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puwychowa·wczego, które nie · pobierają za:
siłku wychowawczego oraz na ktÓre nte jest · 
pobierany zasiłek (dodatek) rodzinny.". 

e) w objaśnieniach. do paragrafu 28 podanych w na
wiasie spójnik "i" zastępuje się przecinkiem oraz 
dodaje się nakollcu wyrazy "i z . 1986 r. Nr 1. 
poz. 48". 

f) w objaśnieniach do paragrafu 31 wyrazy .. Monitor 
Polski Nr 29: poz. 160 i z J985 r. Nr 48. poz. 312)" 
zastępllje 'się wyrazami ,,(Monitor Polski z 1986 r. 
Nr II. poz. n)", 

g) w objaśnieniach do paragfi:lfll 48 wyrazy "dotacje 
dla 'lak ładów budżetowych ośrodków sportu i re· . 
kreacji" zastEtPuje. się wyrazami .. dotacje dla jed
nostek organizacyjnych kult.llry fizycznej", 

h) dodaje si r; pi:lfagraf 69 w brżlnieniu: 

,,69. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych za
kładowej działalności socjalnej". 

i) w objciśnieniach do paragrafu 94 skreśl u się wy
razy "rozliczen ia . dotacji celowych", 

5) w rozdzialE: VI. Podział paragrafów na pozyc je w za
kresie niektórych przychodów i rozchodów zakładów 
budżetow ych oraz fundus zów celowych: 

a) w lit. A. Przychody: 

a).w podtytule Zakłady budżetowe w ust. 1 § 7.7 
dodaje się na k011CU wyrazy "poz. 773 - Inną 
przychody .... 

b) w podtytule Fundusze celowe: 

- w ust. I . wyraz "emerytalnym" zastępuje 

się viy razami "ubezpieczeń społecznych", 
- w ust. 5 dodaje · się § 72 z. pozycjami oraz 

w § 99 poz. 995 w brzmieniu: 
,,§ 72. Dotacje z budżetu (podział na po

zycje występllj e ty lko w wojewódz-
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kich funduszach rozwoju kultury fi 
zycznej) 
poz. 721 

poz. 722 

Dotacje z budzetu woje
wódzkiego, 
Dotacje z nadwyżek bu
dżetowych.". 

"poz. 995 - Przelewy na upowszech
nianie sportu w szkole.", 

, - w usl. 8 w § 77 dodaje się n<1 końcu ' poz. 175 
. i 776 w brzmieniu: 

.. poz. 775 - Wpływy z impreż organizowa
nych na rzecz . funduszu. 

poz. 77& - Inne przychody.'. 
b) w lit. B. Rozchody. w podtytule Fundusze celowe: 

a) W ust. l : 

- wyraz "emerytalnym" za :, tępuj e się wyra
zami "ubezpieczeń społecznych", 

- poz. 224 i 225 . otrzymują brzmienie: 
"poz. 224 - Zasiłki i inne świadczenia. 

poz. 225 - Zasiłki rodzinne". 
dodaje się poz. 227 w brz·nier..iu: 
"poz. 227 - Pozostałe wydatki.". 

b) w ust. 4 w § .99: 

poz: 995 otrzymuje brzmienie': 
"poz. 995"':" Przelewy na wojewódzkie fun

dusze rozwoju kultury fizycz- · 
nej na upowszechnianie sportu 
w ·szkole" 

- dodaje się poz. 996 w brzmieniu: 
"poz. 996 - Inne przelew y " . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem og!oszenid 
ma zastosowanie do klasyfikacji dochodów i wydatków 

budżetowych za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. 

Minister Finansów: B. Samojlik 

ZARZ I\DZENIE MINISTRA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I PALIWOWEJ 

z dnia 28 lutego 1987 r. 

w sprawie szczegółowych 1.asad eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych. 

Na podstawie a rt. 30 liSt. 2 lIsttlwy z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o gospodarce ene rgetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96) 
oruz w związku z § 1 rozporządzenia . Prezesa Rady Mi .. 
nistrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia 

kompetencji ni~klórych .naczelnych i centralnych orga
nów administracji państwowej zastrzeżonych w przepi
Scl ch szczególnych dla organów zniesionyth (Dz . . U . 
Nr 63. poz. 334) zarządzu _ się. co następuje: 

§ . l. 1. Zarządzeni e określa szczegółowe wsady' 
eksploatacji e lektrycznych urządzeń napędowych w jed
nostkach gospodarki uspołecznionej. i nie uspołecznionej. 

2. Szczegółowych zasad- eksploatacji nie stosuje si r~ 
d o elektrycznych · urządzeń napędowych: 

l) przeznaczonych do pracy ' w miejscach zakwa ljfiko
wanycb na podstawie odrębnych przepisów do odpo· 
wiedniej kategorii zagrożenia wybuchem. 

2) o mocy znamionowej mniejszej niż I kW. jeżeli łącz 

na ich moc u jednego użytkownika nie przekracz" 
10 kW. 

3) przeznaczonych do pracy w cieczy. 

4) o częstotliwości znamionov"ej 60 \-lz. 
5) zainstalowanych w urządzeniach zabezpieczenia ru

chu kolejowego. 

3. Eksploatację elektrycznych urząd reń napędowych 

należy prowadzić zgodnie z przepisami zarz ć\clzellia oraz 
ogólnymi zasadami eksploatclcji określ on ymi w zarządz'l
niu Ministrów Górnictwa i Energetyki /Jraz Cospodarkt 
Materiałowej i Paliwowej z uniu 18 lipca 1986 r. w spra
wie ogólnych zasad eksploatacji , Llrządzeil i instalacji 
energetycznych (Monitor Polski Nr 25. poz. 174). 

§ 2. Przez elektryczne urządze nia napędowe . zwane 
dalej .. urządzeniami napędow ymi ... · należy rozumieć silni(>: 
elektryczny prądu przemiennego !ub prądu stałeno wraz 
z uklaclami służącymi . do jego zasiltmia. reg u lacji. stero- . 
wania. sy gnalizacji, zabezpieczeń ocaz pomiarów. 

§ 3. Wprowadza si ę . podział urządzeń napędowych 

na następujące grupy: 

l) I grupa - tlJzt)dzenia o mocy większej niż 250 kW 
oraz urządz.enia o napięciu znamionowym powyżej 

1 kV bez wzgl qc1u na wartość mocy. 

2) II grupa - Urządzenia o moc y od 50 kW do 250 kW 
o napięciu znamionowym 1 kV i n iższym, : 

3) lIr grupa ~ llrz~d ze nia o mocy pOil i żej 50 k\V. ale 
nie mnie jszej ni'Ż, 5.5 kW. 

4) IV grupa - urządzenia o mocy poniżej 5,5 kW. 
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§ 4. PrzyjE;cie do eksploatacji urządzenia napęuowego 
nowego, przebudowanego lub po remoncie może nas tąpit 

. po stwierdzeniu, że: 

1) dobór napędu jest wla .ściwy pod względem parame
trów elektrycznych i mechan icznych, w zależności od 
warunków sieci zasilają'cej i wymagań urządzenia na
pędzanego, 

2) spełnione są wymagania prawidłowej pracy urządze

nia i warunki racjonalnego zużycia energii e lek
trycznej, 

3) uzyskano zadowalające wyniki przeprowadzonych ba
dań technicznych w zakresie ustalonym w załączniku 
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dozai:ządzenia, " 

4) stań połączeń \v instaJćlcji elpktryclllej jest prawidio
wy i zgodny ż warunkami technicznymi określonymi 
w zatwierdzonej dokumentacji, 

5) protokół odbioru ' tech'oicznego urządzenia- po remoncie 
potwierdza zgodność parametrów technicznych z ta
bliczką znamionową, 

§ 5. , 1. Przed każd ym uruchomieniem urządzeń napę
dowych, dokonywanym bezpośmdnio przez obsl ug ę, należy 

sprawdzić, czy ruch tych urządzel'J nie stworzy zagrożenia 
bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia albo nie spowoduje 
uszkodzenia urządzeń na Pf)dzanych. 

, 2, Przed uruchomieniem urząclzeil I i U grupy po dłuż
szym postoju należy v,rykonać pomia.ry rezystancji izolacji 
użwojeń maszy n elektrycznych, W instrukcjach eksplo
atącji, mvzględniając lokalne wiJTunki, należy określac 
czas postoju, po którym jest wymaga ne wykonywanie 
tych pomiarów. 

§ 6, Przed za lqczeniem pod napięcie na nowym sta
nowisku pracy przenośnych, prze wożnych oraz przesuwa
nych urządzeil napc;dowych l1i1Ieży sprawdzJć: 

1) prawidlowość podlączenia do siec i eJektroenerge tycz
nej i doboru ~<1bezpiL'c,zell, 

2) spelnienie wymagaj) w zakresie ochrony przeciwpo · . 
rażeniowej i zahezpicczcnJa pr zeciwpożarowego. 

§ 7. Dli! lIfzsFlzeń ni1p~idowych l 'i II grupy o wydłu
żonym czasie rozrucllll Ufuchilmianych przez bezpośrednie 
łączenie z sieciq należy -przestrzegtlc określonej przez wy
twórcę dopLiszczalnej liczby rOl,ruchów urządzenia nastę

pujących po sobie ze stanu zimnego i nag r:zanego, 

§ 8. Na 1Ifządzenia ch nap()c1owych powinny być 
umie'szczone i 'utrzymiJl1 C'. w stanie ~zylelnym l1i1stępujące 
napisy i OZDil cz,enia : , 

1) na wszystkich elementuch \vchodzących w ,sklad urzćj

dze nia napędowego - symbole z90dne z dokumentacją' 
techniczno-ruchową, ' 

2) symbole zdc isków ochronnych iwy pruwa dzeń kOl1CÓW 

uz\vojd: oraz dane na tabliczkach Zl1dU1iol1,)wycn, 
. 3) 'napisy na pbdsla\v(Jch gniazd bezpiecznikowych okre

ślające wymagane prądy wkład e k.. 

4) , napisy określające funkcj.; przycisków sterowniczych, 
przełącznik ów i innych elerr.", ntów sterowania oraz 
lampek sygnalizacyjn ych, 

5) na obudowach maszynelcktl vcznyc:h pracujących w , 
jednym kierunku strzatki wskazUjące wymaGilne kie
runki .. wiro\vanić) 

§ 9. 1. W, razie pracy urząclzer) napędowych 'IN wa
runkach tnidniejszych, od'biegają cyCh od 'znamionowych, 
dopuszcza lne warunki . pracy należy" ustali ć na pod;;tawi<.'! 
wytycznych zawartych w dok\lme.ntacji fabrycznej, a w od
niesieniu do urządzell produkcji kJa jo\\"'ej - na podstawie 
pomiarów eksploatacyj nyc h Ilz90dniónych z wytvvórcq. 
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2. Odchylenia napięcia zasilanIa ' urządzeń napędo
wych nie .mogą: 

I) przekraczać wartości ustalonych w dokumentacji fa
brycznej dla urządzeń I grupy, 

2) być większe niż ± 50f0 napięcia znamionowego siec! 
żasilającej dla urządzeń II, III i IV grupy: 

3. Dopuszcza się ruch urządzeń II, III i IV yru
Pl' przy odchyleniach napięcia zasilania większych niż --
5" /0, jeżeli urządzeni a ' te są dostosowane do takich od- ' 
chylell, nap i ęcia lub są eksploatowane w warunkach nic 
powodufących przekroczenia prądów znamionowych oraz 
zapewniających prawidłowy · rozruch. 

§ tO, 'I. Urządzenie na pędowe wyJączorre samoczyn-
nie przez zabezpieczenie można ' ponownie uruchomi<: po 
stwierdzeniu , że nie występują objawy,. świadczące 

o uszkodzeniach, 

2, Urządzenie wyłączone powtórnie przez ' zabezpie
czenie można uruchomi ć' po lfsunięciu przyczyn wyłą

czen ia. 

§ l i. L Urządzenia napędowe należy wyJączyć spod 
napięcia w razie ich bieglI jałowego . 

2, W instrukcji eksploatacji mogą być OKreślone 
przypadki, kiedy - w związku z potrzebami technolo
gicznymi lub wymaganiami ruchowymi - nie stosuje 
się l)rzepisu ust. I. 

3, Dla urządZeJl I, II i Ul grupy zaleca się , stosowa
nie owan iczników biegli jałowego , 

§ 12, Ruch urządzeń napędowych należy wstrżymać 
w fazie . zagrożenia bezpiecźeńsLwa ' obsługi lub otoczenia 
oraz w Jazie stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń unie
możliwiających normalną eksploata c ję, a w szczególności 

w razie: 
l) 'trwałego przec iążenia urządzeń lub nadmiernego 

nagrze'Nani(j si(;elementów urządzenia, 

2) pojawienia się dymu, ognia lub zapachu spalonej 
izolacji , 

3) nadmie rnych drgań, 

4) uszkodzenia urządzenia napędzanego, 

5) zewnętrznych uszkodzell mechanicznych lub obja
'NÓW świadczących o wewnętrznych uszkodzeniach, 

6) nadmiernego poziomu hałasu. 

§ 13, ,1. W programa ch pracy urządzeń napędewych 
I i II grupy należy lJ"względniać r acjonalne użytkowanie 
energii elektrycznej, Programy te powinny być opra- 
cowa ne w terminach określonych w instrukcji eksplo
atacji, 

2, Vii prog ramach pracy nal eży uwzględniać w 
szczególności: 

1) ekonomicznie i technic:tnie lIzd ,~ ad niony czas ruchu 
lifządzel~ techllologicznych, 

.2) optymalne \\'ykofzystanie możl i wości regulacji pręd. 
kości obrotowej 1lfządzeń, 

§ i4, Stan -techniczny urząd:zell. ich zdolność do 
pracy i warunki eksploatacji powinny' być kontrolowane 
i oceniane na podstawie w ylłik ói.v przeprowadzon ych 
okresowo oględzin i przeglądów. 

§ 15, l. Terniiny i sposób przeprowadzania oględ:z.in 

należy \ ustali ć w instrukcji eksploatacji, z uwzględnieniem 
zalecell wytwórcy, przepisów dozoru technicznego dla 
urządzeń d:ż.wignicowycl~ i warunków pracy urzątłzei''I. 
Oględzin y należy przeprowadttlć w czasie ruChu i w 
czas ie postoju urządzeń. 
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L. Przy przeprowadzaniu oględzin . w czasię ruchu 
urządzenia . należy . dokonać oceny stanu urządzenia 
i sprawdzić' w szczegóiności: 

l) . wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej, ze szcze
gólnym zwróceniem uwagi ' na obciążenie i wartość 

współczynnika mocy, 
2) warunki - chłodzenia . elementów energoelektronicz-

Dych, 
3) 'ustawienie zabezpieczeń, 
4) stopień . ' nagrzewania obudowy I łożysk, 

5) stan osłon części )Virujących, 

6) stan przewodów ' ochronnych i ich' podłączenia, 
7) pracę szczotek, 
8) poziom drgan, 
9) .dzHltanie układów chlodzenia. 

3. uględziny w czasie ruchu urządzeń I grupy na
leży przeprowadzać .nie .zadziejniż raz na zmianę. 

4. Przy ' przeprowadzaniu oględzin w czasie postoju 
urządzema należy usunąć nieprawidłowości stwierdzone 
w czasie ruchu oraz wykonać odpowiednie czynności 

. konserwacyjne. w szczególności ze ' zwróceniem uwagi 
na stan ' 

1) czystośc i urządzeń 

2) układu ' zasilającego, 

3) i.ifządzeń rozruchowych ' i regulacyjnych, 
4) urządzeń zabezpieczających. 

5) układów sterowania i sygnalizacji oraz urządzeil po
miarowych, -

6) urządzeń energoelektronicznych, 
7) pierścieni ślizgowych i komutatorów, 
8) sZ"czotek i szczot.kotrzymaczy, 
9) połączeń elementów urządzenia. 

5. Wyniki oględzin przeprowadzonych w czasle po
stoju, urządzeń I i II grupy 9naleiy odnotować ' \'II doku
mentacji eksploatacyjnej. 

§ 16. I. Przeglądy urządzeń należy przeprowadzać 
w czasie ich planowego pąstoju, w terminach ustalonych 
w dokumentacji fabrycznej oraZ w przepisach dozoru 
technicznego dla urządzeń dźwignicowych, lecz nie rza
dziej niż raz na-dwa lata. 

:L Terminy; o których mowa w ust. 1, nie dotyczą 
urządzeń napędowych III i IV grupy wbudowanych na 
stale w urządzenia technologiczne. Przeglądy " urządzeń 

napędowych : 

1) III grupy - należy przeprowadzać w terminach prze-, 
wldzianych . dla przeglądów i remontów urządzeil 
technologicznych. lecz nie rzadziej' niż raz na trzy 
lata, -

2) IV grupy - należy przeprowadzać w terminach prze-
widzianych dla przeglądów remontów urządzeń 
technologicznych. 

3. Przeglądy powinny obejmować w szczególności: 

1) oględziny w zakresie ustalon):'m w § 15 ·ust. 4, 

2) badania stanu technicznego w zakresie ustalonym 
w zalączniku do .. zarządzenia, 

3) sprawdzenie styk.6ww łącznikach, 
4) sprawdzenie prawidlowości działania aparatury kon

trolno-pomiarowej, 
5) kontrolę prawidłowości nastawień zabet.pieczeil 

i działania urządzeń pomocniczych, 
6) sprawdzenie stanu urządzeń energoelektrolllcznych, 

7) sprawdzenie stanu łożysk, 

8) czynnośc,i _konserwacyjne w zakresie zgodnym z do
kumentacją fabryczną. 

9) wymianę zużytych części i usuni~de zauważonych 
. uszkodzcll. 

4. Wyniki przeglądów I, II i · IIi grupy należy odno
towywać w dOkumentacji eksploatacyjnej. 

§ 17. Wyniki pomiarów wykonywanych w czasie 
eksploatacji urządzeń należy uznać za zadowalające, 

jeżeli: 

l) wartości rezystancji uzwojeń silników oraz współ

pracujących z nimimaszYllelektrycznych są zgodne 
z danymi wytwórcy lub wynikami poprzednich po
miarów. eksploatacyjnych w · granicaćh dokładności 
pomiaru, 

2) 'dla silników . I grupy oraz współpracujących z nimi 
maszyn elektrycznych : 
a) rezystancja izolacji lRao) uzwojenia przy tempe

raturze 20° e i wyż.szej, zmierzona po 60 sekun
dach od chwili rozpoczęcia pomiaru, jest nie 
mniejsza od l MQ na 1 · kV napięciaznamiono
wego uzwojenia, 

?) stosunek rezystallcji izolacji uzwojenia silników 
o napięciu powyżej 1 kV, zmierzonej po 60 se
kundach od chwili rozpoczęcia pomiaru. do Tezy
stancji zmierzonej po 15 sekundach jest ' nie 
mniejszy od 1,3, niezależnie od tempera tuty uzwo
jenia, 

c) rezystancja izolacji 
synchronicznego przy 
mniejsza od 0,5 MQ, 

uzwojenia wirnika silnika 
temperaturze 20v e jest nie 

3) rezystancja izolacji uzwojeń silników II, III i IV gm
. py oraz współpracujących z nimi maszyn elekt rycz
nych, zmierzona przy temperaturze uzwojen 200 e 
i wyższej, jest nie mniejsza od 1 kQ mi .l V napięcia 
znamionowego uzwojenia, 

4} rezystancja izolacji innych elementów urządzeń jest 
zgodna z danymi wytwórcy, ' a przy ich braku nie 
mniejsza od 1 kQ na l V napięcJa znamiono-wego, 

5) ochrona przeciwporażeniowa spełnia wymagania 
ustalone w obowiązujący t:: h przepisach. 

§ 18. 1. Przy składowaniu i przechowywaniu urzą
dzeń napędowych należy przestrzegać zaleceń w~'twórcy. c' 

2, ' Dla urządze!1 stanowiącycł) rezerwę magazynową 

należy w instrukcji eksploatacji podać terminy przepro
wadzania kontroli warunków składowania i pomiarów 
rezystancji izolacji u zwojeń' i urządzeń pomocn,iczych. 

§ 19~ Remonty urządze ń napE;ctowycll nal eży prze
prowadzać na podstawie instrukcji. eksploatacji, w za
kresie wynikającym z wynik ów przeglądu oraz w termi
nach skoordynowanych z terminami reinontów . urządzeit 
technologicznych. 

§ 20. Traci moc wrządzeni e Ministra Górnictwa 
Energetyki z dnia 19 . marca 1973 r.' w sprawie eksplo

atacji elektrycznych urządzeń . napędowych i przetwornic 
(Monitor Polski Nr 14. poz. 91 ). 

§ 21. Zarządzenie wchodzi 'w życ i e t " dniem ogło

szenia. 

Minister Gospodarki Mate ri :1 lowej Paliwowej: 
J. Woźniak 
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Załącznik do zarząd1.enia Ministra 
Gospodarki Materiałowej I Paliwo
weJ .z dnia 2~ lutego 1987 r. (poz. 69) 

ZAKRES BADAŃ TECHNlCZNYCH DLA ELEKTJ<.YCZNYCI-I URZĄDZEŃ NAPĘDOWYCH 

Lp. 

l 

l 

2 

3 

s 

6 

7 

Rodzaj pomiaru 

2 

Pomiar rezystancji uzwojeń sil
ników oraz wsp6łpracujących 

z nimi maszyn· elektrycznych. 

Pomiar - rezystancj i 
uzwojeń 

izolacji 

Pomiar rezystancji izołacji in
nych elementów urządzeń 

Próba napięciowa uzwojeń 

P01l1iar {ezystancji izolacji ło
żysk 

Sprawdzenie stanu ochrony prze
ci wporażeniowej , 

Rozruch i ruch próbny 

8 . Pomiar drgań lożysk 
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Sprawdzenie komutacji ma~zyn 
prądu stałcgo 

Sprawdzenie nkładów zabezpie
czeń, sygnal.izacjl i pomiarów 

Sprawdzenie układu regulacji 
energoelektronicznego zasilania 
urządzenia napędowego . . 

\\; ylllagallia techniczne 

Wartości rczystallcji uzwojeń powinny być zgodne z danymi 
wytwórcy w granicach dokłu.1ności pomiaru 

- rezystuucja izolacji uzwoj eń silnik.'w I grupy oraz ,i·spólpracu· 
jących z nimi maszyn e1ekU'yczuych przy tcrnperatur:w 75°Ci 
.zmierzona po 60 sekundach od ~h",ili rozpoczęcia pomiar<J. po
winna być nic mnirj:!za O() 1·1110 na l kV napi~eia w amiono
wcgo uzwojenia,. 

- stosunek rezystaneji izolacji uzwojcr;ia .sihlikiiw ó napi~.-iu \;' Y~
sZylll od l kV, zrniel"Zollej po 6u sekundach od chwili rQ1.pocz,;
da pomiaru, do rczys tlincj i zmicł'Zouej po 15 sekundach, nic 
powini en być mniejszy od 1,3 nicza lc'l.ui r od tempcratury uz",o
jp.nia. 

- rczystli"cja izolacji uzwojenia wirnik " silnika syochronieznl;go 
przy temperaturze 75°C nic !,owiuua być Illniejsza niż 0,5 Mn, 

- rezyslancja izolacji uzwojeń. silników 11, nI i IV gl'Upy oraz 
wsp6l)l,'acnjących z nimi maszyn elektrycznych przy temliera
turze 20°C i wyższej nie powinna być mniejsza niż 5 Mn 

Rezystallcja izolacji powinna być zgodnu z danymi wytw6·rcy, II w 

razie ich braku ni~ mniejsza od l kn na l V napięcia znamionowego 

Wynik l·minutowej próby napięciowej uzwojeń silników l i II 
grupy oraz współpracujących z nimi maszyn elektrycznych, prze
prowadzonej napięciem przemiennym o wartości równej 75% 
wartości uapięcia podc~!tS próby wykonllnej IV zakładzie · wytwór
czym lub remimt.owym, powhiien b)(c! pozyty~-ny. Wartości rezys
tancji izolaeji zmierzonej bezpośrednio po próbie nie powinny bye! 
mniejsze od SO% wartości otrzymanych przed pr6bą 

Rczystancja izolacji lożysk (dla silników z izolowanymi stojakami 
ło·żyskowymi) powinna być nie mniejsza niż l Mn 

Ochrona przeciwporażeJliowa powinna spełniać wymagania usta
lone IV przepisach IV sprawie warunków technicznyclI, jakim p~
winna 'ldllowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach 
elektrocnergety czu ych. , 

BTak niewłaściwych ·objawów podczas: 
l) rozruchu urządzenia, 
2) ruchu nie ohciążonego urządzenia w rz~sie nie krót~z)' fil ni~. l 

godzina, 
3) rochu IIrządzl'uia grupy I i II w cZllsie przewidziauym dla ur7.ą

dzimi" tec1mologicznego Ill'Z)' obciążeniu zbliżonym do znamio
no\\rego~ 

,~) ruchu urządzeń III grupy w czasie nie krótszym niż 2 godziny 
przy obciążeniu większym niż 50% prądu znamionowego. 

Podwójna amplituda drgań łożysk silnik6w I grup y nie powinna 
przekraczać wartości: 

l) 100 (.Lm dla urządzeń o znamionowej prędkości obrotowej niż
szej od 600- obr./min., 

2) 70 flom dla urządzeń o znamionowcj prędkości obrotowej od 600 
do 1000 obr./miu., 

3) 50 (.Lm dla urządzeń o znamionowcj . prędkości obrotowej po
wyżej_ l000 obr.;min. do 1500 obr./min., 

4) 35 !.Lm dla urządzeń o znamionowcj prędkości obrotowej po
wyżej 1500 obr./min. do 3000 obr./min. 

Uwagi 

4 

Pomiar nii jest wymagany dla 
urządzcll napędowych n, TlI 
i IV grupy. 

Pomiar rczystancji należy przc
prow~ldzać meguomoluierzem . o 
uapięciu 500 y- IV przypadku 
u zwojeń o n~p;ędu 500 V i niż

SZyI.a~ olegaOJDOrnicrzcnl o na
picdu 1000 V -- w przypadku 
lliHvojeń o napitciu ':y~~{ ~,87.yln od 
500 V, ale nie przckj·aczającym 

1000 V, megaomomierzem o nll
pi ęciu 2500 V -- w przypadku 
tl1.woj e6, o HtlP10du wyiS?' ) ' lll niż 

]000 V. 

Na placach budowy należy sto-

80wa~ dodatkowe wymagania 
określone w odrębnych .p.rzepi
sach. 

Stopie!l iskrzenia przy obciążeniu znamionowym nie powinien prze- I 
kraczać 1,5 (PN-72jE-06000). I 

i--------------------~ Dobór i nastaw ienie zabezpieczeń działania sygnalizacji i pomiarów 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i ·.obowiąznjącymi 

przepisami. 

Sprawno:lć działania powinna bye! zgodna z warunkami techniczny
mi lub wymaganiami uzgodnionymi między dostawcą 8 użytko

wnikiem 


