych rozdzielnic, zwłaszcza rozdzielnic 

niskiego napięcia zawierających wyposażenie wielu obwodów skupione we wspólnej obudowie. 

Jeżeli projektant nie dysponuje wartościami liczbowymi współczynnika jednoczesności dla 

określonego zastosowania, to znajdzie wartości umowne (tzw. znamionowego współczynnika 

jednoczesności) w normach PN-EN 60439-1:2002 (U) [2] oraz PN-EN 60439-3:2002 (U) [3]. 

W tym wypadku chodzi o efekty cieplne przepływu prądu, wywołane obciążeniowymi stratami 

mocy I
2
R, i dlatego - wyjątkowo - pojęcie współczynnika jednoczesności odnosi się do prądów 

szczytowych (stosunek prądu szczytowego linii głównej do sumy prądów szczytowych linii 

odgałęźnych): 
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Jako prąd szczytowy (prąd obliczeniowy) każdego z obwodów odgałęźnych wolno tu 

przyjmować prąd znamionowy danego obwodu określony przez wytwórcę, a w braku danych - 

równy prądowi znamionowemu ciągłemu tego z elementów obwodu, który ma najmniejszy prąd 

znamionowy ciągły. Łatwo zauważyć, że identyczny wynik obliczenia można by uzyskać 

wstawiając do powyższego wzoru - zamiast prądów - szczytowe moce pozorne każdego z obwodów 

odgałęźnych oraz obwodu głównego. 

Wszyscy wiedzą i rozumieją, że największa możliwa wartość współczynnika jednoczesności 

wynosi 1 (podkreślenie oznacza liczbę dokładną) i występuje wtedy, kiedy obciążenia szczytowe 

wszystkich linii odgałęźnych występują jednocześnie. Kto nie studiował w Gdańsku, może nie 

wiedzieć, jaka jest najmniejsza możliwa wartość współczynnika jednoczesności. Co gorsza, może 

nie wiedzieć, że taka najmniejsza nieprzekraczalna wartość w ogóle istnieje. Otóż w przypadku 

rozdzielenia toru zasilania na n linii odgałęźnych najmniejsza możliwa wartość współczynnika 

jednoczesności wynosi 1/n i występuje w sytuacji mało prawdopodobnej, kiedy obciążenia 

szczytowe wszystkich linii odgałęźnych są jednakowe i są równe obciążeniu szczytowemu linii 

głównej Ps1 = Ps2 = Ps3 =... = Psn = Psg. Spełnienie warunku Psi = Psg jest możliwe tylko wtedy, 

kiedy moc chwilowa linii głównej Pg(t) nigdy nie przekracza wartości mocy szczytowej linii 

odgałęźnej. Oznacza to m.in., że podczas występowania szczytowego obciążenia którejkolwiek 

z linii odgałęźnych, obciążenie wszystkich pozostałych linii jest równe zero. 

Kto, mając rozgałęzienie na dwa obwody (dwie linie odgałęźne), podaje wartość 

współczynnika jednoczesności na przykład kj = 0,3, popełnia błąd rażący, bo w żadnym razie nie 

może ona być mniejsza niż 0,5, co więcej ta wartość minimalna jest bardzo mało prawdopodobna. 

Jedno z pytań testowych na „urządzeniowym” torze przeszkód gdańskich studentów ma 

postać następującą: w sytuacjach z rys. 2 podać wartość lub możliwy zakres wartości 

współczynnika jednoczesności. Niechże i Czytelnik spróbuje odpowiedzieć, wczuwając się 

w niedolę gdańskiego studenta. 
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Rys. 2. Pytanie testowe: podać wartość lub możliwy zakres wartości współczynnika jednoczesności; liczby 

oznaczają szczytowe obciążenie linii w kilowatach 1) 



 

W instalacjach i sieciach pojęcie współczynnika jednoczesności w zasadzie odnosi się do 

szczytowych wartości mocy czynnej, ale sumowanie obciążeń w liniach głównych zmierza do 

wyznaczenia w nich szczytowych wartości mocy pozornej albo prądu, bo to stanowi podstawę 

doboru prądu znamionowego aparatów, obciążalności przewodów i kabli oraz mocy znamionowej 

transformatorów. Równolegle trzeba zatem rozpatrywać przebiegi i szczytowe zapotrzebowanie na 

moc bierną w poszczególnych liniach, a następnie obliczać szczytową moc pozorną bądź szczytową 

wartość prądu. 

Przebieg naturalnego zapotrzebowania na moc bierną (bez kompensatorów) jest na ogół 

bardziej wyrównany niż analogiczny przebieg zapotrzebowania na moc czynną. Występuje to 

szczególnie wyraźnie w sieciach i instalacjach przemysłowych ze względu na duże jałowe straty 

mocy biernej w silnikach. W takich przypadkach wartość współczynnika jednoczesności 

szczytowych obciążeń mocą bierną kjQ jest większa niż wartość współczynnika jednoczesności 

szczytowych obciążeń mocą czynną kj w tym samym miejscu rozdziału energii: 
 

kjQ ≈ 0,67+0,33⋅kj 
 

Tylko w sytuacjach, kiedy udział strat jałowych mocy biernej jest nieznaczny, można 

przyjmować tę samą wartość obu współczynników jednoczesności: kjQ ≈ kj. 

Dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji w instalacjach i sieciach obliczenia szczytowego 

poboru mocy biernej oraz mocy pozornej należałoby przeprowadzać dla zapotrzebowania 

naturalnego (bez udziału urządzeń kompensujących pobór mocy biernej) i z uwzględnieniem 

kompensatorów mocy biernej. 

 

Współczynnik zapotrzebowania kz jest stosunkiem szczytowego zapotrzebowania na moc 

(czynną) Ps do mocy zainstalowanej Pi. Pojęcie współczynnika zapotrzebowania może odnosić się 

do pojedynczego urządzenia odbiorczego bądź do dowolnej grupy urządzeń odbiorczych wspólnie 

zasilanych. 
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W przypadku pojedynczego odbiornika moc zainstalowana jest jego mocą znamionową, a dla 

grupy urządzeń odbiorczych - sumą ich mocy znamionowych, cokolwiek by one znaczyły (moc 

pobierana z sieci przez żarówki lub piec, moc oddawana na wale przez silnik itd.). Do mocy 

zainstalowanej grupy urządzeń odbiorczych nie wlicza się urządzeń rezerwowych, które nie są 

włączane w normalnych warunkach użytkowania, a tylko w razie uszkodzenia urządzeń 

podstawowych, które mają rezerwować. 

Obcojęzyczne odpowiedniki terminu współczynnik zapotrzebowania są następujące: angielski 

demand factor, francuski facteur de demande, niemiecki Bedarfsfaktor, rosyjski коэффициент 

спроса. 

Między współczynnikiem zapotrzebowania kz a współczynnikiem jednoczesności 

(szczytowych obciążeń mocą czynną) kj zachodzi relacja 
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w której występują następujące parametry o wartości jednakowej dla rozpatrywanych odbiorników 

albo o równoważnej wartości zastępczej 
 

ms - szczytowy stopień obciążenia odbiorników, 

ηo - sprawność odbiorników, 

ηs - sprawność toru zasilania. 

 



Co do możliwych wartości liczbowych współczynnika zapotrzebowania, nie ma tak 

precyzyjnych nieprzekraczalnych wartości granicznych, jak w przypadku współczynnika 

jednoczesności. Wartości nieco większe niż 1,0 są możliwe w przypadku pojedynczego silnika 

pracującego przy obciążeniu znamionowym (kz ≈ 1/ηo⋅ηs) lub paru silników pracujących 

jednocześnie i obciążonych znamionowo. Przy dużej liczbie zasilanych odbiorników spotyka się 

wartości 0,1÷0,3 (urządzenia dźwigowe, narzędzia ręczne), 0,25÷0,35 (zgrzewarki, spawarki 

jednostanowiskowe), 0,3÷0,5 (obrabiarki przy produkcji seryjnej), 0,70÷0,85 (piece elektryczne), 

0,8÷1,0 (oświetlenie). 

Przy projektowaniu nowych obiektów wiadoma jest moc zainstalowana urządzeń Pi, co 

pozwala łatwo określić spodziewane obciążenie szczytowe (mocą czynną) Ps, jeżeli dysponuje się 

wystarczająco dokładnymi wartościami współczynnika zapotrzebowania kz. Na tym polega 

obliczanie zapotrzebowania na moc jedną z najprostszych metod, metodą współczynnika 

zapotrzebowania:  
 

Ps =  kz ⋅ Pi 
 

Takie obliczenia na ogół wykonuje się dla jednorodnych grup odbiorników, dla których 

wartości współczynnika zapotrzebowania kz są najbardziej wiarygodne, po czym sumuje się 

obciążenia szczytowe posługując się odpowiednimi wartościami współczynnika jednoczesności.  

W miarę posuwania się przez kolejne stopnie rozdziału energii, od odbiorników (od 

rozdzielnic odbiorczych, końcowych) w kierunku źródeł zasilania, wartości współczynnika 

jednoczesności zwykle zwiększają się, a wartości współczynnika zapotrzebowania maleją.  

Jeżeli w bloku mieszkają obok siebie: starsza pani chodząca spać z kurami i birbant 

o nocnym trybie życia, to przebiegi poboru mocy przez ich mieszkania bardzo się różnią, 

obciążenia szczytowe występują o zupełnie innej porze. Z kolei dwa wielorodzinne budynki 

mieszkalne, przy podobnym standardzie życia mieszkańców, mają bardzo podobne przebiegi 

poboru mocy, a dwa duże osiedla - niemal identyczne. 

Osoby, które rozumują precyzyjnie, starają się równie precyzyjnie wyrażać swoje myśli 

w mowie i piśmie. Do tego nieodzowne jest poszanowanie języka, w tym - terminologii 

technicznej. Jeden z pionierów powojennej Politechniki Gdańskiej, prof. Kazimierz Kopecki, przed 

wojną był inżynierem w Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek”, a tylko epizodycznie, 

bezpośrednio po studiach, pracował naukowo na uczelni. Od kwietnia 1945 r. na zrujnowanym 

terenie organizował od podstaw materialnych i intelektualnych Wydział Elektryczny, wyszukiwał 

i angażował personel, przygotowywał programy nauczania, przygotowywał własne wykłady od 

zera, bo wcześniej nie wykładał. Mimo to znalazł czas, by już w roku 1946 wydać skrypt Słownik 

pojęć używanych w gospodarce elektrycznej (wznawiany w latach 1955 i 1957). W tak trudnych 

warunkach uporządkował tę dziedzinę wiedzy tworząc kompletny na owe czasy system 

terminologiczny. Są tam pojęcia współczynnik równoczesności oraz współczynnik zapotrzebowania 

tak zdefiniowane, jak w powyższym tekście. W tym znaczeniu posługiwali się nimi 

w podręcznikach, poradnikach i artykułach z zakresu instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych 

profesorowie Jan Piasecki, Konstanty Wołkowiński, Tadeusz Kahl, Czesław Mejro, Stefan Knothe 

i inni. 

Dzisiaj w kraju w miarę spokojnym i dostatnim coraz liczniejszy jest krąg osób, którym 

precyzyjne myślenie jest obce, a zasady terminologiczne zbędne. Ma to niestety niewiele 

wspólnego z wykształceniem, a nawet ze stopniami i tytułami naukowymi. To już nie te czasy, 

przynajmniej w Polsce, kiedy odsetek matołów wśród doktorów i profesorów był wyraźnie 

mniejszy niż średnia w całej populacji. I podobnie, jak zwykły nieuk rozmaite przedmioty nazywa 

dingsem albo wihajstrem, tak uczony nieuk rozpowszechnia prymitywne i/lub błędnie utworzone 

określenia w publikacjach lub wykładach, a więc wprowadza zamęt na wielką skalę. 

Postępująca degrengolada w omawianym zakresie miała różne etapy. Współczynnik kj 

uwzględnia niejednoczesność występowania obciążeń szczytowych, wobec tego znaleźli się 

myśliciele uznający, że właściwsza byłaby nazwa współczynnik niejednoczesności
2
). Nie pomyśleli, 

że kłóci się to z obowiązującą w terminologii zasadą logiczności, bo im większa wartość 



współczynnika kj, tym większa jednoczesność obciążeń szczytowych, a nie większa ich 

niejednoczesność. 

Od kilkunastu lat coraz więcej publikują osoby nie rozumiejące, o czym piszą albo 

przekonane, że czytelnik nie musi rozumieć, o czym czyta. Dla nich każdy współczynnik o wartości 

mniejszej niż jeden, również współczynnik jednoczesności, jest współczynnikiem zmniejszającym, 

współczynnikiem redukcyjnym albo współczynnikiem redukcji (np. Elektroinstalator 2005, nr 4, 

s. 20). 

Największy nieporządek wprowadzili jednak ci, którym oba omawiane współczynniki 

pomyliły się gruntownie i uznali, że najpewniej chodzi o jedno i to samo pojęcie, tyle że przez 

roztargnienie rozmaicie nazywane. Co gorsza, usankcjonował to Międzynarodowy Słownik 

Elektrotechniczny IEC i w pozycji IEV-No 691-10-05 współczynnikowi jednoczesności przypisał 

definicję współczynnika zapotrzebowania (stosunek szczytowego zapotrzebowania na moc 

urządzenia albo grupy urządzeń w określonym przedziale czasu do mocy zainstalowanej tegoż 

urządzenia lub grupy urządzeń). Tak nazwanemu i tak zdefiniowanemu współczynnikowi 

w jednych normach IEC oraz EN przypisuje się od dziesięcioleci przyjęte znaczenie współczynnika 

jednoczesności (zgodnie z terminem IEV-No 691-10-05), a w innych normach - znaczenie 

współczynnika zapotrzebowania (zgodnie z definicją terminu IEV-No 691-10-05). Salomonowo 

wybrnął z tego W. Rudolph, znany niemiecki komentator przepisów z zakresu instalacji i urządzeń 

elektrycznych. W 842-stronicowej książce [1] stosownie do okoliczności tłumaczy diversity factor 

w niektórych miejscach jako Gleichzeitigkeitsfaktor, a w innych - jako Bedarfsfaktor.  

Z powyższych wywodów jasno wynikają różnice między obydwoma pojęciami. Wynika też, 

że obydwa są użyteczne i zasługują na ochronę przed ignorantami.  
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1) Odpowiedzi na pytanie testowe z rys. 2: a) kj ∈ (0,33÷1); b) kj ∈ (0,45÷1); c) kj = 0,80. 
2
) K. Kopecki oprócz pojęcia współczynnik równoczesności γ wprowadził pojęcie współczynnik różnoczesności δ = 1/γ. 
To drugie okazało się zbędne i słusznie zostało zapomniane, bo dwa terminy tak podobne brzmieniem, 

a przeciwstawne znaczeniem, wywołałyby nieporozumienia. 
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