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                    Przygotowanie domu na anomalie pogodowe

Wstęp

Przerwy w dostawie energii elektrycznej powodowane przez anomalie 

pogodowe które ostatnio coraz częściej występują w Polsce dotykają 

mieszkańców zarówno małych jak i dużych budynków mieszkalnych w mieście 

i na wsi. Powstaje pytanie jak zabezpieczać się przed nieraz długotrwałymi 

przerwami w zasilaniu. Aktualna sytuacja wymaga całkowicie nowego 

spojrzenia na zagadnienie zasilania już od fazy planowania inwestycji 

poczynając. 

Litera prawa

Przepisy w zakresie niezawodności zasilania dotyczą tylko budynków 

wielorodzinnych. Ustęp 1 w  § 181   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

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

nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 

2008r., poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009r., poz.

461,  z 2010 r. Nr 239, poz.1597) stanowi że: „Budynki mieszkalne 

średniowysokie (5-9 kondygnacji) i wyższe, w których niespodziewany zanik 

napięcia w sieci zasilającej, równoważny przerwie w dostawie energii 

elektrycznej, może spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi w nich 

przebywających oraz przyczynić się do powstania znacznych strat materialnych,

a także wywołać zagrożenie dla środowiska, należy zasilać co najmniej z dwóch

niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej 

(SZR).W budynku wysokościowym ( powyżej 55 m) jednym ze źródeł zasilania 

powinien być zespół prądotwórczy”.
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Układ Samoczynnego Załączania Rezerwy powinien zapewniać przełączenie 

zasilania z podstawowego na rezerwowe przede wszystkim obwodów 

administracyjnych takich jak: oświetlenie klatek schodowych i korytarzy, 

zasilanie dźwigów i hydroforni, wymiennikowni ciepła, wentylatorów oraz 

innych instalacji które muszą funkcjonować  w czasie pożaru.

BUDOWNICTWO WIELORODZINNE

Rzeczywistość 

Realnie rzecz biorąc przerwa w dostawie energii elektrycznej w każdym 

budynku, nie tylko w wymienionych w Rozporządzeniu, szczególnie przerwa 

długotrwała,  powoduje szereg utrudnień a także zagrożeń. Większość linii 

elektroenergetycznych w regionach poza centrami wielkich miast jest sieciami 

napowietrznymi. Są to zarówno linie niskiego napięcia 230/400 V jak i linie 

średnich (15-20 kV) i wyższych napięć. Tego typu sieci przebiegają często przez

tereny zadrzewione i są narażone na uszkodzenia przez łamiące się gałęzie i 

wywracające się drzewa. Zjawiska te występują w trakcie silnych wiatrów 

ostatnio coraz częściej nawiedzających Polskę. Przyczyną awarii może być 

także osądzająca się na przewodach sadź. Zostają zerwane przewody a także 

często łamią się słupy (tablica 1).Usuwanie szkód  w wielu przypadkach 

wymaga angażowania ciężkiego sprzętu, a ten nie wszędzie jest wstanie szybko 

dojechać. W tym czasie mieszkańcy dużej liczby budynków są pozbawieni 

prądu. Mimo wielkich wysiłków strażaków i służb energetycznych w wielu 

przypadkach przerwy w dostawie energii mogą być wielodniowe, mimo że 

ekipy pracują często także w nocy. Narastające niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne   powodują konieczność zmiany podejścia do budowy i 

eksploatacji budynków mieszkalnych  usytuowanych na terenach wiejskich i na 
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obrzeżach wielkich aglomeracji. Problem jest szczególnie trudny tam gdzie  

brak jest możliwości  podłączenia do sieci gazowej lub w przypadkach gdy 

świadomie zrezygnowano z wyposażenia budynku w instalację gazową.  Wtedy 

jako jedyne źródło energii pozostaje energia elektryczna. Jest ona nie tylko 

niezbędna do oświetlenia i chłodzenia ale i gotowania oraz także do ogrzewania.

Przy braku zasilania może wystąpić brak dostawy wody za pośrednictwem 

wodociągu , a także przestaje działać pompa studzienna oraz hydrofornia. Nie 

działają także dźwigi co w wyższych budynkach staje się poważnym problemem

szczególnie dla osób starszych , a często i młodszych ale mających trudności z 

chodzeniem po schodach. Większość innych urządzeń w domu do swego 

działania także potrzebuje energii elektrycznej  ( tablice 2 i 3). Oprócz przerw w

dostawie energii elektrycznej wywołanych awariami występują również przerwy

planowe związane z bieżącymi naprawami sieci. Powstaje pytanie jak 

zabezpieczyć się przed skutkami coraz częściej występujących takich sytuacji.   

Zadania inwestora nowego budynku

Rozważenie sprawy niezawodności działania urządzeń zasilanych energią 

elektryczną powinno być przedmiotem analizy już na etapie projektowania 

nowego obiektu. Optymalnym rozwiązaniem jest wyposażenie budynku w 

zespół prądotwórczy o odpowiedniej mocy usytuowany w przystosowanym do 

tego celu miejscu. Zespół chroniony obudową wygłuszającą może być 

ustawiony na zewnątrz ( rys.2). 

W przypadku usytuowania zespołu prądotwórczego w  bezpośrednim 

sąsiedztwie wysokiego budynku może istnieć konieczność poprowadzenia

układu wydechowego po elewacji lub w szachcie kominowym

ponad dach. Taka konieczność może występować także w tedy gdy zespół 

ustawiony jest w samym budynku (rys. 3).
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Częściej jednak to rezerwowe źródło zasilania umieszczane jest w samym 

budynku w przyziemiu lub w kondygnacji podziemnej. ( rys.4). Możliwe jest 

umieszczenie zespołu prądotwórczego  także na  najwyższej kondygnacji 

(rys.5). Przy czym umieszczenie zespołu wysoko wiąże się z problemem 

zaopatrzenia w paliwo. Niezależnie od zbiornika paliwa zintegrowanego z 

zespołem, niezbędne jest zainstalowanie w miarę dużego zbiornika zapasowego 

ponieważ należy się liczyć w przypadku większych anomalii pogodowych z 

koniecznością pracy zespołu przez kilka dni i z trudnościami z dostawą  oleju 

lub benzyny. Fakt zainstalowania rezerwowego źródła zasilania wymaga 

dostosowania rozdzielnicy głównej budynku i wyposażenia  jej w aparaturę 

eliminującą możliwość połączenia zespołu prądotwórczego z siecią 

elektroenergetyczną. Musi być wykluczone jednoczesne zasilanie budynku z 

sieci i z zespołu prądotwórczego. Rezerwowanie pełnej mocy zapotrzebowanej 

budynku wiąże się z koniecznością zainstalowania bardzo dużej jednostki i 

dużymi kosztami. Aby je zmniejszyć  można  dokonać wyboru odbiorów energii

elektrycznej które bezwzględnie wymagają rezerwowania (tablica 4) i zasilić je 

z wydzielonej sekcji rozdzielnicy głównej do której będzie podawana energia z 

zespołu prądotwórczego. Wymaga to zastosowania odpowiednich rozwiązań 

projektowych. Stosunkowo prostą sprawa jest wydzielenie odbiorów w części 

wspólnej (rys.6). Większym problemem było by zapewnienie zasilania 

wydzielonych odbiorników w lokalach mieszkalnych, np. lodówek czy 

zamrażarek oraz kuchni elektrycznych. Wymagało by to dokonania podziału 

rozdzielnic mieszkaniowych na część rezerwowaną i nierezerwowaną, i 

zasilanie każdej z nich odrębnie oraz instalowanie dwu odrębnych liczników. Z 

tego względu zwykle albo rezerwuje się całą moc w budynku albo tylko 

wydzielone odbiorniki w części wspólnej. 

Zadania (właściciela) zarządcy istniejącego budynku
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W wielu istniejących starszych budynkach przeprowadza się remonty i 

przebudowy instalacji elektrycznych. Stanowi  to doskonałą okazję do 

odpowiedniego przebudowania rozdzielnicy głównej i zainstalowania zespołu 

prądotwórczego. Podobnie jak w nowobudowanych obiektach możliwe są dwa 

rozwiązania.  Droższe z dużym zespołem prądotwórczym pokrywającym pełne 

zapotrzebowanie na energię elektryczną lub tańsze z mniejszym i 

rezerwowaniem tylko wydzielonych odbiorników (por. tablica 4). W istniejącym

budynku problemem może być wygospodarowanie pomieszczenia do ustawienia

zespołu prądotwórczego. Ze względu na spadki napięcia wskazane jest aby było 

to pomieszczenie możliwie blisko rozdzielnicy głównej budynku. Pozwala to 

uniknąć układania długich odcinków kabli pomiędzy rozdzielnicą a zespołem. 

Zaleca się wybór takiego pomieszczenia na ustawienie zespołu , które

posiada minimum dwie ściany zewnętrzne (rys.7), jeżeli dostępna jest

tylko jedna ściana zewnętrzna, to musi być możliwie największa.

Pomiędzy otworami czerpni i wyrzutni powietrza należ zachować jak 

największą odległość (minimum 4-5 m od osi otworów), aby uniemożliwić 

zasysanie  ciepłego powietrza, wychodzącego z wyrzutni. Lokalizacja otworu 

czerpni musi umożliwiać powietrzu „opłynięcie” prądnicy i silnika, zanim

poprzez wentylator i chłodnicę wydostanie się ono wyrzutnią

na zewnątrz pomieszczenia. Nie dotyczy to ustawienia  zespołu  obudowanego 

w pomieszczeniu, gdyż konstrukcja obudowy gwarantuje prawidłowy obieg 

powietrza wokół zespołu prądotwórczego (rys. 8.).

W przypadku zespołów chłodzonych powietrzem w pewnych przypadkach może

być  konieczne  zainstalowanie w otworze wyrzutni wentylatora wyciągowego 

zasilanego silnikiem elektrycznym i uruchamianego podczas pracy zespołu 

(rys.9).

Oprócz  zapewnienia dopływu i odprowadzania powietrza oraz odprowadzenia 

spalin,  niezbędne jest  zastosowanie izolacji akustycznej ponieważ silnik 

zespołu podczas swojej pracy może być uciążliwy dla mieszkańców. Niezbędne 
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jest ustawienie zespołu na fundamencie ograniczającym przenoszenie drgań, a 

także zastosowania kompensatora drgań w kanale wylotowym powietrza (por. 

rys.7). 

Na tabliczce znamionowej zespołu prądotwórczego  (zgodnie z wymaganiami 

normy PN ISO 8528) powinny znajdować się następujące dane techniczne:

- moc znamionowa i jej rodzaj – PRP (Prime Power) moc podstawowa bez

limitu motogodzin lub LTP (Limited Power) moc awaryjna, ograniczona 

czasowo (500 mtg w roku), 

- klasa wykonania G1, G2 lub G3 ( im wyższa, tym lepszej  jakości zespół)  

określająca parametry wytwarzanego napięcia amplitudę, kształt, częstotliwość 

oraz dokładną wartość i stabilność tych parametrów 

Klasa wykonania decyduje o tym, jaką grupę odbiorników zespół 

może zasilać. Do zasilania elektroniki powinno się stosować urządzenia klasy 

nie niższej niż G2. Dla mniej ważnych odbiorów wystarczy klasa G1.

Wylot spalin nie może być  skierowany w miejsce, w którym mogą  przebywać 

ludzie. Powinien być umieszczony  na wysokości minimum 2,5-3 metry nad 

poziomem gruntu. Odległość od innych budynków z oknami w stronę wydechu 

nie powinna być mniejsza niż 10 metrów.

Jak wspomniano wcześniej, zespoły prądotwórcze  mogą być wyposażone

w różne panele sterowania. Najprostszy układ to ręczne uruchamianie linką 

rozruchową – po ustabilizowaniu się parametrów pracy można podłączyć 

obciążenie  poprzez załączenie wyłącznika głównego prądnicy. Najlepiej 

zainstalować przy rozdzielnicy głównej przełącznik trójpozycyjny I, 0,

II, gdzie w pozycji „I” – obiekt zasilany z sieci, pozycji „0”

– obiekt niezasilany, w pozycji „II” – obiekt zasilany z zespołu prądotwórczego.

Zespół  uruchamiany  ręcznie, ale wyposażony w rozrusznik i akumulator
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rozruchowy włącza się analogicznie. Sam proces uruchamiania przypomina 

uruchamianie silnika samochodowego. Przekręcenie kluczyka w stacyjce.

W przypadku pracy automatycznej sam proces uruchamiania

nie wymaga obecności obsługi. Rozrusznik uruchamia się automatycznie – 

układ  sprawdza, czy zespół się uruchomił, jeśli nie to, ponawia próbę. Ilość 

prób rozruchu jest programowalna, czasy miedzy próbami

rozruchu również. Zespół  wymaga  tylko dostarczenia mu

informacji o konieczności włączenia się. Odbywa się to w oparciu o 

odpowiednie połączenie elektryczne z  automatyką układu samoczynnego 

załączania rezerwy (SZR), w który należy wyposażyć instalacje elektryczną 

budynku.  Układ  SZR powinien zostać sprawdzony  przez właściwy

terenowo Rejon Energetyczny. 

Wielkość potrzebnej jednostki zależy od potrzeb. W nowoprojektowanych 

budynkach ocenę potrzeb przeprowadza się analitycznie. W przypadku 

istniejących obiektów wartość  mocy zapotrzebowanej najlepiej ustalić przez 

wykonanie pomiarów obciążeń. W przypadku ustalania mocy zapotrzebowanej 

na drodze pomiarowej wiarygodne wyniki daje uporządkowany tygodniowy 

wykres obciążeń, na podstawie którego w łatwy sposób można ustalić wartość 

szczytowych obciążeń. W przypadku gdy zespół prądotwórczy służy do 

zasilania silników elektrycznych, za podstawę doboru mocy należy przyjmować 

prądy rozruchowe silników, które nie mogą przekraczać wartości prądu 

znamionowego wchodzącego w skład zespołu prądotwórczego generatora z 

uwzględnieniem możliwości jego chwilowego przeciążenia określonego w DTR

producenta. Zgodnie z aktualną wiedzą techniczną w silnikach klatkowych o 

mocy większej jak 5 kW należy stosowa układy rozruchowe   ze względu na 

silne obciążanie sieci zasilającej i negatywny wpływ na odbiorniki wrażliwe na 

spadki napięć powodowane prądami rozruchowymi.  Popularnym rozwiązaniem

jest stosowanie przełącznika gwiazda/trójkąt.   
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Wielkość zespołu należy dobierać z zapasem, ponieważ  nie powinien  on  być 

trwale obciążony w 100%. Przy czym należy brać pod uwagę  jego moc czynną 

określaną  w kW, a nie moc pozorną określaną w kVA. Przykładowo jeżeli dla 

zasilania odbiorników elektrycznych w budynku potrzeba 18 kW to należy 

zastosować zespół prądotwórczy  o mocy pozornej 30 kVA oraz czynnej 24 kW.

Wtedy pracując przy obciążeniu 75 % mocy znamionowej zapewni on 

możliwość zasilania na dowolną ilość godzin zależną tylko od zapasu paliwa. Ze

względu na cenę paliwa bardziej opłacalny jest  zakup zespołu z silnikiem 

wysokoprężnym. Tej wielkości jednostka przy takim obciążeniu zużywa ok. 5,3 

litra oleju napędowego na godzinę pracy. Zespół prądotwórczy stanowi 

wygodne źródło zasilania rezerwowego, ale energia z niego czerpana jest około 

dwukrotnie droższa od tej dostarczanej z sieci. Zespoły prądotwórcze 

wyposażane są fabrycznie w zbiornik paliwa zintegrowany z urządzeniem i 

zawierający zapas na kilka lub nawet kilkanaście godzin. Mimo to jak już 

wspomniano wcześniej  wskazane jest posiadanie dodatkowego zbiornika i 

zapasu, ponieważ awaria sieci może być dłuższa, a dowóz utrudniony zatorami 

na drodze.  Koszt zakupu zespołu prądotwórczego zależy od jego mocy oraz od 

dodatkowego wyposażenia. Koszt rośnie w przypadku zastosowania wyciszonej 

obudowy, automatycznego rozruchu itp. Cena zależy również od producenta i 

od jakości wykonania. Od jakości i niezawodności pracy zespołu zależy 

możliwość uniezależnienia się od awarii sieci dlatego parametr jakości powinien

być decydującym kryterium wyboru. Poza kosztem zakupu samego urządzenia 

należy liczyć się z koniecznością dostosowania rozdzielnicy elektrycznej 

budynku ,  ułożeniem kabli od agregatu do rozdzielnicy, adaptacji 

pomieszczenia przeznaczonego do ustawienia zespołu, a także zainstalowania 

zbiornika rezerwowego na paliwo. W zamian uzyskuje się  pełne 

uniezależnienie od anomalii pogodowych i awarii sieciowych, a także przerw w 

dostawie energii niezbędnych ze względów eksploatacyjnych sieci zasilającej 

budynek.  
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Działania lokatorów  

W mieszkaniach jest coraz więcej urządzeń wymagającego bezprzerwowego 

zasilania. Należy do nich m.in. komputer . Zespół prądotwórczy nawet 

wyposażony w automatykę potrzebuje od kilku do kilkunastu sekund na rozruch

i osiągnięcie pełnej mocy. Tego typu przerwa jest dopuszczalna dla większości 

odbiorników w części wspólnej budynku oraz odbiorników domowych, ale nie 

dla komputera.  W związku z tym niezależnie od znajdującego się w budynku 

zespołu prądotwórczego  pokrywającego nawet pełne zapotrzebowanie na 

energię elektryczną w mieszkaniach  niezbędne jest instalowanie dla tego typu 

czułych urządzeń zespołów UPS  (ang. UPS, Uninterruptible Power Supply). 

Podstawowymi elementami  UPS-a   są prostownik, akumulator  i falownik 

zmieniający prąd stały na przemienny o częstotliwości 50 Hz.  Oferowane są 

UPS-y różnych klas. (rys.10).  Do pierwszej, najtańszej, zalicza się UPS-y  klasy

OFF-LINE.  Są to urządzenia nadające się do zasilania sprzętów domowych z 

wyjątkiem silników.  Nie posiadają automatycznej regulacji napięcia (AVR). 

Przy istniejącym zasilaniu sieciowym urządzenie nie zmienia parametrów 

napięcia i prądu dochodzącego do przyłączonych sprzętów.  Dopiero w 

przypadku całkowitego zaniku zasilania lub zmianie parametrów na wejściu w 

stosunku do założonych wartości  UPS przechodzi w tryb awaryjny i pobiera 

prąd z baterii. Podczas pracy bateryjnej UPS wytwarza tzw. modyfikowaną 

sinusoidę.  Drugą grupę tworzą UPS-y najpopularniejszej klasy typu LINE-

INTERACTIVE. Wyposażane są w układ AVR, który w pewnym zakresie 

potrafi podnieść lub obniżyć napięcie wchodzące do UPS-a bez przechodzenia 

w stan pracy bateryjnej. Niektóre UPS-y tej klasy mają również wbudowane 

układy wytwarzające prawdziwą sinusoidę podczas pobierania energii z  baterii, 
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co pozwala wykorzystywać je do pracy z silnikami elektrycznymi. UPS-y takie 

zazwyczaj mają "Sinus" w nazwie.

Do trzeciej grupy  należą  UPS-y    klasy ON- LINE  , także wyposażone w układ 

AVR.  UPS-y tej klasy charakteryzuje  zerowy czas przełączania w tryb 

bateryjny, a napięcie wyjściowe jest sinusoidalne. Prąd po wejściu do takiego 

UPS jest prostowany, a następnie falownik urządzenia przetwarza go z 

powrotem na przemienny i wytwarza prawidłową sinusoidę. Falownik w 

urządzeniu online pracuje cały czas przez co prąd na wyjściu ma zawsze 

prawidłowe parametry. Na obudowie UPS-a umieszczane są  gniazda 

wtyczkowe do których przyłącza się chronione  odbiorniki (rys.11).  UPS 

czerpie energię z akumulatora, więc czas jego pracy jest ograniczony.  Moc UPS

powinna pokrywać zapotrzebowanie z pewnym zapasem. Przykładowo dla 

zasilania komputera o mocy 420 W wyposażonego w 19 calowy monitor LCD o

mocy 40 W potrzeba 460 W. Moc tę należy przeliczyć mnożąc przez 1,4 

(odwrotność współczynnika mocy o wartości 0,7), a następnie dodać 20 % 

zapasu :

(420 + 40) x 1,4 x 1,2 = 772 VA 

Dla takiej mocy należy przyjąć UPS co najmniej 800 VA. Umożliwi to zasilanie

na kilka minut. Przy współpracy z zespołem prądotwórczym  z rozruchem 

automatycznym jest to czas w pełni wystarczający. (rys.12) . W razie potrzeby 

pracy UPS przez dłuższy czas niezbędne jest zastosowanie jednostki o 

odpowiednio większej mocy wyposażonej w akumulator o większej pojemności.

Ceny UPS są bardzo zróżnicowane.  Jednak, podobnie jak przy wyborze zespołu

prądotwórczego,  nie cena lecz jakość powinna być podstawowym kryterium 

wyboru.   

Jeżeli nie decydujemy się na instalowanie rezerwowych źródeł energii 

elektrycznej wskazane jest wcześniejsze wyposażenie domu w urządzenia 
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zastępcze w tym korzystające z innego rodzaju energii. Optymalnym 

rozwiązaniem jest wykonanie tam gdzie to możliwe przyłącza gazowego. Gaz 

może być stałym źródłem energii do gotowania i grzania wody. Jeżeli brak sieci 

gazowej na danym terenie ratunkiem dla mieszkańców może być kuchnia 

tradycyjna opalana węglem lub drewnem, względnie kuchenka opalana gazem z 

butli. Do ogrzewania można stosować przenośne grzejniki także opalane gazem 

z butli. Rezerwowym źródłem wody może być tradycyjna studnia. Do 

oświetlania pomieszczeń należy zaopatrzyć się w lampy naftowe i świece. 

Można zastosować turystyczne lampy gazowe zasilane również gazem z butli. 

BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE

Narastające anomalie pogodowe  powodują konieczność zmiany podejścia do 

budowy i eksploatacji również budynków jednorodzinnych usytuowanych na 

terenach wiejskich i na obrzeżach wielkich aglomeracji. Problem jest 

szczególnie trudny tam gdzie  brak jest możliwości  podłączenia do sieci 

gazowej.  Wtedy jako jedyne źródło energii pozostaje energia elektryczna. 

Podobnie jak w budownictwie wielorodzinnym jest ona nie tylko niezbędna do 

oświetlenia i chłodzenia ale i gotowania oraz często także do ogrzewania. Brak 

zasilania powoduje, że  także przestaje działać pompa studzienna i większość 

innych urządzeń w domu ( tablica 5). Aby zabezpieczyć się przed skutkami 

coraz częściej występujących takich sytuacji  optymalnym rozwiązaniem jest 

zainstalowanie zespołu prądotwórczego zwanego często, acz nieprawidłowo, 

agregatem, o mocy pokrywającej wszystkie potrzeby. Dobierając wielkość 

zespołu należy pamiętać, że trwale nie może on być obciążony w 100%. Dlatego

też powinien być dobrany z zapasem. Przy czym należy brać pod uwagę  jego 

moc czynną określaną  w kW, a nie moc pozorną określaną w kVA. 

Przykładowo jeżeli dla zasilania odbiorników elektrycznych w budynku 
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potrzeba 18 kW to należy zastosować zespół prądotwórczy  o mocy pozornej 30 

kVA oraz czynnej 24 kW. Wtedy pracując przy obciążeniu 75 % mocy 

znamionowej zapewni on możliwość zasilania na dowolną ilość godzin zależną 

tylko od zapasu paliwa. Ze względu na cenę paliwa bardziej opłaca się zakup 

zespołu z silnikiem wysokoprężnym. Tej wielkości jednostka przy takim 

obciążeniu zużywa ok. 5,3 litra oleju napędowego na godzinę pracy. Zespoły 

prądotwórcze wyposażane są fabrycznie w zbiornik paliwa zintegrowany z 

urządzeniem i zawierający zapas na kilka lub nawet kilkanaście godzin. Mimo 

to wskazane jest posiadanie dodatkowego zbiornika i zapasu, ponieważ awaria 

sieci może być dłuższa, a dowóz utrudniony zatorami na drodze.  Zespół 

prądotwórczy może być dostosowany do rozruchu ręcznego. Silnik spalinowy 

uruchamia się  po przekręceniu kluczyka tak jak silnik samochodu. Lepszym  

choć nieco droższym rozwiązaniem  jest zastosowanie rozruchu 

automatycznego. Wtedy zasilanie rezerwowe włącza się także pod nieobecność 

mieszkańców lub w nocy podczas ich snu.  Koszt zakupu zespołu 

prądotwórczego zależy od jego mocy oraz od dodatkowego wyposażenia. Koszt 

rośnie w przypadku zastosowania wyciszonej obudowy, automatycznego 

rozruchu itp. Cena zależy również od producenta i od jakości wykonania. Od 

jakości i niezawodności pracy agregatu zależy możliwość uniezależnienia się od

awarii sieci dlatego parametr jakości powinien być decydującym kryterium 

wyboru. Poza kosztem zakupu samego urządzenia należy liczyć się z 

koniecznością dostosowania rozdzielnicy elektrycznej budynku, ułożeniem kabli

od agregatu do rozdzielnicy, a także zainstalowania zbiornika rezerwowego na 

paliwo. W zamian uzyskuje się  pełne uniezależnienie od anomalii pogodowych 

i awarii sieciowych, a także przerw w dostawie energii spowodowanych tak 

zwanymi wyłączeniami planowymi niezbędnymi ze względów 

eksploatacyjnych.  Zespół prądotwórczy nawet wyposażony w automatykę 

potrzebuje od kilku do kilkunastu sekund na rozruch i osiągnięcie pełnej mocy. 

Tego typu przerwa jest dopuszczalna dla większości odbiorników domowych.  
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Są jednak urządzenia wymagającego bezprzerwowego zasilania. Należy do nich 

m.in. komputer .  Z tego względu celowe jest  zainstalowanie również  w 

budynku jednorodzinnym oprócz zespołu prądotwórczego także urządzenia 

UPS.  

Zespół prądotwórczy dobrany na pełną moc wszystkich urządzeń w budynku 

zapewnia pełny komfort, ale wymaga dużych nakładów finansowych. Z tego 

wzglądu  możliwe jest zastosowanie rozwiązania oszczędnościowego. W tym 

celu należy podzielić odbiorniki energii elektrycznej na dwie grupy, Do 

pierwszej zaliczyć te które wymagają działania także w okresach braku dostawy 

energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, a do drugiej pozostałe (tablica 

6). Po podziale należy sporządzić bilans mocy odbiorników dla których 

decydujemy się na rezerwowanie zasilania z zespołu prądotwórczego. Przy 

okazji można zbilansować także moc potrzebną dla pozostałych odbiorników. 

Przy występowaniu o określenie warunków przyłączenia do sieci i dostawy 

energii elektrycznej dla nowego budynku, lub zmiany dla budynku 

modernizowanego,  bilans taki jest podstawą określenia mocy zapotrzebowanej 

(tablica 7). Przy rezerwowaniu z zespołu prądotwórczego tylko wybranych 

odbiorników można wybrać mniejszą jednostkę. Przykładowo przy mocy 

zapotrzebowanej 4,9 kW   wystarczy zespół o mocy 6,5-7,0 kW. Może to być 

jednostka z rozruchem ręcznym (tańsza) lub z automatycznym.  Należy jednak 

pamiętać, że rozruch ręczny wymaga obecności w domu wtedy gdy należy 

uruchomić agregat.  Nie sprawdzi się w sytuacjach gdy wszyscy domownicy 

pracują poza domem. Wtedy przy zaniku napięcia w sieci brak będzie zasilania 

rezerwowego do czasu powrotu domowników czyli nawet przez 8-9 godzin  lub 

dłużej. 

Jeżeli nie decydujemy się na instalowanie rezerwowych źródeł energii 

elektrycznej wskazane jest tak jak w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym 

wcześniejsze wyposażenie domu w urządzenia zastępcze w tym korzystające z 
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innego rodzaju energii. Optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie tam gdzie to 

możliwe przyłącza gazowego. Gaz może być stałym źródłem energii do 

gotowania i grzania wody. Także piec opalany gazem może ogrzewać dom. W 

tym ostatnim przypadku niezbędne jest jednak rezerwowe zasilanie w energię 

elektryczną pompy obiegowej układu c.o. i układy automatyki pieca. Jeżeli brak 

sieci gazowej na danym terenie ratunkiem może być kuchnia tradycyjna opalana

węglem lub drewnem, względnie kuchenka opalana gazem z butli. Do 

ogrzewania można stosować przenośne grzejniki opalane gazem z butli. 

Rezerwowym źródłem wody może być tradycyjna studnia. Do oświetlania 

pomieszczeń należy zaopatrzyć się w lampy naftowe i świece. Można 

zastosować turystyczne lampy gazowe zasilane także gazem z butli. 

Sposobem na uniezależnienie się od dostaw energii elektrycznej z sieci może 

być zainstalowanie przydomowej elektrowni wiatrowej. Temat ten jednak 

wykracza poza ramy niniejszego referatu.

Materiały źródłowe :

1. Informacje techniczne Firmy  ESP SYSTEM

2. Informacje techniczne Firmy  CAGEN

3. Serwis fotograficzny PAP

4. Publikacje  Centrum Informacji o Rynku Energii – CIRE

5. Publikacje Centrum Elektroniki Stosowanej – CES 
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Rys.1. Walka ze śniegiem i awariami linii napowietrznych (foto PAP)
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Rys.2 Zespół prądotwórczy w obudowie wyciszającej może być 
ustawiony obok budynku (CAGEN)

Rys.3 Przykładowe usytuowanie zespołu  prądotwórczego  w 
pomieszczeniu w podziemiu budynku 1 -  kominek odprowadzający 
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spaliny, 2 – przewód odprowadzający spaliny ułożony na elewacji 
budynku (opcja) (szkic autora na podstawie materiałów ESP SYSTEM)

Rys.4 Zespół bez obudowy usytuowany w piwnicy (ESP SYSTEM)
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Rys.5 Przykładowe usytuowanie zespołu  prądotwórczego  w 
pomieszczeniu na poddaszu – czerpnia i wylot powietrza w dachu             
1 – czerpnia powietrza,    2 – kanał odprowadzający ciepłe powietrze, 3 – 
wyrzutnia powietrza, 4 –  rura odprowadzenia spalin (szkic autora na 
podstawie materiałów ESP SYSTEM)

        
Rys.6. Uproszczony schemat połączeń w przypadku rezerwowania 
odbiorów  z zespołu prądotwórczego     (szkic autora)
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Rys.7 Przykładowe usytuowanie zespołu  prądotwórczego  w 
pomieszczeniu na parterze budynku 1 – żaluzja w otworze wyrzutni 
powietrza, 2 – kanał dyfuzyjny, 3 – kompensator drgań, 4 - przepustnica 
w otworze czerpni powietrza, 5 – siłownik, 6 – żaluzja w otworze czerpni 
powietrza. 7 – kierunek przepływu powietrza, 8 – przepust dla kabli 
(szkic autora na podstawie materiałów ESP SYSTEM) Przykładowe 
usytuowanie obudowanego zespołu  prądotwórczego  w pomieszczeniu  1 
– wylot rury odprowadzenia spalin, 2 – rura odprowadzająca spaliny, 3 – 
otwór wlotowy, 4 -  wyrzutnia ciepłego powietrza (szkic autora na 
podstawie materiałów ESP SYSTEM)
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Rys.8 Przykładowe usytuowanie obudowanego zespołu  prądotwórczego  
w pomieszczeniu  1 – wylot rury odprowadzenia spalin, 2 – rura 
odprowadzająca spaliny, 3 – otwór wlotowy, 4 -  wyrzutnia ciepłego 
powietrza (szkic autora na podstawie materiałów ESP SYSTEM)

Rys.9 Przykład dodatkowego wyposażenia dla odprowadzania powietrza  
1 – wentylator,  2 - rura   odprowadzająca spaliny, 3 – wlot powietrza, 4 – 
żaluzja, 5 - wylot rury odprowadzającej  spaliny (szkic autora na 
podstawie materiałów ESP SYSTEM)
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Rys. 10 Uproszczone schematy UPS (szkic autora)

Rys. 11 UPS – widoczne wtyczki zasilanych urządzeń 
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Rys. 12 Uproszczony schemat zasilania wydzielonych obwodów z 
zastosowaniem zespołu prądotwórczego i UPS

Tablica 1. Przyczyny awarii linii napowietrznych  niskiego napięcia              
(wg Centrum Informacji o Rynku Energii - CIRE)

                                     Przyczyna awarii     %

Wyładowania atmosferyczne     8,33

Drzewa i gałęzie     5,09   

Wiatr   20,45

Mróz      3,54

Starzenie się materiałów      6,41

Wady materiałowe      0,58

Wady montażowe      3,62

Działanie osób postronnych      1,96
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Uszkodzenie po stronie odbiorcy energii      6,62

Spowodowane przez odbiorcę energii     19,65

Inne     23,75

Tablica 2.  Urządzenia techniczne w wielorodzinnym budynku  
mieszkalnym  wymagające zasilania energią elektryczną   

Urządzenie                        Skutki braku zasilania

Krótkotrwałe  do kilku 
minut

Długie  wielogodzinne

Dźwig osobowy Uciążliwość dla 
mieszkańców 

Wielka uciążliwość dla 
mieszkańców

Węzeł cieplny – 
automatyka oraz pompy 
c.o.

Dopuszczalne Brak ogrzewania 
pomieszczeń oraz ciepłej
wody

Hydrofornia Dopuszczalne Brak wody 

Brama garażu 
podziemnego

Konieczność otwierania 
ręcznego

Konieczność otwierania 
ręcznego

Oświetlenie garażu 
podziemnego

Konieczność korzystania
z oświetlenia awaryjnego

Konieczność korzystania
z oświetlenia awaryjnego
– możliwość 
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wyczerpania 
akumulatorów

Oświetlenie korytarzy 
piwnicznych  i  klatek 
schodowych

Brak oświetlenia 
powodujący zagrożenia 

Brak oświetlenia 
powodujący zagrożenia 

Domofony i 
wideodomofony 

Brak kontaktu                  
i możliwości zdalnej 
obsługi drzwi 
wejściowych

Brak kontaktu                  
i możliwości zdalnej 
obsługi drzwi 
wejściowych

Oświetlenie terenu oraz 
wejść do klatek 
schodowych 

Pogorszenie warunków 
bezpieczeństwa

Pogorszenie warunków 
bezpieczeństwa

Sauna Dopuszczalne Brak możliwości 
korzystania

Oświetlenie pomieszczeń
użyłkowanych wspólnie

Brak oświetlenia 
powodujące zagrożenia

Brak oświetlenia 
powodujące zagrożenia

Elektryczne ogrzewanie 
rynien i rur spustowych

Dopuszczalne Groźba zatkania lodem 
rynien i rur spustowych  
oraz ich uszkodzenia – 
powstawanie sopli

Elektryczne ogrzewanie 
chodnika i wjazdu do 
garażu

Dopuszczalne Konieczność ręcznego 
oczyszczania

Instalacje sygnalizacyjne Konieczność korzystania
z zasilania zapasowego

Konieczność korzystania
z zasilania zapasowego  
– możliwość 
wyczerpania 
akumulatorów

Pompa studzienna Brak dostawy wody Brak dostawy wody

                    

Tablica 3. Urządzenia w mieszkaniach wymagające zasilania energią 
elektryczną (budynek bez instalacji gazowej)
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Urządzenie Rozwiązanie zastępcze 
Oświetlenie Lampy naftowe, świece
Lodówka Brak 
Zamrażarka Brak 
Komputer Laptop z zasilaniem bateryjnym i 

Internetem bezprzewodowym ; do 
wyczerpania baterii

Telewizor Odbiornik z zasilaniem bateryjnym
Radioodbiornik Odbiornik z zasilaniem bateryjnym
Zmywarka Zmywanie ręczne
Kuchnia elektryczna    Gotowanie na kuchence  zasilanej gazem

z butli 
Piekarnik elektryczny Brak
Telefon ze słuchawką 
bezprzewodową

Aparat telefoniczny standardowy 
(zasilanie z sieci TP SA) ; telefon 
komórkowy; do wyczerpania baterii

System sygnalizacji alarmowej Zasilanie z akumulatorów
Pralka, suszarka Pranie ręczne, suszenie naturalne
Żelazko Brak
Suszarka do włosów Brak
Sprzęty gospodarcze w kuchni Brak
Ogrzewacz wody Grzanie wody na kuchence opalanej 

gazem z butli 

Tablica 4. Wykaz przykładowych odbiorników w części wspólnej budynku 
wielorodzinnego wymagających rezerwowego zasilania w energię 
elektryczną z zespołu prądotwórczego

                             Odbiornik Szacunkowa moc 
zapotrzebowana [kW]

Dźwig osobowy            3  -  15 

Węzeł cieplny  automatyka  oraz pompy c.o.            1  -  4 

Lokalna kotłownia  (opcja)            2  -  5

Oświetlenie korytarzy piwnicznych  i  klatek 
schodowych oraz wejść do budynku

           2  -  6

Domofony i wideodomofony         0,5 – 2,0
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Brama garażu podziemnego (opcja)              0,5

Elektryczne ogrzewanie rynien i rur spustowych 
(opcja) 

         5 -  20

Hydrofornia (opcja)           0,5 – 2,0 

Pompa studzienna (opcja)           2 – 4 

Wentylacja oddymiająca  (opcja)            5 - 20

Tablica 5 Urządzenia w budynku jednorodzinnym wymagające zasilania 
energią elektryczną

Urządzenie Rozwiązanie zastępcze 
Oświetlenie domu Lampy naftowe, świece
Oświetlenie ogrodu
Lodówka Zimna piwnica
Zamrażarka
Automatyka pieca c.o. i pompa 
c.o.

Kominek opalany drewnem ; piecyki 
opalane gazem z butli

Komputer Laptop z zasilaniem bateryjnym i 
Internetem bezprzewodowym ; do 
wyczerpania baterii

Telewizor
Radioodbiornik Radio z zasilaczem bateryjnym
Zmywarka Zmywanie ręczne
Kuchnia elektryczna    Gotowanie na kuchni zasilanej gazem z 

butli lub kuchni węglowej
Piekarnik elektryczny Piekarnik opalany węglem
Telefon ze słuchawką 
bezprzewodową

Aparat telefoniczny standardowy 
(zasilanie z sieci TP SA) ; telefon 
komórkowy; do wyczerpania baterii

System sygnalizacji alarmowej Zasilanie z akumulatorów
Napęd bramy garażowej lub Otwieranie ręczne
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wjazdowej
Pralka, suszarka Pranie ręczne, suszenie naturalne
Żelazko 
Suszarka do włosów
Sprzęty gospodarcze w kuchni
Pompa fontanny
Centralny odkurzacz
Jacuzzi
Sauna
Elektryczne ogrzewanie rynien i 
rur spustowych
Elektryczne ogrzewanie 
chodnika i wjazdu do garażu

Oczyszczanie ręczne

System pompy ciepła
System kolektorów słonecznych
Pompa studzienna Ręczne czerpanie wody ze studni 
Ogrzewacz wody Grzanie wody na kuchence opalanej 

gazem z butli lub na kuchni węglowej

Tablica 6.  Odbiorniki energii elektrycznej w domu 
jednorodzinnym wymagające niezawodnego zasilania         

Oświetlenie domu – wybrane obwody lub punkty 
Oświetlenie wejścia do budynku  i furtki
Lodówka
Zamrażarka
Komputer
Telewizor
Elektryczna  kuchenka     
Telefon ze słuchawką bezprzewodową
System sygnalizacji alarmowej
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Elektryczne ogrzewanie rynien i rur spustowych
Pompa studzienna

Automatyka pieca c.o. i pompa c.o.

 

Tablica 7.  Przykład bilansu mocy dla budynku jednorodzinnego z 
rezerwowaniem zasilania wybranych odbiorników.

Część 1 Odbiory rezerwowane

      Odbiór Moc 
zainstalowana 
Pi [kW]

Współczynnik 
jednoczesności
         kz

Moc obliczeniowa 
Po [kW]

Automatyka kotła c.o.  oraz pompy
c.o.

        1,0         0,9        0,9

Oświetlenie dyżurne w kuchni oraz
nad wejściem do budynku

        0,5         0,8        0,4

Lodówka, zamrażarka,        0,6         0,83        0.5

Komputer, telewizor. centralka 
alarmowa

      0,5         0,8        0,4

Pompa studzienna       0,8         0,9       0,7

Ogrzewanie rynien i rur 
spustowych

        2,0            0,9          1,8

Grzałka agregatu        0,2         1,0        0,2
Razem rezerwowane        5,6            0,87        4,9

Część 2 Odbiory nie rezerwowane

      Odbiór Moc 
zainstalowana 
Pi [kW]

Współczynnik 
jednoczesności
         kz

Moc obliczeniowa 
Po [kW]

Oświetlenie wnętrz         1,8         0,17        0,3
Rekuperator             w strefie 
gospodarczej 

        0,4         0,75        0,3

Rekuperator w ogrodzie zimowym         0,4         0,75        0,3
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Nagrzewnica        3,0         0,75        2,3
Centralny odkurzacz        1,5         0,2        0,3
Odbiory kuchenne        1,0         0,3        0,3
Różne drobne        0,2         0,5        0,1
Napęd bramy garażowej        0,2         0,5        0,1
Oświetlenie terenu i altanki        1,2         0,8        1,0
Razem nierezerwowane        9,7         0,52        5,0

  Ogółem :                                                                                                                                                                     
-  moc zainstalowana 15,3kW                                                                                                                                  
-  moc zapotrzebowana  9,9 kW
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