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Wplyw wartosci napiecia znarnionowego 
na konstrukcje instalacji elektrycznych autobusow 

W artykule przedstawiono analize wp/ywu zmlan y wartoSci napiecia znamionowego instalacji elektrycznej samoche 
du na wybrane aspektyjej konstrukcj. Pordwnania przeprowadzono dla napiet znamionowych 24 V i 36 V. 

Wprowadtenle 
Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie 

na energig elektrycznq w autobusach. Spo- 
wodowane jest to statym wzrostem ilosci oraz 
mocy odbiornikow energii elektrynnej mon- 
towanych w nich seryjnie, bqdi jako wyposa- 
ienie opcjonalne. Powoduje to koniecznoSC 
instalowania w nich alternatorow o coru wigk- 
szych wydatkach prqdowych oraz bardziej 
rozbudowanych instalacji. Wkrotce nie bgdzie 
temu mogta sprostac klasyczna instalacja 
o napieciu 24 V. 

Dodatkowo, w pojazdach zinstalacjqtypu 
S, rozr62niasig trzy mdzaje stref ochmnnych, 
ze wzglgdu na miejsce zabudowy: 
01 - kabina i zabudowane czgsci silnika, 
02 - podwozie czgSci niebezpiecznej, np. pod 

zbiornikiem cysterny, 
03 - obudowane zespdy czgSci niebezpiecz- 

nej, np. dystrybutory, szafki, schowki itp. 
Obciqienie przewodow nie powinno by6 

wyisze od wartosci podanych w tabeli 1 zaS 
spadki napigC nie powinny przekraczaC war- 
tosci zestawionych w tabeli 2. 

Oopoczrltku lat 60. XXwieku samochody 
bvlv wv~osaiane w instalacie elekt~czne WMvw warbSc-I naviecia 
okapi&u mamionowym 6 v w p6iniej~zych 
latach w samochodach osobowych po- 
wszechnie wprowadzone zostaly instalacje 
o napigciu 12 V, zas w samochodach cigia- 
rowych i autobusach - instalacje o napigciu 
24 V. Stan ten trwa bez wigkszych zmian do 
dnia dzisiejszego. Napigcie pracy takich in- 
stalacji wynosi odpowiednio 14 i 28 V. 

W 1994 roku, na mocy porozumienia naj- 
wigkszych Swiatowych koncern6wsamocho- 
dowych, rozpoczgte zostaty prace (najpierw 
studyjne pofniej i projektowe) nad stworze- 
nfem .nslalac,~ o napleclu znam onowym 
36 V lnaDlec,e oracv 42 VI Glowne barlew 
na jakie "Gotyka siybkie pojawienie sig t i -  
kich instalacji q natury ekonomicznej i or- 
ganizacyjnej. 

W artykule przedstawiono wyniki analiz 
w zakresie oceny wp+yviu podwyiszenia na- 
pigciaz 28 Vdo 42V na konstrukcjg instalacji 
elektrycznej autobusu. 

W publikacjach stosowane sq zamiennie 
pojwia instalacji 24 V i 28 V. Ten problem wy- 
stqps te i  przy definiowaniu instalacji o napig- 
ciu podwyiszonym. Obecnie napiqcie robo- 
cze alternatora stab sig toisame z jego na- 
pigciem znamionowym. 

wymaganla normatwne 
Norma [4] rozroinia cztery typy instalacji 

elektrycznych: 
A - instalacje w samochodach osobowych, 
B - instalacje w pojazdach cigiarowych i au- 

tobusach, 
C - instalacje w samochodach z przyczep$ 
S - instalacje w pojazdach do przewozu 

tadunkow niebezpiecznych illub drogo- 
cennych. 

zri&ionowego na h e k r 6 j  I maw 
przewod6w w instalacji elektrycmej 

Dla pracy ciqglej maksymalny dopusz- 
czalny wzglgdny spadek napigcia 6U,, 
w danym obwodzie okreSla sig ze wzoru: 

gdzie: 
AU,, - maksymalny spadek napipia na 
przewodach obwodu, 
U, - napigcie znamionowe instalacji. 

Rezystancjg przewodu Rp oblicza sig ze 
wzoru I R =- 

YS 
(2) 

gdzie: 
I - sumaryczna dlugosb przewodu (przewo- 
d6w) zasilajqcych obwod, 
y- konduMywnosC (przewodnosc wlahiwa) 
materialu przewodu. 

Spadek napigcia AU, na przewodach za- 
silajqcych dany obwod, jest rowny 

I1 AU=IRp=- 
gdzie: YS 

(3) 

I - prqd piynqcy w danym obwodzie. 

Sumarycznq maksymalnq diugosb prze- 
wodow w danym obwodzie I,, moina wy- 
znaczyi: ze wzoru (3) z uwzglgdnieniem (1): 

DtugoSc I,, jest szczegolnie walna 
w autobusach oraz w samochodach 

cigiarowych (szczegblnie z przyczepami). 
Bug& przewodow w konkretnym pojezdzie 
okreSlane q przezjego wielkoSC, przeznacze 
nie i topografig rozmieszczenia w nim po- 
szczegolnych podzespolow eelktrycznych. 
W pojazdach, z instalacjami typu S, dwuprze- 
wodowych, I,, obejmuje sumarycznq dtu- 
goSC obu przewodow. WartoSC I,, jest dtu- 
goiciq teoretycznq. Nie uwzglgdnia ona ilo- 
Sci i stanu potqczeri konektorowych, lqczni- 
k6w oraz poeczei z masq wystgpujqcych 
w danym obwodzie. 

DO obliczen prakiycznych moina przyjqc 
maksvmalna dopuszczalna dluaosc Drzewo- 

adzie: 
i -  wspMzynnik uwzglgdniajqcy spadki na- 
pig6 na tqcznikach, polqczeniach konektoro- 
wych, pdqczeniach z masq itp. 

WartosC wspMcrynnika k moie sigzmie- 
nia6 w przedziale od 1 ,I do t,6. Niisze 
wartosci moina przyjmowac dla obwodow 
wyposaionych w przekainiki oraz posiada- 
jqcych matq ilosC tqcznikow potqczonych 
szeregowo. 

Z badah autora wynika, i e  podczas eks- 
ploatacji szczegolnie duiy jest wzrost spad- 
kow napigc w obwodach hiatel, More nie zo- 
staiy wyposaione w pnekainiki. 

Przy ciqgtej pracy obwodu waina jest gg- 
stosC prqdu J gdyi to ona decyduje o wa- 
runkach nagrzewania sig przewodow Przy 
minimalizowaniu masy przewodow najwai- 
niejsze jest ograniczanie wielkosci przekro- 
jow przewodow s, przy spdnianiu przez nie 
warunku nie przekraczania dopuszczalnych 
wzglgdnych spadkow napigcia w obwodach 
SU,,,, okreslonych w tabeli 2. Przy zadanej 
diugoici przewodu 1, i znanym obciqieniu I 
w danym obwodzie, wzor (4) moie by6 wy- 
korzystywany w praktycznych obliweniach 
doboru minimalnego przekroju przewodu 
smin: 

Obliczony przekroj winien bye porowna- 
ny z wartosciq okreilonq w tabeli 1. 



Tab. 1. O k b t a ~ w 2 e r u  

:alacJe typu 5 
trefa 01 I 03 

W konsekwencji A, przy spelnieniu za- 
letnkci (3) i (1 1): 

9 
R,, = -Rp* 4 (1 3) oraz 

4 
S --sn 
- - 9  (1 4) 

Straty mocy w ohcdzie nie ulegajqwbw- 
mas zmianie 

Ma = 028 (I 5, 

Dobbr przewcd6w moina prowadziC r h -  

niezaletnie od przyjqtego kryterium optyma- W instalacjach samochodowych nie po- 
winny by6 stosowane przewody o pnekroju 
niiszym nit 0,75 mm2 z uwagi na ich niskq 
wytrzymaloS6 mechaniunq. Uwagata odno- 
si sig, w szweg6lnobi, do instalacji samo- 
chodow ca@owych i autobusirw. 

Masa gi zulytego materialu uynnego 
w i-tvm obwcdzie zaleiv od DrzekrOiU s, uiv- 

lkacji. Wyzsze napigcieznamionowe pozwa- 
,a tawel spehiiac norrnatywne wymoqi doty- 
cqce dopuszczalnych spadk&w na~igcia 
w poszczeg6lnych obwodach. W wielu obwo- 
dach pnekroje p m o d 6 w  sq dobierane ze 
wzglgdu na ich wytrzymakkC mechanlczng 
a nie obci@no% prqdowq czy spadki na- 
pig6 Wigksze, od koniewnych, przekroje tegdprzewodu w tym dbwodzie, jegb &g& 

id  i, o m  lodzaju materich q4 przewodqcych: przewodow zmniejszq straty energii w insta- 
laciach. Jest to szczea6lnie waine w svtuac;i 

g, =s,',e 
gdzie: 

(6) 

E - gqstosc materidu przewodu; 
dla Cu wartkc E = 6,93 glcmJ. 

. . 
&j tendencji do ~vigkszaniailkci urz?dzen 
elekttycznych i elektronicznych w pojazdach 
I corm powszechnleiszeqo zastgpowanla 

niei przy A i e n i u  stalej ge&6ci pqdu J 
w instalacji danego obwodu (w Ahnmq 

. - 
urqdzeri mechaniunych oraz hydraulicznych 
ufqdzeniami dekttycznymi i mechatronicz- 
nymi. Prowadzi to do wzrostu znaczenia strat 
energii w instalacjach. Analiza wzorow (7) 

Uwzglgdniajqc zaleinosC (6) wzor (6) 
p~zyjmuje postaC: 

i (21) wskazuje na rezerwy tkwiqce w ograni- 
czaniu kO&w produkcii i eksploatacii samo- 
chodowych inskacji elekby&nych. 

Masa g &go okablowania instalacji 

Przy zastosowaniu tego kryterium, po 
uwzglgdnienlu zaleinosci (1 1) wraz ze 
wzrostem napigcia zmalejq przekroje prze- 
wod6w s 

Bibliografia 
1. Jankowski K., Wplywnapi@aznamiono- 

wego na s tmiymw w samochodowych 
instalacji elehtiycznych. IV konferencja 
.Pojazd a Srodowisko", Jedlnia Letnisko 
2003. 

2. Jankowski K., Wplyw wartoSci napigcia 
znamionowego na dobdr przewodow 
w samochodowych instalacjach elek- 
trycmych. V konferencja .Poiad a Sro- 
dowisko", Jedinia Letnisko 2005. 

3. Jankowski K., Wplyw wartoSci napigcia 
m ionowego samochodowej instalacji 
elekbycznej na wybrane aspew jej kon- 
st~kcj i .  IX konferencja .Komputerowe 
systemy wspomagania nauki, przemyslu 
i transportu -TRANSCOMP 200$", Zako- 
pane 2005. 

4. PN-851s-76001 - Pojazdy silnikowe. 
Wyposaienie elektryczne. Ogoinewyma- 
gania i badania. 

gdzie: 
n - i l k6  obwodow w instalacji dektlycznej 
samochcdu. 

Ze wzor6w (7) i (8) wynika, i e  wraz ze 
wzrostem napigcia znamionowego instalacji 
masa wiqek okablowania maleje. 

Rezystancje przewodow Rp p%?eg61- 
nych obwodow (2), pny uwzglqdnlenlu zab  
zenia (161, wzrosnq p6itorakrotnie 

wplw warto$ci napiecia na straty 
mocy w I n s t a w  

Analizg wykonano przy zabieniu, i e  m w  
danego odbiornika (obwodu) przy pnejkciu 
z 28 V na 42 V nie ulega zmianie: 

za6 straty mocy w przewodach &j in- 
stalacji ZAP 

Analogiwnie dla &j instalacji zmalejq o 'I, 

Wzrostwvi napi@anominalnego towarry- 
szy spadek wartkci prqdu w obwodzie 

Po kaidym doborze przekrojow prrewo- 
d6w, wedtug dowolnego kryterium, naleiy 
sprawdzib czy spadki nap@ w obwodzie nie 
przekraczajq wartoSci wymaganych przez 
normg. 
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Przy doborze przekrojow przewodow 
pqjmuje sig sWy mglgdny spadok napip- 
cia w danym obwodzie (1). Plzyjqcietakiego 
zabienia prowadzi wprost do zaleinaki: 

WnMM 
Z analizywynika, iewzrost napiecia zna- 

mionowego instalacji elektrycznej autobusu 
prowadzi do ograniuenia w niej spadkb na- 
piqcia i strat mocy oraz domniejsenia p n e  
krojow przewodow a tym samym ich masy, 


