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Warszawa, 07.03.2015 r. 

 

Sprawozdanie 

Z przeprowadzonych badań złączy stosowanych w instalacjach uziomowych 

 

Przedmiot badania. 
 Przedmiotem badania były dwie pary połączonych ze sobą płaskowników 60x10 mm 

(600 mm2) w dwóch technologiach łączenia: 

 próbka nr 1 – połączenie spawane 

 próbka nr 2 – połączenie egzotermiczne 

Elementy te przedstawione są na Rys. 1 i Rys. 2. 

  
Rys. 1. Widok elementu nr 1 - dwa spawane płaskowniki. 

 

  
Rys. 2. Widok elementu nr 2 – dwa zgrzewane egzotermicznie płaskowniki. 

Celem przeprowadzonych badań było porównanie obu technologii łączenia, tj. połączenia spawanego 

z połączeniem zgrzewanym egzotermicznie. 
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Program pomiarów. 
 Pomiary i obserwacje zostały przeprowadzone w oparciu o następujący program: 

 pomiar 1 rezystancji złącza, 

 poddanie złącza serii wyładowań udarowych prądowych, 

 pomiar 2 rezystancji złącza, 

 poddanie złącza długotrwałemu działaniu prądu o częstotliwości sieciowej, 

 pomiar 3 rezystancji złącza. 

Pomiar 1 rezystancji złącza. 
 Pomiary zostały wykonane przy użyciu metody czteroelektrodowej przy prądzie 10 A (dwie 

elektrody prądowe i dwie elektrody napięciowe). Uzyskane wyniki zebrane zostały w Tab.  1. 

Tab.  1. Zmierzone wartości rezystancji złączy przed dalszymi badaniami. 

 Próbka nr 1 (spaw) Próbka nr 2 (zgrzew) 

Rezystancja złącza 48,6 µΩ 60,6 µΩ 

 

 Moja interpretacja jest taka, że różnice te mogą wynikać z różnych powierzchni styku 

łączonych bednarek, co z kolei przekłada się na różną gęstość prądu według zależności większa 

powierzchnia -> mniejsza gęstość prądu. Rezystancja również zależy odwrotnie proporcjonalnie od 

przekroju przewodnika, co też może te wyniki tłumaczyć. 

Seria wyładowań udarowych prądowych. 
 Źródłem udarów prądowych był generator prądowy udarowy, który na wyjściu wytwarza 

udar prądowy o kształcie 10/350 µs (w stanie zwarcia). Każda z badanych próbek poddana została 

działaniu prądu udarowego o wartościach zebranych w Tab.  2 oraz Tab.  3 (wartość szczytowa prądu, 

ładunek oraz energia właściwa). Ze względu na właściwości elektryczne dołączonych elementów 

uzyskane przebiegi prądu odbiegają od udaru 10/350 µs, natomiast jest to zjawisko normalne w 

takiej sytuacji, a istotne dla obserwacji są dwa czynniki: wartość szczytowa prądu oraz dostarczona 

energia właściwa. 

Tab.  2. Parametry przyłożonych do próbki nr 1 udarów prądowych. 

 Próbka nr 1 (spaw) Oscylogram 

 Prąd 
szczytowy 

Ładunek 
Energia 

właściwa 
 

Udar nr 1 35,8 kA 3,342 As 
105,3 kJ/Ω 
(105,3 kJ/Ω) 

 



 

St
ro

n
a3

 

Udar nr 2 >56,8 kA 4,976 As 
550,1 kJ/Ω 
(673,7 kJ/Ω) 

 

Udar nr 3 >85,0 kA 9,514 As 
- 

(813,5 kJ/Ω) 

 
*w nawiasach podano obliczoną ręcznie na podstawie przebiegu energię właściwą. 

Tab.  3. Parametry przyłożonych do próbki nr 2 udarów prądowych 

 Próbka nr 2 (zgrzew) Oscylogram 

 Prąd 
szczytowy 

Ładunek 
Energia 

właściwa 
 

Udar nr 1 33,4 kA 2,482 As 
- 

(86,6 kJ/Ω) 

 

Udar nr 2 >74,2 kA 7,591 As 
- 

(837,06 kJ/Ω) 

 
*w nawiasach podano obliczoną ręcznie na podstawie przebiegu energię właściwą. 
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Norma PN-EN 62561-1:2012 przewiduje dwie próby: 

 dla elementów oznaczonych N udarem 50 kA i energii 625 kJ/Ω 

 dla elementów oznaczonych H udarem 100 kA i energii 2500 kJ/Ω 

Z technicznego punktu widzenia wygenerowanie udaru spełniającego obydwa kryteria jednocześnie 

(tj. wartość szczytowa prądu oraz odpowiednia ilość energii) jest zadaniem bardzo trudnym i 

wymagającym bardzo dużego generatora, którego koszt sięga przynajmniej kilku milionów złotych. 

Przeprowadzenie takiego testu u nas wymaga kilku prób: w jednych zostanie uzyskana wartość 

szczytowa prądu, w innych odpowiednia energia. Ponieważ z tego co słyszałem podobne badania 

przeprowadzane już były w laboratorium w Lublinie stąd myślę warto ich zapytać, jak technicznie one 

tam przebiegały – czy mają może odpowiednio duży generator – chętnie byśmy go wtedy obejrzeli, 

czy próby były realizowane „na raty” jak wyżej opisałem. 

Po przeprowadzeniu badań nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych, niemniej kolor spawu na 

próbce nr 1 przybrał ciemniejszy odcień – sprawiał wrażenie okopconego (Rys. 3). 

 

Rys. 3. Zdjęcie lekko okopconego spawu po próbach udarowych. 

Celem tego testu jest przede wszystkim test trwałości mechanicznej złącza – czy powstające wskutek 

przepływu prądu udarowego siły elektrodynamiczne nie spowodują jego rozerwania (lub innego 

uszkodzenia). Próbka do tego testu powinna być zgodna z wymaganiem normy PN-EN 62561-1:2012, 

czyli każde „ramię” bednarki powinno mieć co najmniej 50 cm od miejsca zgrzania do miejsca 

mocowania (w sumie należy doliczyć jeszcze z 10 cm do każdego z nich, żeby wystawały powyżej tego 

mocowania). W tym przypadku skutki takie nie wystąpiły – oba złącza były solidnie zrobione. 
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Pomiar 2 rezystancji złącza. 
 Pomiary zostały wykonane przy użyciu metody czteroelektrodowej (dwie elektrody prądowe i 

dwie elektrody napięciowe) przy prądzie pomiaru 10 A. Uzyskane wyniki zebrane zostały w Tab.  4. 

Tab.  4. Zmierzone wartości rezystancji złączy po badaniach udarowych. 

 Próbka nr 1 (spaw) Próbka nr 2 (zgrzew) 

Rezystancja złącza 47,7 µΩ 60,3 µΩ 

 

Jak widać po oddziaływaniu udarowym wartość rezystancji obu próbek pozostała na takim samym 

poziomie, jaki został odnotowany przed tym testem. 

Długotrwałe oddziaływanie prądu o częstotliwości sieciowej. 
 Test ten polegał na poddaniu badanych złączy oddziaływaniu cieplnemu wymuszonemu 

poprzez przepływ prądu o wartości 500 A przez czas 60 minut. Stanowisko do badań przedstawia 

zdjęcie na Rys. 4.  

 

Rys. 4. Stanowisko pomiarowe do oddziaływania termicznego. 

Źródłem prądu był transformator, w którego uzwojeniu pierwotnym płynął prąd 9 A, zaś we 

wtórnym, utworzonym przez linkę miedzianą o dużej średnicy oraz badany element, około 500 A. 

Równolegle prowadzona była obserwacja wartości płynącego przez złącze prądu oraz obserwacja 

termograficzna. Zaciski prądowe doprowadzone zostały do tych samych miejsc, w których znajdowały 

się zaciski prądowe w trakcie pomiaru rezystancji złącza. 

Uzyskane temperatury chwilowe złączy w czasie nagrzewania zostały zebrane w Tab.  5, zaś postać 

graficzna zmian temperatury nagrzewanych elementów w funkcji czasu przedstawiona jest na Rys. 5. 
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Tab.  5. Zestawienie temperatur nagrzewania się złączy w czasie. 

Złącze spawane Złącze zgrzewane 

Czas T [°C] Czas T [°C] 

00:00:00 19,1 00:00:00 21,3 

00:02:26 33,7 00:03:04 29,7 

00:03:38 38,6 00:03:56 33,4 

00:04:13 41,0 00:10:29 55,0 

00:06:37 51,8 00:19:18 77,5 

00:08:12 57,9 00:24:59 88,0 

00:10:21 67,4 00:27:39 92,0 

00:11:42 72,6 00:31:17 98,3 

Złącze spawane Złącze zgrzewane 

Czas T [°C] Czas T [°C] 

00:12:29 75,7 00:36:58 106,0 

00:13:24 79,5 00:38:40 108,5 

00:18:03 93,6 00:48:20 116,5 

00:24:35 110,9 00:53:29 120,2 

00:27:42 118,7 00:53:53 121,8 

00:32:16 125,1 00:54:23 122,0 

00:40:52 130,3 00:57:41 123,5 

00:58:15 130,3 01:02:41 125,9 

 

 

Rys. 5. Wykres zmian temperatury złączy w trakcie nagrzewania. 

Do analizy wybrany został jedynie obszar złącza plus najbliższe otoczenie, bez uwzględniania 

nagrzewania bednarki, a w szczególności obszarów, do których dołączone było oprzewodowanie 

wymuszające przepływ prądu przez próbkę. Z przedstawionego wykresu widać, iż szybciej nagrzewało 

się złącze spawane. Ono również charakteryzowało się większą powierzchnią zwiększonej 

temperatury, co jest przedstawione na serii zdjęć z kamery termowizyjnej - Rys. 6. 
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Rys. 6. Zestawienie zdjęć termowizyjnych nagrzewanych elementów. 

Podany w podpisach czas należy czytać jako czas nagrzewania w formacie godzina : minuta : sekunda. 

Oprócz zmian temperatury warto również zwrócić uwagę na powierzchnię, która uległa nagrzaniu w 

jednym i drugim przypadku – jest ona dużo większa w przypadku złącza spawanego.  
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Pomiar 3 rezystancji złącza. 
 Pomiary zostały wykonane przy użyciu metody czteroelektrodowej (dwie elektrody prądowe i 

dwie elektrody napięciowe) przy prądzie pomiaru 10 A. Uzyskane wyniki zebrane zostały w Tab.  6. 

Tab.  6. Zmierzone wartości rezystancji złączy po badaniach termicznych. 

 Próbka nr 1 (spaw) Próbka nr 2 (zgrzew) 

Rezystancja złącza 41,8 µΩ 61,6 µΩ 

 

Jak widać po oddziaływaniu termicznym wartość rezystancji próbki złącza spawanego uległa 

niewielkiej zmianie – wartość nieco zmalała, zaś dla złącza zgrzewanego pozostała na tym samym 

poziomie. Może to świadczyć, wbrew pozorom, o lepszej jakości (stabilności) złącza zgrzewanego. 

 


