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K

onieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz eksploatacji urządzeń elektrycznych
w dzisiejszych czasach jest rzeczą
oczywistą. Rozwój nauki i techniki
zmusza do wymyślania nowych sposobów na pewniejszy, bezpieczniejszy, a przede wszystkim bezawaryjny
przesył energii elektrycznej. W tej
chwili najlepszą ochronę przeciwporażeniową realizowaną przez
obudowę zapewnia tzw. „II klasa
ochronności”. Najpopularniejsze na
rynku obudowy do aparatury elektrycznej, które tę klasę zapewniają,
są „termoutwardzalne”, czyli wykonane z poliestru z dodatkiem włókna szklanego. W związku z ochroną, jaką gwarantują, górują nad bar-

dziej estetycznie wyglądającymi
obudowami aluminiowymi bez
II klasy ochronności. Użytkownicy
mają bowiem świadomość, że gdy
w grę wchodzi bezpieczeństwo,
kwestie estetyki schodzą na drugi
plan.
Przez długi czas w temacie ochrony przeciwporażeniowej nie dochodziło do znaczących zmian. Ten okres
stagnacji przerwała jednak firma
PRE Edward Biel, wprowadzając na
rynek obudowy aluminiowe umożliwiające bezpieczniejszy przesył
i rozdział energii elektrycznej dzięki zastosowaniu osławionej II klasy
ochronności. Stały się one alternatywą dla dotychczas stosowanych obudów z tworzyw sztucznych. Dzięki

nim podwyższono bezpieczeństwo
użytkowania niskonapięciowej sieci energetycznej oraz infrastruktury
drogowej. Znacznie poszerzono wybór możliwych rozwiązań technicznych, a przede wszystkim uzyskano
wydłużenie czasu pracy obudów przy
wykorzystaniu wspomnianego rozwiązania. Zastosowanie odpowiedniej jakości powłoki zewnętrznej wykonanej na bazie lakieru proszkowego pozwala bowiem przedłużyć żywotność obudów nawet do kilkudziesięciu lat.
Poznanie zalet tego rodzaju obudów nie jest możliwe bez zrozumienia, czym właściwie jest II klasa
ochronności. W tym celu należy skorzystać z normy N-SEP-E-001 poru-

Fot. 1. R
 ozwiązanie techniczne dla aparatury w szafie aluminiowej II klasy ochronności. Istotne podczas wyposażania II klasy w aparaturę jest zachowanie w pełni wymagań norm. Płyta montażowa zamocowana jest za pomocą odpowiednich
izolatorów i śrub izolacyjnych. Okablowanie aparatów zostało rozmieszczone w korytkach kablowych plastikowych. Na
drzwiczkach znajduje się symbol informujący, że szafa wykonana jest w pełni w II klasie ochronności
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szającej kwestię dodatkowej ochrony
realizowanej przez II klasę ochronności, która polega na wyeliminowaniu możliwości pojawienia się napięcia na obudowie urządzeń elektrycznych. Urządzenia w II klasie ochronności możemy zatem określić jako
całkowicie izolowane poprzez zastosowanie odpowiednich warstw
izolacyjnych, do których zalicza się
warstwę podwójną, czyli stworzoną
z dwóch elementów, lub warstwę
wzmocnioną, to znaczy zbudowaną
z grubszego materiału. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo doprowadzenia do ich zniszczenia.
Zagadnienia dotyczące II klasy
ochronności szerzej komentuje norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.
Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Opisane są
w niej wymagania, jakie muszą spełniać obudowy oraz rozwiązania konstrukcyjne dla mocowania aparatów
oraz szyn.
Obudowy produkowane w firmie
PRE Edward Biel spełniają wymagania przytoczonych norm. Zastosowanie innowacyjnej techniki nakładania
warstw izolacyjnych spełnia wymagania II klasy ochronności. Natomiast
wykorzystywany materiał, jakim jest
aluminium, pozwala osiągnąć o wiele lepsze warunki eksploatacyjne dla
obudów nie tylko ze względu na ich
funkcjonalność i możliwości wyjścia
poza „ramy rozmiarowe”, jak to jest
w przypadku obudów termoutwardzalnych, ale również dlatego, iż jest
przyjazny dla środowiska. Co więcej,
rozwiązania konstrukcyjne obudów
firmy PRE Edward Biel przy monta-
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żu aparatów i szyn pozwalają na skonstruowanie każdej rozdzielnicy. Konstrukcja szaf umożliwia dostosowanie stopnia ochrony aparatu lub urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych w zależności od wymagań nawet do klasy
IP65. Nie jest to możliwe w przypadku
obudów termoutwardzalnych.
Sposób wykonania obudów, od złączy kablowych przez szafy oświetleniowe, szafy sterowania sygnalizacją świetlną aż do celek rozdzielnicy głównej, powoduje coraz częstsze
wykorzystywanie produktu przy różnych inwestycjach energetyki zawodowej. Właściwości materiałowych
tworzywa termoutwardzalnego i aluminium nie sposób porównywać.
Większa trwałość i wytrzymałość
przy tej samej klasie izolacji znacząco przemawia za stosowaniem obudów aluminiowych. Przykłady z życia
potwierdzają, jak podczas eksploatacji zachowują się oba rodzaje materiałów. Na fotografiach obudów termoutwardzalnych oraz aluminiowych
w II klasie ochronności zaprezentowano, jak wyglądają one po kilku latach od montażu.
Ważną kwestią jest również zapewnienie komfortu użytkowania.
W przypadku obudowy termoutwardzalnej konieczny jest częsty retrofit, czyli modernizacja produktu –
wykonywanie kontroli, odnawianie
czy lakierowanie warstwy zewnętrznej. Ta potrzeba ciągłej dbałości o zamontowaną obudowę przemawia niekorzystnie na rzecz obudowy termoutwardzalnej. Przecież takie produkty powinny pełnić swoje funkcje jak
najdłuższy okres i nie wymagać poświęcania im szczególnej uwagi.
Dzięki zastosowaniu aluminium,
nieważne, czy obudowa będzie wolno stojąca, czy umiejscowiona na
fundamencie lub na kieszeni kablowej – jej wytrzymałość nie będzie wiązała się z ciągłym zaangażowaniem właściciela. Wykorzystanie specjalnej techniki nakładania
warstw ochronnych na obudowy
w II klasie ochronności przez firmę
PRE Edward Biel zapewnia bardzo
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Fot. 2. Z djęcia przykładowych rozwiązań obudów dla energetyki – obudowa aluminiowa
w II klasie ochronności

Fot. 3. P
 rzykładowe rozwiązania obudów dla energetyki – obudowa
termoutwardzalna

długą ochronę nie tylko przeciwporażeniową, ale również estetyczny
wygląd i trwałość.
Mimo że obudowy aluminiowe
są bardzo wytrzymałe, należy mieć
jednak na uwadze, że i je kiedyś będzie trzeba wymienić. Pierwsze pytania, jakie nasuwają się przy wymianie obudowy, to jak i gdzie ją zutylizować. Problemy ze znalezieniem
odpowiedniego miejsca i poniesieniem dodatkowych kosztów dotyczą jednak tylko obudów z tworzywa termoutwardzalnego. Obudowy
aluminiowe bez żadnych komplikacji można poddać recyclingowi przyczyniając się tym samym zarówno do
ochrony środowiska, jak i do odzyskania surowca.
Należy również zwrócić uwagę na częstotliwość przeprowadzanych wymian obudów. W przypadku obudów aluminiowych jest
ona co najmniej cztery razy mniejsza niż przy obudowach z tworzywa termoutwardzalnego. W dodatku przy produkcji nowej obudowy

Fot. 4. Z djęcie obudowy termoutwardzalnej kilka lat po zainstalowaniu. Widoczne
są ubytki spowodowane przez oddziaływanie środowiska na obudowę termoutwardzalną

aluminiowej zanieczyszczenie środowiska jest kilkakrotnie mniejsze
niż przy produkcji obudowy termoutwardzalnej.
Na koniec, konieczne jest podkreślenie walorów estetycznych
obudów. Ich lakier jest wytrzymały. W prosty i szybki sposób można
je wyczyścić. Przy tym uszkodzenie
obudowy aluminiowej jest o wiele
trudniejsze niż uszkodzenie obudów termoutwardzalnych. Co za
tym idzie, aparatura znajdująca się
wewnątrz obudowy jest doskonale
chroniona.

PRE Edward Biel nie trzeba już wybierać pomiędzy trwałością i niską
szkodliwością dla środowiska obudów aluminiowych a zapewnieniem
II klasy ochronności przez niszczejące w szybkim tempie obudowy termoutwardzalne. Za sprawą jednego produktu można otrzymać poczucie bezpieczeństwa i funkcjonalności idące w parze z estetycznym
wyglądem i trwałością. Wszystko
to przy zminimalizowanej ingerencji w środowisko.
reklama

wnioski
Obudowy aluminiowe w II klasie ochronności nie tylko umożliwiają szersze wykorzystanie dla
poszczególnych rozwiązań inwestycyjnych, ale dzięki dowolności
w dopasowaniu rozmiarów i wyborze wyposażenia, zostawiają daleko w tyle obudowy termoutwardzalne. Dzięki produktowi firmy
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