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Zwarcie faza-ziemia w układzie TN

W zeszycie 41/2001 Biuletynu INPE ukazał się ciekawy artykuł [2] doświadczonego pro-
jektanta, mgr. inż. F. Gładykowskiego, traktujący o jednym ze stanów zakłóceniowych w sieci
TN, mianowicie o skutkach opadnięcia na ziemię zerwanego przewodu linii napowietrznej. Ar-
tykuł omawia tę kwestię znacznie obszerniej i poważniej niż wcześniejszy, z roku 1997, referat
[3] prof. B. Lejdego zgłoszony na międzynarodową konferencję. Sprawa została w Polsce grun-
townie przeanalizowana jeszcze wcześniej i uwzględniona przy opracowywaniu projektu przepi-
sów o ochronie przeciwporażeniowej [4] w oparciu o właśnie opublikowane podówczas wyniki
pomiarów G. Biegelmeiera [1]. Późniejsi autorzy prezentują wiedzę niezbyt aktualną. Zważyw-
szy, że Biuletyn INPE staje się najpoważniejszym pismem, z którego czerpią wiadomości roz-
sądni elektrycy zajmujący się instalacjami i urządzeniami, wypada uzupełnić rozważania przed-
stawione w artykule F. Gładykowskiego.

Sprawa dotyczy tylko układu TN, co nie wszyscy zauważyli [3]. Większość zwarć to
zwarcia jednofazowe i dlatego tak ważne są ich skutki. Na zwarcia przewodu fazowego z częścią
przewodzącą dostępną lub bezpośrednio z przewodem ochronnym PE (PEN) poprawnie wyko-
nany układ TN jest przygotowany. Pętla zwarciowa jest wtedy w całości metaliczna, złożona z
przewodów elektroenergetycznych (L, PE, PEN) i ew. z zastępczych przewodów ochronnych, a
nawet - w przypadku ukrytego zerowania (niem. die verkappte Nullung) - z uziomów, zwłaszcza
z uziomów naturalnych. Albo następuje samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie,
albo występujące długotrwale napięcia dotykowe nie przekraczają wartości dopuszczalnej. In-
nym przypadkiem zwarć jednofazowych są zwarcia przewodu fazowego z ziemią, kiedy pętla
zwarciowa nie jest w całości metaliczna, jej impedancja jest znacznie większa i do samoczynne-
go wyłączenia zasilania przez zabezpieczenia nadprądowe nie dochodzi. Są to zwarcia przewodu
fazowego:

a) z uziemionym przedmiotem przewodzącym, którego rezystancję uziemienia RE można
ustalić, np. z trzonem izolatora albo z poprzecznikiem lub inną częścią słupa, z metalowym ruro-
ciągiem albo zbiornikiem znajdującym się pod linią napowietrzną, z metalową konstrukcją mo-
stu bądź wiaduktu wykorzystaną do prowadzenia linii kablowej bądź napowietrznej, z częścią
przewodzącą obcą (nie objętą połączeniami wyrównawczymi) w obrębie instalacji lub

b) bezpośrednio z ziemią w razie opadnięcia gołego przewodu linii napowietrznej, przy czym
rezystancja przejścia przewód-ziemia RE ma wtedy wartość przypadkową.

Prąd zwarcia faza-ziemia płynie przez dwie szeregowo połączone rezystancje o wartości
dużej w porównaniu z rezystancja przewodów: wspomnianą rezystancję RE przejścia do ziemi w
miejscu zwarcia oraz wypadkową rezystancję RB wszystkich równolegle połączonych uziemień
przewodów ochronnych PEN i/lub PE całego galwanicznie połączonego układu TN. Wszystkich
należy rozumieć dosłownie: chodzi o uziemienia stacyjne, uziemienia w sieci rozdzielczej i we
wszystkich instalacjach, chodzi o uziemienia we wszystkich liniach odpływowych ze stacji, a nie
tylko w tej, w której zdarzyło się zwarcie z ziemią. Rezystancje RE oraz RB tworzą dzielnik na-
pięcia fazowego U0. Część napięcia fazowego odkłada się na rezystancji RE w miejscu zwarcia, a
pozostała część na rezystancji RB i objawia się jako napięcie przewodu ochronnego PEN (PE)
względem ziemi odniesienia i tym samym - jako napięcie na częściach przewodzących dostęp-
nych wszystkich przyłączonych urządzeń. Napięcie to wynosi:
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Takie zwarcia nie są wyłączane przez zabezpieczenia nadprądowe, napięcie UT może
utrzymywać się długotrwale, wobec czego w zasadzie nie powinno przekraczać wartości 50 V.
„W zasadzie”, bo tak obliczona wartość jest napięciem przewodu ochronnego PEN (PE) wzglę-
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dem ziemi odniesienia, a rzeczywiście występujące napięcia dotykowe między częściami jedno-
cześnie dostępnymi są na ogół znacznie mniejsze. Jeśli akceptować wynikający stąd błąd w kie-
runku bezpiecznym, to otrzymuje się jedno z wymagań co do wartości wypadkowej rezystancji
uziemień przewodu ochronnego PEN (PE) całej galwanicznie połączonej sieci (U0 = 230 V)

EB R0,28    R ⋅≤
I na odwrót, można uważać, że nie ma zagrożenia, jeśli najmniejsza możliwa rezystancja

przejścia w miejscu zwarcia spełnia warunek
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Warunki te mogą być trudne, a nawet niemożliwe do spełnienia w odniesieniu do zwarć
wspomnianych wyżej w punkcie a), kiedy rezystancja RE jest mała. Na szczęście chodzi o
obiekty przewodzące z metalu lub betonu zbrojonego i zagrożenie można zlikwidować łącząc je
z przewodem ochronnym PEN (PE) układu TN. Zamiast zwarcia faza-ziemia L-E zachodzi wte-
dy zwarcie L-PEN lub L-PE, na które układ TN jest przygotowany. Przy okazji korzystnie obni-
ża się wypadkową rezystancję uziemień RB układu. Z przewodem PEN należy zatem połączyć
wspomnianą metalową konstrukcję mostu bądź wiaduktu, metalowy rurociąg albo zbiornik pod
linią i metalowy bądź betonowy słup linii. Jeżeli ze względu na zagrożenie pożarowe i/lub wy-
buchowe nie wolno tego uczynić w przypadku wspomnianego rurociągu bądź zbiornika, to trze-
ba inaczej poprowadzić linię napowietrzną, by do zwarcia z tymi konstrukcjami dojść nie mogło,
ułożyć kabel albo w inny sposób wyeliminować możliwość zwarcia, o którym mowa.

W odniesieniu do zwarć wspomnianych wyżej w punkcie b), kiedy goły przewód linii na-
powietrznej opada na ziemię i rezystancja przejścia przewód-ziemia RE ma wartość przypadko-
wą, zależną od rezystywności wierzchniej warstwy gruntu, przez dziesięciolecia przyjmowano
model w postaci kilkudziesięciometrowego cylindra o średnicy przewodu do połowy zagłębio-
nego w gruncie, jak na rys. 2 w artykule [2]. Jest to oczywiście zupełna fikcja, ale uważano ją za
usprawiedliwioną, bo powoduje błąd w kierunku bezpiecznym. Przyjęcie tej fikcji sprawia, że
spełnienie podanego wyżej wymagania co do wartości rezystancji RB staje się problematyczne w
niektórych sytuacjach. Artykuł F. Gładykowskiego kończy się stwierdzeniem, że nie sposób je
spełnić, jeżeli rezystancja wierzchniej warstwy gruntu może być mniejsza niż 36 Ωm, co zresztą
zdarza się bardzo rzadko.

W roku 1991 G. Biegelmeier opublikował [1] wyniki pomiarów rezystancji przejścia
przewód-ziemia zerwanego odcinka o długości 40 m linki o przekroju 70 mm2 swobodnie leżą-
cej na powierzchni ziemi. Stwierdzone doświadczalnie wartości są znacznie większe od przyj-
mowanych dawniej na podstawie obliczeń dla fikcyjnego modelu, a różnice są szczególnie duże
wtedy, kiedy rezystywność gruntu jest mała, a więc w przypadkach najbardziej interesujących,
które mogą okazać się krytyczne. Jeśli przyjąć za podstawę wartości wynikające z pomiarów
(tabl. 1), to podany warunek dla rezystancji RB jest zawsze automatycznie spełniony, przynajm-
niej w sieci TN o napięciu fazowym U0 = 230 V bądź niższym. Usprawiedliwia to treść ostatnie-
go zdania w punkcie 6.2.6 projektu przepisów [4].

Tablica 1. Rezystancja przejścia RE zerwanego gołego przewodu linii napowietrznej (70 mm2, 40 m)
i wymagana (zaokrąglona) wartość wypadkowej rezystancji uziemień układu TN o napięciu U0 = 230 V

Rezystywność gruntu

Ωm

Rezystancja przejścia RE

Ω
Wymagana wartość EB R0,28    R ⋅≤

Ω
100 35 10

200 45 10

400 65 15

1000 100 25

2000 130 35
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Przytoczone wyżej wyjaśnienia są uzasadnieniem treści wymagań, które znalazły się w
projekcie przepisów [4], aby zapobiec zagrożeniom wynikającym w układzie TN w następstwie
zwarć faza-ziemia. Norma PN-IEC 60364 nie zawiera wymagań dla sieci rozdzielczych, wobec
czego zasady podane w projekcie przepisów mogą służyć za podstawę rozwiązywania proble-
mów ochrony w liniach rozdzielczych i stacjach zasilających. Wymagania związane z ryzykiem
zwarć faza-ziemia są następujące.

6.2.6. W układzie TN, zawierającym linie napowietrzne o przewodach gołych, wypadkowa
wartość rezystancji wszystkich uziemień roboczych RB, w omach, nie powinna przekraczać ani
wartości wymaganej w 6.2.5, ani wartości wynikającej ze wzoru
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w którym
U0  - napięcie względem ziemi, w woltach,
RE  - wartość rezystancji przejścia przewód-ziemia zerwanego przewodu linii napowietrz-

nej, w omach.
Nie wymaga się sprawdzania tego warunku w układzie TN o zakresie napięciowym IIa.1

…
6.2.8. Rezystancja pojedynczych uziemień roboczych, wymaganych przez niniejsze wa-

runki techniczne, nie powinna przekraczać 30 Ω. Uziomy o większej rezystancji uziemienia mo-
gą być przyłączane jako uziemienia robocze, ale nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu
rezystancji wypadkowej; nie wymaga się ich odłączania na czas pomiaru wypadkowej rezystan-
cji uziemienia.

6.2.9. Uziomy, za pośrednictwem których może nastąpić zwarcie przewodu czynnego z
ziemią, a których rezystancja uziemienia jest nie większa niż wartość określona w 6.2.8, powin-
ny być połączone z przewodem ochronnym PE (PEN). W liniach napowietrznych o przewodach
gołych słupy stalowe i słupy betonowe o dostępnym zbrojeniu podlegają temu postanowieniu
niezależnie od wartości ich rezystancji uziemienia.
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1 Zakres napięciowy IIa - urządzenia  o napięciu względem ziemi 50 < U0 ≤ 250 V prądu przemiennego.


