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Comments on the term „Power quality” 

Abstract: The term “energy quality” which is the Polish translation of the English term “power quality, (PQ)” has been in the last two 
decades disseminated and commonly used in electrical engineering. There are opinions that “energy” is a sort of a commodity,  
and as such, it can have a “quality”. The opinion that the “quality” is only an attribute of the supply voltage, but not of energy, 
is expressed in this paper. The term “voltage quality” would be equally misleading as the term “power quality”, however, since 
deviation of the voltage from its ideal waveform does not provide any information on causes of this deviation, who is affected 
by it and how this deviation could be reduced. To know this, the “supply quality” and the “loading quality” have to be known. 
Just these two terms should be used instead of the misleading term of “power quality”.

Keywords: supply quality, loading quality, power quality

Termin „jakość energii”, będący polskim odpowiednikiem angielskiego terminu „power quality”, jest w ostatnich 
dwóch dekadach szeroko rozpowszechniony w elektrotechnice. Panuje opinia, że „energia” może być uważana za towar,  
i wobec tego można jej przyporządkować określoną „jakość”. W niniejszym artykule wyraża się pogląd, że „jakość” może być 
atrybutem jedynie napięcia zasilania, nie zaś energii. Jednak termin „jakość napięcia” byłby równie mylący jak termin „jakość 
energii”, gdyż odchylenie napięcia od przebiegu idealnego, określane jako obniżenie jego „jakości,” nie dostarcza żadnych 
informacji o źródłach tego odchylenia, czyli kto za nie odpowiada, nie informuje też, jak odchylenie takie może być zmniejszane.  
Aby to wiedzieć, potrzebna jest znajomość „jakości zasilania” i „jakości odbioru” energii elektrycznej. Te właśnie dwa terminy 
powinny być używane zamiast mylącego terminu „jakość energii”.

Słowa kluczowe: jakość zasilania, jakość odbioru, jakość energii

1. WPROWADZENIE

Dobrym przykładem tego, jak ważne jest precyzyjne definiowanie terminów w określonej gałęzi wiedzy, są nauki 
biologiczne. Bez tej precyzji nie byłaby możliwa klasyfikacja zwierząt i roślin. Brak takiej precyzji w medycynie mógłby 
mieć nawet skutki śmiertelne. Precyzja ta jest tak ważna, że terminy w naukach biologicznych czy medycynie są 
definiowane w skali światowej w jednym, wspólnym języku, za który wybrano język łaciński. 

Na tle nauk biologicznych czy medycznych stosunek do wyboru i definiowania terminów technicznych  
w elektrotechnice jest co najmniej ambiwalentny. Przykładem tego jest tytuł jednego z głównych czasopism 
elektroenergetycznych: IEEE Transactions on Power Delivery. W systemach energetycznych dostarczana jest bowiem 
energia a nie moc (power), która jest jedynie prędkością przepływu energii ze źródła do odbiornika. Natura wadliwości 
terminu „jakość energii” jest bardziej złożona niż terminu „power delivery”, użytego w tytule Transactions. Ponadto,  
o ile używanie terminu „power delivery” zamiast „energy delivery” wydaje się nie mieć żadnych szkodliwych skutków 
technicznych, o tyle używanie terminu „jakość energii” może mieć takie skutki. Skupianie się na „jakości energii” i jej 
pomiarze może odwracać uwagę od istotnych czynników decydujących o pracy systemu rozdzielczego i odbiorców 
energii. Znajomość „jakości energii” w zasadzie nie dostarcza informacji o tych czynnikach. Analiza wadliwości terminu 
„jakość energii” i skutków jego używania w elektrotechnice jest przedmiotem tego artykułu. 

Uwagi o terminie „Jakość energii elektrycznej”

                                                  Artykuł dyskusyjny

prof. dr hab. inż. leszek S. CZARNeCKI  
Fellow IEEE, Alfredo M. Lopez Distinguished Professor, Louisiana State University, USA, e-mail: lsczar@cox.net

2. CZY ENERGIA MA JAKOŚĆ?

O obniżeniu „jakości energii” mówi się wtedy, gdy napięcie w pewnym przekroju systemu przesyłowego  
lub rozdzielczego, na ogół w miejscu przyłączenia odbiorcy, ma jedną lub kilka następujących cech: nie jest 
symetryczne, jest trwale lub przejściowo odkształcone od przebiegu sinusoidalnego, ma zmieniającą się w czasie 
wartość skuteczną, ma zmienną częstotliwość, wykazuje czasowe zaniki lub przepięcia czy też zawiera szumy wielkiej 
częstotliwości. Ale są to przecież cechy napięcia, a nie cechy energii. Nie jest to żadnym odkryciem, lecz trywialną 
obserwacją. System rozdzielczy lub odbiorniki energii zachowują się niezgodnie z oczekiwaniami nie z powodu 
jakichś domniemanych właściwości energii, lecz po prostu z powodu pewnych, zestawionych powyżej cech napięcia. 
Poprawniejsze od używania terminu „jakość energii” byłoby zatem użycie terminu „jakość napięcia”. Jak to jednak 
zostanie poniżej uzasadnione, nawet ten, nieco lepszy termin, nie wydaje się być terminem poprawnym. 

O ile odchylenia przebiegu napięcia od przebiegu idealnego można by określać w kategoriach jego „jakości”, o tyle  
nie da się tego uczynić w odniesieniu do energii. Zwrot „energia idealna”, a więc także odchylenia od niej,  
po prostu nie ma sensu. Wielkościami fizycznymi charakteryzującymi przepływ energii w układach elektrycznych 
są prąd i napięcie. Energia przenoszona w takim układzie w pewnym przedziale czasowym obliczana jest 
jako całka iloczynu prądu i napięcia w tym przedziale. Całka ta, niezależnie od przebiegów czasowych 
tych dwóch wielkości, określa jedynie ilość energii; cechy czasowe napięcia i prądu nie przenoszą się  
na jakieś domniemane cechy energii, mogą one jedynie wpływać na ilość energii przesyłanej w określonym czasie  
w pewnym przekroju systemu. Napięcie i prąd mogą mieć przebiegi czy wartości odbiegające od idealnych, co może 
powodować niekorzystną pracę systemu rozdzielczego lub odbiorników energii, zatem termin „jakość” mógłby być 
użyty jedynie w odniesieniu do tych dwóch wielkości fizycznych, nie zaś do samej energii, która ma wyłącznie jedną 
cechę − ilość.

Kwestia, czy to, co jest przedmiotem oceny lub pomiarów, jest „jakością energii,” czy tylko „jakością napięcia” – można 
by uznać za drugorzędne zagadnienie semantyczne. Zapewne doświadczeni inżynierowie elektrycy, mający pewną 
wiedzę na temat fizycznych podstaw elektrotechniki, są świadomi tego, że rejestratory PQ, dostarczają jedynie 
informacji o różnych cechach napięcia, prądu i mocy w miejscu rejestracji, nie zaś informacji o „jakości energii”.  
Gorzej może być z mniej doświadczonymi inżynierami, czy ze studentami elektrotechniki, szczególnie tymi bardziej 
dociekliwymi niż przeciętni. Jak im termin „jakość energii” wyjaśnić? 

Można by uznać, że termin „jakość energii” jest niezbyt fortunnie wybranym skrótem opisu sytuacji, w których 
dostarczana energia jest opisana przez prąd i napięcie, o właściwościach różniących się od właściwości przebiegów 
idealnych. Niekiedy termin ten ma też charakter słowa klucza używanego do komunikowania się z ludźmi o bardzo 
ograniczonej znajomości fizycznych podstaw elektrotechniki. 

3. CZY TERMIN „JAKOŚĆ NAPIĘCIA” MÓGŁBY ZASTĄPIĆ TERMIN „JAKOŚĆ ENERGII”?

Ponieważ większość zagadnień dotyczących „jakości energii” koncentruje się na różnorodnych, poprzednio 
zestawianych cechach napięcia, można by dojść do wniosku, że termin „jakość energii” mógłby być po prostu 
zastąpiony terminem „jakość napięcia”. Byłaby to być może zmiana we właściwym kierunku, gdyż w odróżnieniu od 
energii, przebieg napięcia może mieć cechy kwalifikowane w terminach jakości. Na przykład, napięcie odkształcone 
od przebiegu sinusoidalnego ma ze względu na pewne odbiorniki „gorszą jakość” niż napięcie sinusoidalne. 

Niestety, termin „jakość napięcia” jest mylący. 
Przebieg napięcia w k ażdym przekroju 
systemu rozdzielczego jest bowiem efektem 
wzajemnego oddziaływania na siebie źródeł 
zasilania i odbiorników. Dla każdego przekroju  
w promieniowej sieci rozdzielczej można 
narysować obwód zastępczy pokazany na rys. 1. 
Wielkości oznaczone na tym rysunku czcionką 

Rys. 1. Obwód zastępczy systemu rozdzielczego na zaciskach zasilania pewnego odbiornika

http://epismo-aez.pl
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pogrubioną oznaczają wektory wielkości trójfazowych [5], mianowicie, u = [uR, uS, uT]T, e = [eR, eS, eT]T,  i = [iR, iS, iT]T. 
Górny indeks T oznacza w tym zapisie wektor transponowany.

Odchylenie obserwowanego napięcia u od przebiegu idealnego, to jest domniemane pogorszenie jego „jakości”,  
nie musi być spowodowane takimże odchyleniem napięcia źródłowego e, to jest pogorszoną „jakością” tego napięcia, 
lecz właściwościami prądu odbiornika (i), to jest jego odchyleniem od przebiegu idealnego. Zwykle mamy do czynienia 
z obiema przyczynami, których nie da się zidentyfikować, obserwując tylko napięcie u. Przypuśćmy dla przykładu,  
że stwierdzono asymetrię napięcia u. Przyczyną tej asymetrii może być niezrównoważenie odbiornika, a więc różne 
spadki napięcia na impedancji wewnętrznej źródła zasilania, spowodowane asymetrycznym prądem odbiornika. 
Asymetria tego napięcia może być też spowodowana asymetrią zastępczego napięcia źródłowego systemu (e). 
Odmienne są też skutki tych dwóch różnych przyczyn asymetrii napięcia. W pierwszym przypadku asymetryczny 
prąd odbiornika zwiększa straty energii w źródle zasilania. W drugim przypadku asymetria napięcia źródłowego może 
powodować zaburzenia pracy odbiornika, szczególnie wtedy, kiedy energia dostarczana jest do silników indukcyjnych 
lub trójfazowych przetworników energoelektronicznych. Odmienne są też możliwości zmniejszania asymetrii napięcia 
za pomocą urządzeń kompensujących. Jeśli asymetria ta spowodowana jest niezrównoważeniem odbiornika, 
kompensator równoważący, pozwalający symetryzować prąd zasilania, zmniejsza asymetrię napięcia. Jeśli jednak 
asymetria ta ma źródło po stronie zasilania, wówczas tylko kompensator szeregowy może taką asymetrię zmniejszyć. 
Informacja o asymetrii napięcia u nie pozwala więc wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących jej przyczyn, 
skutków czy sposobu jej zmniejszenia. Takie same wnioski można wyciągnąć oczywiście odnośnie do odkształcenia 
napięcia u. Dlatego też termin „jakość napięcia” jest równie mylący jak termin „jakość energii”. Jeśli zaobserwowano,  
na przykład, nadmierne zmiany wartości skutecznej napięcia zasilania, to nie można z tego wyciągać wniosku,  
że „jakość napięcia” jest niska, gdyż zmiany te mogą być spowodowane dużą zmiennością mocy odbiornika energii.  
To samo dotyczy asymetrii czy odkształcenia napięcia zasilania. 

4. „JAKOŚĆ ZASILANIA” I „JAKOŚĆ ODBIORU”?

Co rzeczywiście określa warunki pracy odbiornika, to nie domniemana „jakość energii”, lecz „jakość zasilania”. Jeśli 
przyjmiemy, że zasilanie napięciem sinusoidalnym, symetrycznym, o niezmiennej wartości skutecznej i częstotliwości, 
bez szumów wielkiej częstotliwości czy innych zaburzeń jest zasilaniem idealnym, to każde odchylenie od takich 
warunków można określać jako pogorszenie „jakości zasilania”. Podobnie, co określa warunki dostawy energii, to nie 
„jakość energii”, lecz „jakość odbioru”. Warunki dostawy energii z punktu widzenia jej dostawcy są najlepsze wtedy, 
gdy odbiornik nie powoduje asymetrii prądu zasilania ani jego odkształcenia, gdy ma stałą moc i współczynnik mocy 
równy jedności oraz gdy nie jest źródłem szumów czy zaburzeń. Odbiór taki, z punktu widzenia dostawcy energii, 
jest odbiorem idealnym. Każde odchylenie od takich warunków można określać jako pogorszenie „jakości odbioru”.  
Z punktu widzenia dostawcy energii, jak i również jej odbiorcy, nie wystarcza więc wiedzieć, że napięcie w punkcie 
zasilania odbiega od przebiegu idealnego. Potrzebna jest wiedza o tym, kto − dostawca czy odbiorca energii − 
powoduje te odchylenia. Niezbędna jest do tego lokalizacja źródeł tych odchyleń. Ponieważ źródła te mogą się 
znajdować zarówno u dostawcy, jak i u odbiorcy, może być potrzebne określenie ich udziału w obserwowanych 
odchyleniach napięcia od przebiegu idealnego. 

Lokalizacja źródeł odchyleń, w pewnych szczególnych sytuacjach, jest trywialna. Jeśli napięcie na zaciskach źródła 
nieobciążonego odbiega od przebiegu idealnego, to z pewnością mamy do czynienia z obniżoną jakością zasilania. 
Podobnie, jeśli napięcie na zaciskach odbiornika, o którym wiemy, że jest silnym źródłem asymetrii prądu i jego 
odkształcenia, odbiega od przebiegu idealnego, to mamy do czynienia z niską jakością odbioru. Znajomość odbiorów 
w systemie rozdzielczym może być więc bardzo pomocna przy lokalizacji źródeł obniżonej „jakości zasilania”  
czy obniżonej „jakości odbioru”. Jeśli jednak to nie wystarcza, potrzebne są metrologiczne metody lokalizacji  
tych źródeł. Metody te są, niestety, znacznie bardziej złożone od rejestracji parametrów napięcia w pewnym przekroju, 
określanej mianem rejestracji „jakości energii”. Metody takie oparte są na analizie systemu pracującego w różnych 
stanach [2, 3], chociaż pewne wnioski dotyczące lokalizacji źródeł zaburzeń można już wyciągać, identyfikując 
kierunek przepływu energii przenoszonej przez harmoniczne oraz składowe symetryczne prądu i napięcia  
– w statycznym stanie pracy systemu [1, 4, 5].

5. PODSUMOWANIE

Poprawna terminologia jest jednym z warunków rozwoju różnych obszarów nauki i technologii, jak również 
komunikacji wewnątrz tych obszarów. Termin „jakość energii”, używany w obszarze elektrotechniki zajmującym się 
wpływem różnych odchyleń przebiegów napięcia i prądu od przebiegów idealnych na pracę elementów systemów 
rozdzielczych i odbiorników energii, nie jest poprawny. Mierniki „jakości energii”, mierząc jedynie pewne cechy 
napięcia, prądu czy mocy, żadnej informacji o „jakości” tej nie dostarczają, z prostej przyczyny, że energia nie ma  
jakości. Praca odbiorników energii i elementów systemu rozdzielczego może zależeć natomiast od „jakości zasilania”  
i „jakości odbioru” energii. Właśnie te dwa terminy przenoszą podstawową informację o naturze źródeł zaburzeń 
pracy odbiorników energii i elementów systemu rozdzielczego. Mianowicie odbiornik może nie pracować poprawnie  
z powodu niskiej „jakości zasilania”, na przykład harmonicznych w napięciu zasilania. Podobnie, transformator  
w systemie rozdzielczym może nie pracować poprawnie z powodu niskiej „jakości odbioru” energii, na przykład 
asymetrii prądu odbiornika.
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Capacitor banks in non-sinusoidal voltage and current conditions 

Abstract: Capacitor banks fall into a category of equipment whose operation is to a large extent adversely affected by 
electromagnetic environment with distorted voltages and currents. In such conditions they are subject to voltage, current and 
power overloads. Therefore capacitors' manufacturers provide permissible overload factors referred to these quantities and 
expressed as multiples of their nominal values. These factors define non-destructive conditions area for a capacitor bank but 
prolonged operation in overload conditions significantly shortens capacitors' service life.

Keywords: capacitors bank, distorted voltages and currents

Baterie kondensatorów należą do kategorii urządzeń, które w bardzo dużym stopniu doświadczają skutków pracy  
w środowisku elektromagnetycznym z przebiegami odkształconymi. Przeciążenia którym podlegają dotyczą: napięcia, prądu 
i mocy. Dlatego też do tych wielkości odnoszą się, określane przez producentów kondensatorów, dopuszczalne współczynniki 
przeciążeniowe podające krotność ich wartości znamionowych. Wyznaczają one, dla baterii kondensatorów, obszar 
nieniszczących warunków, lecz praca z długotrwałym przeciążeniem skraca znacząco czas ich eksploatacji. 

Słowa kluczowe: baterie kondensatorów, odkształcone prądy i napięcia

1. WPROWADZENIE

Baterie kondensatorów są jednym z najbardziej powszechnych elementów systemu elektroenergetycznego.  
Służą do realizacji trzech podstawowych celów (równocześnie bądź oddzielnie): kompensacji mocy biernej  
(tym samym redukcji mocy pozornej odbiornika, wzrostu przesyłanej systemem elektroenergetycznym mocy czynnej, 
redukcji strat przesyłu energii, uniknięcia ewentualnych opłat karnych płaconych przez odbiorcę dostawcy energii 
itp.) – rysunek 1., filtracji wyższych harmonicznych (wh) – rysunek 2. oraz stabilizacji napięcia – rysunek 3.

Rys. 1. Zasada stosowania baterii kondensatorów w układach kompensacji mocy biernej (P, Q, S – moc czynna, bierna i pozorna, QC 
– moc baterii kondensatorów): (a) wskazy mocy odbiornika; (b) wskazy mocy po załączeniu baterii kondensatorów; (c) wzrost mocy 

czynnej w linii zasilającej, przy niezmienionej wartości mocy pozornej, uzyskany w efekcie przyłączenia baterii kondensatorów

           (b)                                                                                                 (c)

Rys. 2. (a) Układ pasywnych filtrów wyższych harmonicznych; (b) prąd odbiornika;  
(c) prąd odbiornika po odfiltrowaniu piątej i siódmej harmonicznej w filtrze F5 i F7

Rys. 3. Jednofazowy schemat zastępczy sieci zasilającej (a) oraz  
(b) wykres wskazowy dla odbiornika rezystancyjno-pojemnościowego (po dołączeniu baterii kondensatorów) - US ≤ U0 

Baterie kondensatorów  
w środowisku napięć i prądów odkształconych

dr hab. inż. Zbigniew HANZelKA
Akademia Górniczo-Hutnicz w Krakowie,  e-mail: hanzel@agh.edu.pl
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Bateria kondensatorów stwarza jednakże szereg problemów zarówno podczas procesu jej załączania jak i podczas 
pracy ustalonej szczególnie w środowisku wyższych harmonicznych. 

Większość problemów występujących w kondensatorach, a wywołanych harmonicznymi ma prądowy charakter. 
Obecność wh w napięciu powoduje przepływ przez kondensator dodatkowych prądów, których wartość może 
być znacząca i może rosnąć wraz ze wzrostem rzędu harmonicznej (w efekcie redukcji impedancji zastępczej 
kondensatora Zc ≈ (nωC)-1 ). Względną wartość prądu kondensatora dla n-tej harmonicznej I(n)

* , odniesioną  
do harmonicznej podstawowej:  I(n)

*  =  I(n) I(I) -1 , można określić związkiem  I(n)
*  =  IU(n) *  gdzie: IU(n) * jest względną 

wartością napięcia n-tej harmonicznej odniesioną do harmonicznej podstawowej -  U(n)
*  =  U(n)U(1)

-1 . Przykładowo,  
7 harmoniczna napięcia o wartości 15 % spowoduje przepływ prądu dla tej harmonicznej stanowiącego 105% prądu 
harmonicznej podstawowej. Może to spowodować przeciążenie prądowe kondensatora. Przepływ przez baterię 
prądu o zbyt dużej wartości powoduje wystąpienie w kondensatorach dodatkowych strat mocy, z wynikającymi  
z tego faktu niekorzystnymi zjawiskami takimi jak: przepalenie bezpieczników, procesy fizyko-chemiczne dielektryków 
powodujące przyspieszony proces starzenia i skrócenia czasu eksploatacji, trwałe uszkodzenie itp. Wszystkie 
wymienione niekorzystne zjawiska ulegają drastycznemu wzmocnieniu w warunkach rezonansów: szeregowego  
i równoległego.

Wzrost wartości szczytowej napięcia kondensatora, będący rezultatem obecności wh, to dodatkowe narażenie  
dla izolacji. Może ono spowodować w konsekwencji częściowe wyładowanie w dielektryku, zwarcie końców folii  
i trwałe uszkodzenie kondensatora. Zgodnie z większością krajowych i międzynarodowych norm, dopuszczalny 
współczynnik przeciążenia napięciowego kondensatora nie przekracza 110% wartości znamionowej.

 

2. REZONANS SZEREGOWY

Na rysunku 4. przedstawiono przykładowy schemat ideowy obwodu w którym bateria kondensatorów, zasilana 
napięciem odkształconym, jest przyłączona do wtórnej strony transformatora.

Z punktu widzenia źródła zasilania reaktancja zastępcza transformatora XL oraz impedancja ZF tworzą obwód 
szeregowy, który dla pewnych częstotliwości i charakteru odbiornika może być w stanie rezonansu szeregowego. 
Zakładając, że impedancja ZF reprezentuje baterię kondensatorów, wówczas w układzie powstają realne warunki 
wytworzenia takiego rezonansu. Napięcie kondensatora UC(n) wzrośnie ponad wartość napięcia sieci zasilającej,  
a stopień tego wzmocnienia jest zależny od wypadkowej rezystancji i reaktancji indukcyjnej obwodu. W przypadku 
baterii kondensatorów lub filtru, stwarza to realne niebezpieczeństwo przeciążenia prądowego i napięciowego 
stosowanych jednostek. 

Rezonans szeregowy oznacza równość reaktancji indukcyjnej i pojemnościowej obwodu dla ściśle określonej 
częstotliwości. Innymi słowy w tym stanie pracy wypadkowa impedancja obwodu jest równa jego rezystancji, prąd 
i napięcie dla częstotliwości rezonansowej są w fazie, a współczynnik mocy jest równy jeden. Częstotliwość kątowa 
rezonansu szeregowego określona jest zależnością:

,
1

r sz LC
ω =

Obecność odbiorników równoległych (szczególnie rezystancyjnych) tłumi rezonansowy wzrost prądu, w tym 
większym stopniu im większa jest ich moc. 

Niekiedy w praktycznych układach może wystąpić niezamierzone działanie filtracyjne harmonicznych w efekcie 
rezonansu szeregowego występującego najczęściej pomiędzy reaktancją transformatora i reaktancją kondensatorów 
przeznaczonych do kompensacji mocy biernej przyłączonych do jego wtórnej strony. Może to prowadzić  
w konsekwencji do przeciążenia kondensatorów i ich uszkodzeń, a z pewnością do zwiększenia odkształcenia 
napięcia na wtórnej stronie transformatora.

3. REZONANS RÓWNOLEGŁY

Patrząc z punktu widzenia urządzeń generujących wh, indukcyjności i pojemności schematu zastępczego tworzą 
obwód rezonansu równoległego. W tym przypadku następuje 
wzmocnienie prądu w obwodzie równoległych impedancji 
zastępczych – rysunek 5.

Podobnie jak w poprzednim przypadku na skutek obecności równoległych odbiorników głównie znaczących 
rezystancji, zmniejszeniu podlega stopień wzmocnienia prądu.

Wyznaczenie wartości impedancji zastępczych, szczególnie impedancji źródła zasilania, w rzeczywistych sieciach 
średniego napięcia jest często bardzo trudne lub wręcz niemożliwe i dlatego stosowane są metody symulacyjne. 
W tych przypadkach utworzony model symulacyjny musi posiadać wszystkie istotne dla rozważnego zagadnienia 
właściwości modelowanego oryginału. W szczególności jego impedancja powinna zmieniać się z częstotliwością 
w taki sam sposób jak oryginał. Wystarczająco dobre rezultaty można uzyskać stosując model pokazany  
na rysunku 6. Z reguły nie jest rozważana pojemność doziemna ponieważ w sieciach średniego napięcia,  
gdzie dominują linie napowietrzne, może być ona pominięta. 

Schemat zastępczy przedstawiony na rysunku 6. może być uproszczony poprzez pominięcie niektórych jego 
elementów. Zakładając: R = 0, XS, XC, R0 =  , dla prostego obwodu zawierającego XL i XC rząd częstotliwości rezonansu 
równoległego wynosi:

Kształt częstotliwościowej charakterystyki impedancyjnej Z takiego obwodu jest pokazany na rysunku 7. gdzie symbol 
Z(n) oznacza charakterystykę bez baterii kondensatorów, natomiast symbol Z*(n) z baterią kondensatorów.

Rys. 4. Schemat ideowy i zastępczy układu (dla n-tej harmonicznej), 
w którym bateria kondensatorów pracuje w obecności wyższych 
harmonicznych:  
U(1) ,U(n) - podstawowa i n. harmoniczna napięcia zasilającego;   
XL, XC - reaktancja o charakterze indukcyjnym i pojemnościowym; 
Z, R, L, C – impedancja, rezystancja, indukcyjność  
i pojemność zastępcza
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Rys. 5. Obwód w którym występuje wzmocnienie harmonicznych  
w warunkach rezonansu równoległego:  
I(n), I*(n)  - prąd n-tej harmonicznej odbiornika nieliniowego  
i obwodu  rezonansowego;   
ZS(n), ZF(n)  - impedancje zastępcze sieci zasilającej i baterii 
kondensatorów dla n-tej harmonicznej
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Rys. 6. Przykładowy, typowy zastępczy schemat impedancyjny stosowany w analizie harmonicznej

Zmiana któregokolwiek z parametrów obwodu 
powoduje zmianę położenia charakterystyk i 
Z(n). Największa zmiana występuje po załączeniu 
kondensatora. Wówczas charakterystyka Z(n) → 
Z*(n) osiąga maksymalną wartość dla częstotliwości 
rezonansowej. W takim przypadku impedancja Z*(n) 
wzrasta w relacji do Z(n) dla harmonicznych o rzędach  
n>nj , natomiast maleje dla harmonicznych o rzędach  

n<nj , gdzie:  2j rn n=  .

Ta relacja jest słuszna dla obwodu bez rezystancji RL i RS. Wpływ wartości poszczególnych parametrów obwodu  
na położenie charakterystyki impedancyjnej, tym samym wartość harmonicznych napięcia jest następujący:

 • wzrost reaktancji indukcyjnej Xl systemu, silnika XS lub obciążenia statycznego tj. redukcja mocy 
zwarciowej lub mocy odbiorników powoduje przesunięcie wartości maksymalnej charakterystyki 
impedancyjnej w lewo. w tym przypadku odpowiedź częstotliwościowa obwodu maleje ze względu  
na redukcję impedancji ZR. Oznacza to, że harmoniczne o mniejszych rzędach wzrastają, podczas gdy te  
o wyższych rzędach maleją. wzrost reaktancji pojemnościowej XC baterii tzn. redukcja jej pojemności 
i wzrost mocy powoduje przesunięcie wartości maksymalnej charakterystyki w prawo tzn. wywołuje 
redukcję wartości harmonicznych napięcia  o mniejszych rzędach i wzrost składowych o wyższych rzędach.

 • wzrost rezystancji obciążenia statycznego R0 ma wpływ na wartość maksymalną impedancji ZR, nie ma 
natomiast praktycznie wpływu na wartość częstotliwości rezonansowej.

Najbardz ie j  sk uteczną  metoda  zmiany 
częstotliwości rezonansowej jest więc zmiana 
XL tzn. zmiana mocy zwarciowej, lub zmiana XC 
tzn. mocy baterii kondensatorów. Zmiana XS lub 
X0 maja mniejszy wpływ, ponieważ ich wartości  
są dziesiątki (XS) lub setki (X0) razy większe niż XL.

Rys. 8. Przykładowy przebieg prądu fazowego sekcjonowanej baterii kondensatorów

Skutki wzmocnienia harmonicznych w warunkach odkształconego napięcia przedstawiono przykładowo  
na rysunku 8. dla sekcjonowanej baterii kondensatorów. Widać wyraźnie zmianę widma prądu baterii w miarę 
załączania kolejnych stopni kondensatorowych (rys. 9).

Stopień 1
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Rys. 9. Przebiegi czasowe prądu bateria oraz jego widma dla różnej liczby stopni kondensatorowych

4. FILTRY WYŻSZYCH HARMONICZNYCH

Ciągły wzrost liczby odbiorników nieliniowych dużej mocy instalowanych w przemyśle sprawia, że pasywne filtry 
wyższych harmonicznych (wh) są nadal powszechnie stosowanym sposobem redukcji odkształcenia napięcia w punkcie 
ich przyłączenia. Opracowano wiele układów filtrów pasywnych LC, o różnych strukturach i różnych charakterystykach 
eksploatacyjnych. Nadal jednakże prosty filtr jednogałęziowy dominuje w zastosowaniach przemysłowych, a z całą 
pewnością stanowi podstawę dla zrozumienia działania bardziej rozbudowanych struktur filtracyjnych. 
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Ich właściwości determinuje całkowicie sprzęt, do którego należą – stanowią specyficzny odrębny problem  
nie będący przedmiotem zamieszczonych tu rozważań. Filtry te eliminują (redukują wartość) wh w miejscu 
ich powstania sprawiając, że prąd odbiornika ma bardziej zbliżony do sinusoidy kształt przebiegu czasowego.  
Jest to zasadniczo różne w relacji do filtrów pasywnych i aktywnych, które nie eliminują harmonicznych generowanych 
przez odbiornik nieliniowy, lecz zapobiegają ich rozpływowi w sieci zasilającej.

W drugiej warstwie klasyfikacyjnej wyróżniono dwa rodzaje filtrów: szeregowe i równoległe. Jako kryterium podziału 
przyjęto ich lokalizację względem odbiornika nieliniowego, a w zakresie realizowanej funkcji przeciwdziałanie 
rozpływowi lub bocznikowanie prądów harmonicznych.

Rys. 11. Schemat ideowy szeregowego i równoległego filtru pasywnego oraz ich charakterystyki częstotliwościowe impedancji

Podstawowymi danymi niezbędnymi dla projektowania filtru są:
 • dane dotyczące źródła wh tj. widmo amplitudowo-częstotliwościowe nieliniowego odbiornika uzyskane 

na drodze pomiarowej bądź na podstawie opisu technicznego filtrowanego urządzenia, wartość 
wymaganej ze względów kompensacyjnych mocy biernej harmonicznej podstawowej itp.

 • dane dotyczące sieci zasilającej tj. charakterystyka częstotliwościowa impedancji układu 
elektroenergetycznego w punkcie przyłączenia filtru (PwP) - w przypadku jej braku ewentualnie moc 
zwarciowa wraz ze schematem i danymi technicznymi najbliższego otoczenia rozważanego punktu 
przyłączenia filtru, pierwotne widmo odkształcenia napięcia w rozważanym punkcie, dopuszczony 
warunkami zasilania współczynnik odkształcenie napięcia tHD oraz współczynniki udziału poszczególnych 
harmonicznych itp.

 • dane dotyczące filtru tj. miejsce jego instalacji, wybrana struktura, parametry techniczne planowanych  
do zastosowania elementów biernych itp.

Wszelkie rozważania przeprowadzane są najczęściej przy uwzględnieniu następujących założeń upraszczających:
 • źródło wh jest idealnym źródłem prądowym,
 • rezystancje, indukcyjności i pojemności schematu zastępczego obwodu są skupione i mają stałą wartość 

w rozważanym przedziale częstotliwości. 
 • w większości przypadków przyjmuje się, że filtr obciążony jest tylko podstawową harmoniczną  

oraz harmoniczną, do której jest dostrojony
 • obwód jest symetryczny, co upoważnia do rozważania schematów jednofazowych.

W ogromnej większości przypadków rozważane są filtry przeznaczone do filtracji wyróżnionego, wyodrębnionego 
odbiornika lub grupy odbiorników. Nie jest rozważany problem filtracji w punktach węzłowych systemu, którego 
celem jest redukcja odkształcenia napięcia na pewnym obszarze sieci rozdzielczej czy przesyłowej.

Rysunek 10. przedstawia schemat klasyfikujący różne rodzaje układów filtracyjnych stosowanych w celu ograniczenia 
odkształcenia prądów i napięć w sieciach zasilających. 

W pierwszej warstwie klasyfikacyjnej wyróżniono podstawowe rodzaje układów filtracyjnych:

filtry pasywne  których elementami składowymi są pasywne elementy bierne: indukcyjności i pojemności

filtry aktywne  które zawierają sterowane źródła prądu lub napięcia

filtry hybrydowe stanowiące połączenie filtracji pasywnej i aktywnej. Głównym uzasadnieniem tej konstrukcji  
   jest chęć minimalizacji kosztów instalacji filtracyjnej.

Wyróżniono również filtry wejściowe do układów energoelektronicznych. Są to układy zawierające elementy 
pasywne i/lub aktywne. Są instalowane jako integralna część sprzętu do filtracji którego są przeznaczone.  

Rys. 10. Klasyfikacja różnych układów filtracyjnych
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Filtr szeregowy

Jest układem LC włączanym szeregowo pomiędzy źródło zasilania i odbiornik. Występuje w nim rezonans równoległy 
dla wybranej filtrowanej harmonicznej. Dla tej harmonicznej impedancja filtru ma bardzo dużą wartość, tym samym 
blokowany jest jej przepływ w sieci zasilającej – rysunek 11.

Przykładem szczególnego rodzaju filtru szeregowego jest dławik stosowany w liniach zasilających. Nie jest on 
wprawdzie dostrojony do wybranej harmonicznej, stanowi bowiem jedynie element indukcyjny, lecz reprezentuje 
dużą (rosnącą z rzędem harmonicznej) impedancję. Przykładowa charakterystyka impedancyjna filtru szeregowego 
jest przedstawiona na rysunku 11. Widać wyraźnie wzrost impedancji filtru dla wybranej „blokowanej” harmonicznej.

Filtry szeregowe nie są powszechnie stosowane, ponieważ muszą być one wymiarowane na całkowity prąd obciążenia, 
a ich izolacji na pełne liniowe napięcie. To czyni ten rodzaj filtru droższymi w porównaniu z filtrami równoległymi.

Filtr równoległy

Jest przyłączony równolegle do filtrowanego odbiornika (rys. 11.). W porównaniu z filtrami szeregowymi przewodzi  
prąd znacznie mniejszy od prądu odbiornika i dzięki temu jest tańszy. Dodatkowo prócz funkcji filtracyjnej pełni 
także rolę kompensatora mocy biernej dla podstawowej harmonicznej. Może być dostrojony do jednej lub kilku 
dyskretnych harmonicznych lub pracuje w zadanym paśmie częstotliwości. 

Filtry równoległe pojedynczo i podwójnie nastrojone gwarantują małą impedancję dla wybranych częstotliwości 
rezonansu szeregowego gałęzi podczas gdy filtry tłumione maja małą impedancję w szerokim przedziale 
częstotliwości. Stąd ich inna nazwa – filtry szerokopasmowe. Dla filtrowanej harmonicznej ich impedancja ma małą 
wartość, dzięki czemu zwiera źródło wh dla tej częstotliwości uniemożliwiając tym samym jej przepływ do sieci 
zasilającej. Na rysunku 11. przedstawiono przykładowy przebieg częstotliwościowych charakterystyk impedancyjnych. 
Widać wyraźnie minimalną (teoretycznie zerową) wartość impedancji dla wybranej filtrowanej harmonicznej1 .

Filtr równoległy pojedynczej harmonicznej (filtr prosty)

Schemat zastępczy oraz typowe charakterystyki impedancyjne filtru prostego oraz układu filtr prosty - sieć 
zasilająca przedstawia rysunek 12. Rezystancja R jest głównie rezystancją dławika, bowiem jej wartość w przypadku 
kondensatorów jest praktycznie pomijalna.

Gałąź filtru przyłączona do zacisków odbiornika nieliniowego dostrojona do generowanej przez niego harmonicznej 
n-tego rzędu powoduje, że w idealnych warunkach płynie ona tylko w jego obwodzie, a nie jest obecna w sieci 
zasilającej.

1) Ponieważ impedancja filtru powyżej jego częstotliwości rezonansowej ma charakter indukcyjny, tym samym bocznikując impedancję sieci zasilającej 
zmniejsza spadek napięcia dla tych harmonicznych, a więc redukuje odkształcenie napięcia.

Filtry są najczęściej projektowane tak, aby każda z filtrowanych częstotliwości miała swój własny obwód filtracyjny 
dostrojony – poprzez odpowiedni dobór wartości indukcyjności i pojemności – do rezonansu szeregowego  
dla wybranej częstotliwości filtrowanej harmonicznej.

Znając wartości wh prądu występujących w miejscu przewidywanego zainstalowania filtrów, zakłada się ich eliminację 
zaczynając od najmniejszej występującej harmonicznej sprawdzając następnie kolejno współczynnik odkształcenia 
napięcia, aż do uzyskania pożądanego ograniczenia jego wartości. 

Filtr szeregowo-równoległy

Niekiedy (rzadko) stosowane jest połączenie filtru szeregowego i równoległego. Zasadniczym celem ich działania jest 
chęć poprawy skuteczności działania filtru równoległego.

Główne wady filtrów pasywnych

System elektoenergetyczny wraz z filtrami pasywnymi stanowi słabo tłumiony układ RLC wymagający na etapie 
projektowania uważnej analizy charakterystyk częstotliwościowych w celu wykluczenia zjawisk rezonansowych.  
Już dla częstotliwości bliskiej częstotliwości rezonansowej następuje silne wzmocnienie tej harmonicznej w napięciu 
zasilających (pod warunkiem, że występuje pobudzenie harmoniczne w układzie).

Skuteczność działania filtru zależy bardzo silnie od impedancji systemu zasilającego w punkcie jego przyłączenia. 
Zwykle jej wartość nie jest dokładnie znana i zmienia się wraz ze zmianą konfiguracji sieci.

Filtry ulegają rozstrojeniu na skutek zmian częstotliwości zasilania oraz zmian wartości elementów składowych LC  
(np. w efekcie procesu starzenia kondensatorów). Negatywny tego skutek można zredukować między innymi poprzez 
odpowiednie dostrojenie filtru lub zmniejszenie jego dobroci. Ten ostatni sposób daje jednakże wzrost strat mocy 
czynnej oraz wzrost nie filtrowanej harmonicznej w napięciu. Idealna filtracja za pomocą filtrów pasywnych nie jest 
więc możliwa szczególnie w przypadku niestacjonarnych wh.

W prądzie filtru zawarte są również wh płynące pod wpływem harmonicznych napięcia źródła zasilania. Możliwy jest 
przypadek rezonansu szeregowego filtru z impedancją systemu.

Filtrowaniu podlegają tylko wybrane wh o dominujących wartościach. Nie są filtrowane harmoniczne uznane za 
niecharakterystyczne dla odbiornika, które mogą jednakże wystąpić w jego prądzie zasilającym. 

Filtry pasywne stanowią duży i kosztowny element systemów kompensacji. W przypadku filtrów pojedynczych 
harmonicznych ich liczba odpowiada liczbie filtrowanych wh. Stosowanie w ich miejsce filtrów wyższych rzędów 
obniża w praktyce skuteczność filtracji, wymaga elementów składowych o dużych mocach oraz obniża sprawność 
instalacji.

5. ZAKOŃCZENIE

Wyższe harmoniczne, mimo stosowania coraz powszechniej dostępnych środków technicznych służących do redukcji 
ich wartości, są nadal realnym zagrożeniem dla systemu elektroenergetycznego i zasilanych z niego odbiorników.  
Do tych ostatnich należą w szczególności baterie kondensatorów. Kondensatory są najprostszym, z technicznego 
punktu widzenia, środkiem służącym do kompensacji prądu biernego. Jeżeli normatywne wartości zaburzeń  
tj. współczynnik odkształcenia napięcia i amplituda wahań napięcia mieszczą się w dopuszczalnych granicach, 
realizacja kompensacji przy użyciu stałych baterii kondensatorów jest zazwyczaj uzasadniona ekonomicznie. 
Prezentują bowiem szereg istotnych zalet tj.: niewielki własny pobór mocy czynnej (małe straty), długa żywotność  
(przy właściwych warunkach eksploatacyjnych), prosty montaż, brak potrzeby konserwacji, możliwość rozbudowy 
itp. Ich zastosowanie wymaga jednakże rozważenia szeregu zagrożeń mogących obniżyć lub wręcz całkowicie 
wyeliminować efekt kompensacyjny. Dobór mocy baterii kondensatorów Qk, przeznaczonych wyłącznie do poprawy 
współczynnika mocy, powinien być przeprowadzony wnikliwie i starannie, również w oparciu o charakterystyki 
częstotliwościowe impedancji w PWP. 

Należy unikać mogących wystąpić trudności w eksploatacji układu powodowanych zjawiskami rezonansowymi 
związanymi z obecnością wyższych harmonicznych.

Rys. 12. Schemat zastępczy filtru prostego (a) 
oraz jego typowe charakterystyki impedancyjne:  
b) samego filtru,  
c) filtru wraz z siecią zasilającą
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Distribution network automation as the key element of the Smart Grid

Abstract: Paper presents the basic features of the distribution smart grid. Fault detection, isolation and restoration function is  
described along  with integrated volt/var control function based on the low voltage network measurements. Some requirements 
related with telecommunication infrastructure utilized for smart grid automation are specified. Practical example of the smart 
grid functions deployment  is described. 

Keywords: smart grid distribution network; fault detection; fault isolation, integrated volt/var control

W artykule przedstawiono podstawowe cechy sieci inteligentnych oraz te cechy które powodują, że tradycyjna sieć 
rozdzielcza może mieć charakter sieci inteligentnej. Szczegółowo przedstawiono dwie funkcje inteligentnych sieci rozdzielczych 
tj. wykrywanie zwarć, ich izolacja i przywracanie zasilania oraz funkcję regulacji napięcia wykorzystującą pomiary napięć  
w głębi sieci. Opisano również wymagania jakie powinna spełniać infrastruktura telekomunikacyjna, aby umożliwić realizacje 
funkcji sieci inteligentnych.

Przedstawiono przykład wdrożenia sieci inteligentnej na Półwyspie Helskim opisując wdrożone w 2012 roku funkcje.

Słowa kluczowe: instalacje elektryczne, ochrona przeciwporażeniowa, wyłączniki różnicowoprądowe

1. CO TO SĄ SIECI INTELIGENTNE? 

Obszerna literatura oraz tysiące wdrożeń pilotażowych instalacji sieci inteligentnych (SmartGrid) upoważniają do 
stwierdzenia, że desygnat tego pojęcia jest trudny, jeśli w ogóle możliwy do zdefiniowania. Wydaje się, że jedyną 
częścią wspólną różnych definicji może być stwierdzenie, że sieć inteligenta jest to sieć, która jest różna od tej jaka 
została wybudowana w czasach przed masowym wdrożeniem środków łączności i systemów komputerowych. 

W odniesieniu do sieci dystrybucyjnej cech sieci inteligentnej nadaje jej wykorzystanie w niej technik informatyczno-
telekomunikacyjnych, pozwalając zintegrować w sposób inteligentny działania uczestników procesów wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej w celu poprawy niezawodności dostaw i efektywności OSD 
oraz aktywnego angażowania odbiorców w podnoszenie efektywności energetycznej. [1]

Natomiast z perspektywy odbiorców [1] sieć inteligentna ma pozwolić na zapewnienie ciągłych, bezpiecznych  
i efektywnych kosztowo usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, a także stworzyć możliwości techniczne 
do oferowania odbiorcom nowych usług optymalizujących użytkowanie energii oraz umożliwiających efektywne 
włączenie odbiorców w proces wytwarzania energii.

W stosunku do tradycyjnej definicji sieci dystrybucyjnej pojęcie sieci inteligentnej obejmuje nowe funkcje związane  
z monitorowaniem, sterowaniem i gromadzeniem danych, które dotychczas były i są wykonywane w sieci 
dystrybucyjnej w niewielkim zakresie. Jej innowacyjność polega więc w znacznej mierze na integracji wielu 
stosowanych do tej pory technologii, także tych, które są w początkowej fazie rozwoju. Integracja ta dotyczyć będzie 
wykorzystania w ramach jednej sieci rozwiązań z takich dziedzin jak informatyka i telekomunikacja, energoelektronika. 
Dotychczasowa infrastruktura sieciowa tj. linie i stacje energetyczne zostanie wyposażona w nowoczesne układy 
pomiarowe i urządzenia automatyki oraz urządzenia komunikacyjne i transmisji danych. Tak zintegrowaną strukturą 
zarządzać będą dedykowane systemy informatyczne umożliwiające realizację procesów sterowania i automatyki. 

2. NOWE ZADANIA SIECI INTELIGENTNYCH W SIECIACH ROZDZIELCZYCH

Sprostanie wymogom stawianym przez politykę Unii Europejskiej i wyznaczonym celom do roku 2020 wymagać 
będzie znacznej zmiany istniejącej infrastruktury sieci elektroenergetycznych[2]. Wymagania te wynikają z rosnącego 
udziału generacji rozproszonej, w tym ze źródeł odnawialnych, konieczności poprawy bezpieczeństwa i pewności 
zasilania, rozwoju rynku energii elektrycznej oraz konieczności poprawy efektywności energetycznej i oszczędzania 
energii. Spełnienie tych celów powinno nastąpić nie tylko poprzez budowę nowych linii i stacji elektroenergetycznych, 
ale przede wszystkim poprzez przekształcenie istniejących sieci w sieci inteligentne z wykorzystaniem rozwiązań  
z dziedziny techniki informatycznej i telekomunikacyjnej. Równolegle z przekształceniami sieci w sferze infrastruktury 
powinny postępować zmiany w dziedzinie uregulowań prawnych oraz zachowań odbiorców energii stymulowane 
poprzez nowe możliwości oferowane poprzez sieci inteligentne.

Sieć elektroenergetyczną można klasyfikować ze względu na poziom napięcia (sieć najwyższych, wysokich, średnich  
i niskich napięć) oraz ze względu na funkcję jaką dany fragment sieci spełnia w całym systemie 
elektroenergetycznym. Można zatem w warunkach krajowych mówić o sieci przesyłowej o napięciu 220 kV 
i 400 kV służącej do przesyłu energii w skali kraju oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu od 0,4 kV do 110 kV. 
Obecnie sieć średniego napięcia tylko w niewielkim stopniu wyposażona jest w możliwości jej monitorowania  
i sterowania łącznikami w niej zainstalowanymi. Funkcjonalność ta dotyczy głównie punktów transformacji  
WN/SN. Koncepcja sieci inteligentnych [3] zakłada wprowadzenie zdalnego sterowania i monitorowania do wybranych 
punktów w głębi sieci SN oraz zautomatyzowanie procesów wykonywanych dotychczas przez dyspozytora i brygady 
pogotowia energetycznego.  Do wybranych punktów sieci SN należą: punkty zasilające (PZ), rozdzielnie sieciowe (RS), 
złącza kablowe (ZK), rozłączniki słupowe, stacje transformatorowe SN/nn. 

Przekształcenie obecnych sieci rozdzielczych w sieci inteligentne ma na celu głównie poprawę niezawodności 
zasilania odbiorców energii elektrycznej, rozumianej jako zdolność zapewnienia ciągłości dostaw. Dla ilościowej 
oceny tej niezawodności stosuje się kilka wskaźników takich jak: 

 • SAIDI (ang. System Average Interruption Duration Index) – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania 
przerwy długiej (do 12 godz.) i bardzo długiej (do 24 godz.), 

 • SAIFI (ang. System Average Interruption Frequency Index) – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw 
długich i bardzo długich, 

 • MAIFI (ang. Momentary Average Interruption Frequency Index) – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich. 

Wdrożenie sieci inteligentnych związane jest między innymi z wyposażeniem tych sieci w możliwość realizacji 
następujących funkcji:

 • automatyczne wykrywanie zwarć w sieci SN, ich izolacja i przywracanie zasilania bez udziału operatora, 
 • regulacja napięcia uwzględniająca pomiary napięć na obszarze zasilanym z danego transformatora,
 • optymalizacja strat związana m.in z optymalną lokalizacją i dynamiczna zmianą punktów podziału sieci 

zarówno w sieci SN jak i nn.

Przebudowa sieci rozdzielczych w kierunku sieci inteligentnych poprzez wzrost jej obserwowalności polegający na 
instalacji urządzeń pomiarowych, kontrolnych i sterowniczych w głębi sieci umożliwi realizację następujących funkcji: 

 • planowanie rozbudowy sieci w oparciu o aktualne dane obciążeń, pochodzące również z systemu 
inteligentnego opomiarowania, 

 • obliczanie rozpływów i mocy zwarciowych w sieci SN,
 • wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej w czasie normalnej pracy i podczas likwidacji awarii 

wykorzystując dane o aktualnym obciążeniu i obciążeniu przed wystąpieniem awarii, 
 • wybór miejsca przyłączenia dodatkowych źródeł energii, umożliwiający zmniejszenie strat energii.

Z punktu widzenia niezawodności zasilania, kluczowym elementem automatyzacji sieci SN jest automatyzacja 
przełączeń w sieci SN oraz wykrywanie miejsca zwarcia. Powszechna instalacja układów monitorujących przepływy 
prądów zwarciowych z komunikacją do centrum dyspozytorskiego oraz rozłączników sterowanych zdalnie w sieci 
SN, związana z kompleksową automatyzacją i monitorowaniem sieci, pozwoli na szybkie wykrycie miejsca zwarcia, 

Automatyzacja sieci rozdzielczych   
jako podstawowy element sieci inteligentnych

mgr inż. Adam BABś 
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wydzielenie uszkodzonego odcinka oraz przywrócenie zasilania części odbiorców, co znacząco zmniejszy wartości 
wskaźników SAIDI i SAIFI.

3. WYKRYWANIE ZWARĆ, ICH IZOLACJA I PRZYWRACANIE ZASILANIA – FUNKCJA FDIR1) 

Podstawowym zadaniem działającego w czasie rzeczywistym algorytmu lokalizacji uszkodzeń sieci SN i rekonfiguracji 
sieci jest wydzielenie uszkodzonego odcinka sieci oraz przywrócenie zasilania odbiorcom zasilanym z odcinków linii 
nieobjętych uszkodzeniem. Algorytm bazuje na następujących danych (sygnałach wejściowych), zbieranych w czasie 
rzeczywistym:

 • stan łączników zdalnie sterowanych
 • sygnalizacja przepływu prądu zwarciowego z sygnalizatorów zwarć
 • pomiary prądów z linii objętych takim pomiarem
 • moce transformatorów SN/nn
 • obciążenia linii SN w GPZ/PZ (prądy, moc)
 • stan łączności z obiektami zdalnie sterowanymi
 • stan zasilania obiektów sterowanych
 • pobudzenie, zadziałanie zabezpieczeń w GPZ/PZ, liczba cykli SPZ do wykonania po awaryjnym wyłączeniu 

linii
 • działanie automatyki SPZ w GPZ/PZ (automatyka samoczynnego ponownego załączenia kontrolująca,  

czy zwarcie ma charakter przejściowy czy trwały).

Sformułowany powyżej w sposób opisowy algorytm funkcji FDIR może zostać opisany w formie operacji na 
macierzach, tak by eliminacja uszkodzonego odcinka i określenie nowej konfiguracji było w pełni zautomatyzowane 
[4]. Punktem wyjściowym dla sformułowania takiego algorytmu jest zapis w postaci macierzowej aktualnego układu 
połączeń sieci (macierz połączeń L), wektora opisującego przepływ i kierunek prądu zwarciowego (wektor G) oraz 
macierzy opisującej położenie łączników sterowanych (macierz Q). 

Macierz połączeń L jest macierzą kwadratową o rozmiarze odpowiadającym ilości gałęzi i węzłów w rozpatrywanym 
obszarze sieci SN. Elementy tej macierzy przyjmują następujące wartości:
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Macierz Q opisująca położenie łączników sterowanych jest macierzą kwadratową o rozmiarze odpowiadanym ilości gałęzi  
i węzłów w rozpatrywanym obszarze sieci SN. Elementy tej macierzy przyjmują następujące wartości:
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Wektor G opisujący przepływ prądu zwarciowego i jego kierunek o rozmiarze odpowiadającym ilości gałęzi ma wartość 1  
w elementach w których wykryto przepływ prądu zwarciowego. Uszkodzona gałąź może zostać zidentyfikowana jako 
wynik operacji mnożenia macierzy G i L jako wektor P w którym wartość 1 odpowiadać będzie uszkodzonej gałęzi.

Mnożąc macierz Q opisującą położenie łączników sterowanych przez wektor P otrzymamy wektor D wskazujący 
elementy – łączniki zdalnie sterowane, które należy otworzyć aby wyizolować uszkodzoną gałąź.

1) FDIR – ang. Fault Detection, Isolation & Restoration

Rys. 1 Schemat sieci SN ze zwarciem w linii 2

Dla fragmentu sieci SN (rys. 1) zasilanej z GPZ składającej się z 7 linii, 7 łączników oraz zwarcia w linii 2 odpowiednie 
macierze opisujące układ połączeń - macierz L, położenie łączników – macierz Q oraz wektor G opisujący przepływ 
prądu zwarciowego przyjmują następujące wartości:























−
−

−
−

−
−

=

1000100
0100010
0010001
0001100
0000110
0000011
0000001

L

                 






















=

1000000
0100000
0010000
0001000
1001100
0100110
0010011

Q

[ ]0000011=G
Wynik mnożenia macierzy G i L - wektor P = G L wskazuje uszkodzoną gałąź (wartość 1 na drugiej pozycji)

[ ]0000010=P
Wynik mnożenia macierzy Q i P - wektor D = Q P wskazuje łączniki zdalnie sterowane, które należy otworzyć aby 
wyizolować uszkodzoną gałąź (wartości 1 na odpowiednich pozycjach).

[ ]0100110=D

4. ZWIĘKSZENIE OBSERWOWALNOŚCI SIECI I OBSZAROWA REGULACJA NAPIĘCIA

Zwiększenie obserwowalności sieci, rozumiane jako monitorowanie sieci w stopniu wystarczającym do oceny jej 
stanu z poziomu dyspozycji ruchu OSD pozwala na wdrożenie takich funkcji, jakie nie są możliwe do realizacji w 
sieciach tradycyjnych. Na przykład dostępność pomiarów parametrów sieci (napięcia) w punktach w głębi sieci SN 
i nn, zasilanych z transformatora wyposażonego w podobciążeniowy przełącznik zaczepów, pozwala zrealizować 
algorytm regulacji wykorzystujący te pomiary. 

Algorytm regulacji z kompensacją spadku napięcia na wielu liniach zasilających, tj. algorytm MLDC (ang. Multi 
Line Drop Compensation), pozwala na uwzględnienie zróżnicowania obciążeń poszczególnych linii zasilających 
oraz oddziaływania lokalnej generacji. Tak wyznaczona przekładnia transformatora (pozycja przełącznika zaczepu) 
zapewnia utrzymanie napięcia u odbiorców w dopuszczalnych granicach na wszystkich liniach zasilających. 
Dodatkową zaletą takiego algorytmu jest zmniejszenie liczby przełączeń zaczepów, przy niskich współczynnikach 
obciążenia i dużych spadkach napięcia. Algorytm wykorzystuje funkcję celu, będącą sumą kwadratów odchyleń 
napięcia maksymalnego i minimalnego w każdej z linii zasilających, od wartości znamionowej napięcia. Wartości 
minimalne i maksymalne wyznaczane są na podstawie modelu sieci rozdzielczej oraz pomiarów pochodzących z 
tej sieci dla różnych położeń przełącznika zaczepów. Proces optymalizacyjny polega na wyborze takiego położenia 
przełącznika zaczepów, przy którym funkcja celu J osiąga wartość najmniejszą.

http://www.epismo-aez.pl
http://epismo-aez.pl
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gdzie: 

N – liczba linii zasilających odbiorców z danego GPZ

U i,max 
 
– maksymalne napięcie odbiorcy na i-tej linii zasilającej (napięcia po stronie nn stacji SN/nn)

U i,min – minimalne napięcie odbiorcy na i-tej linii zasilającej (napięcia na dolnych szynach stacji SN/nn, od którego 
należy odjąć możliwy spadek pomiędzy transformatorem SN/nn a licznikiem energii elektrycznej u najdalszego 
odbiorcy)

U nom – napięcie nominalne sieci nn.

Zastosowanie algorytmu MLDC umożliwia bezpieczne zaniżanie napięcia w celu obniżenia poboru mocy CVR  
(ang. Conservative Voltage Reduction), prowadzące do redukcji zapotrzebowanie na energię elektryczną u odbiorców. 
Jest to jeden z rodzajów sterowania popytem DR (ang. Demand Responce), realizowanego w sieciach inteligentnych. 
Funkcja CVR pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na energię poprzez obniżenie napięcia zasilania urządzeń, jak 
również zwiększyć zapotrzebowanie poprzez podwyższenie napięcia. Istotna jest kontrola nad sytuacją napięciową 
w całym obszarze zasilanym z danego transformatora, aż do odbiorców końcowych. Tym sposobem możliwe jest 
zmniejszenie zapotrzebowania na moc czynną o 2% do nawet 3,5% oraz zmniejszenie zapotrzebowania na moc 
bierną o 4% do 10%, co może się przełożyć na oszczędności energii od 1% do 3%. 

Niezależnie od regulacji napięcia w sieci, wykorzystując pomiary napięć i prądów w sieci SN, można znaleźć 
taką konfigurację, przy której straty w sieci będą najmniejsze. Wiąże się to ze zmianą punktu rozcięcia sieci,  
tj. dostosowywaniem miejsca podziału sieci do zmieniających się obciążeń sieci.

5. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Wybór techniki łączności dla realizacji funkcji sieci inteligentnych jest zadaniem złożonym. Rozproszenie urządzeń  
i znaczna liczba urządzeń wymagających wymiany informacji powodują, że najwłaściwszym medium transmisyjnym 
jest sieć radiowa. 

Komunikacja z urządzeniami pomiarowymi i sterowniczymi w sieci inteligentnej powinna działać niezależnie od stanu 
sieci SN, w szczególności powinna być odporna na uszkodzenia tej sieci, takie jak zwarcia doziemne i międzyfazowe 
lub też uszkodzenia mechaniczne przewodów. Komunikacja pomiędzy wykorzystująca technikę PLC (ang. Power Line 
Communication – komunikacja wykorzystująca przewody sieci elektroenergetycznej jako medium komunikacyjne) 
za pomocą sieci SN, możliwa do wykorzystania dla transmisji danych w systemach inteligentnych pomiarów (system 
AMI), nie spełnia powyższych wymagań. Z tego względu uzasadnione jest wykorzystanie w sieciach inteligentnych 
komunikacji bezprzewodowej. 

Jeśli w systemie AMI transmisja pomiędzy urządzeniami końcowymi sieci WAN zainstalowanymi w GPZ  
a koncentratorami zainstalowanymi na stacji SN/nn będzie realizowana przy wykorzystaniu techniki bezprzewodowej 
(WiMAX, GPRS, CDMA, UMTS, LTE), to sieć ta sama technika może być używana do komunikacji z urządzeniami 
automatyki sieci SN. W tej sytuacji istotne jest to, że ruch telekomunikacyjny związany z obsługą urządzeń automatyki 
w sieci SN jest znacząco mniejszy od ruchu związanego z realizacją AMI, w związku z czym dociążenie sieci 
wykorzystywanej na potrzeby AMI ruchem związanym z realizacją automatyzacji sieci SN jest możliwe i nie wpłynie 
na pogorszenie jakości funkcjonowania AMI.

Łączność radiowa wykorzystywana do sterowania w sieciach rozdzielczych powinna działać niezawodnie zwłaszcza 
w sytuacji masowych awarii tej sieci spowodowanych warunkami atmosferycznymi (wichury). Dostawca usługi 
łączności powinien zapewnić działanie takiej sieci w warunkach, gdy część jego infrastruktury (stacje bazowe) będzie 
pozbawiona zasilania podstawowego przez czas do kilkunastu godzin

6. PRZYKŁAD WDROŻENIA SIECI INTELIGENTNEJ NA PÓŁWYSPIE HELSKIM

Wdrożenie sieci inteligentnej na Półwyspie Helskim zostało poprzedzone opracowaniem koncepcji budowy i 
funkcjonowania takiej sieci, opracowaniem algorytmów sterowania siecią oraz badaniami modelowymi. Prace te 
[5] pozwoliły na zdefiniowanie zakresu wdrożenia doświadczalnej instalacji sieci inteligentnej na Półwyspie Helskim. 
Instalacja doświadczalna wdrożona i uruchomiona w 2012 roku dotyczy następujących zagadnień [6]:

1. Opracowanie i wdrożenie w Regionalnej Dyspozycji Mocy Oddział Gdańsk oprogramowania do zarządzania siecią 
dystrybucyjną – oprogramowanie Syndis DMS. W ramach budowy sytemu DMS wdrożone zostaną następujące 
funkcje:

a) wykrywanie, lokalizacja zwarć oraz automatyczna rekonfiguracja sieci – funkcja FDIR opisana w rozdziale 3, 

b) regulacja napięcia poprzez zdalne zadawanie wartości zadanej napięcia dla dwóch regulatorów transformatorów 
30/15 kV w PZ Jurata. Do wyznaczania wartości zadanych dla regulacji napięcia wykorzystano pomiary w stacji 
PZ Jurata oraz pomiary zlokalizowane w głębi sieci, w stacjach 15/0,4 kV po stronie nn,

2. Wyposażenie sieci dystrybucyjnej SN i nn na Półwyspie Helskim w urządzenia i czujniki umożliwiające realizację 
wybranych funkcji DMS

Wdrożenie to związane było z wykonaniem następujących prac: 

Prace software

Projekt rozbudowy systemu dyspozytorskiego SYNDIS w RDM w Gdańsku i budowy nowego modułu SCADA DMS  
w zakresie: 

 • dołączenia nowych stacji SN/nn na półwyspie wraz z uwidocznieniem elementów telesterowania, 
telepomiarów i telesygnalizacji w sieci SN i nn

 • interfejsu do wymiany danych z AMI, SID na podstawie modelu CIM
 • modułu Syndis-DMS (funkcje FDIR, regulacji napięcia)
 • wykonanie rozbudowy i oprogramowanie modułu DMS.

Instalacja urządzeń na półwyspie

a) Modernizacja i wyposażenie stacji SN/nn w zakresie:
 • wyposażenie stacji wnętrzowych w telesterowanie i sygnalizatory zwarć – 9 stacji 
 • wyposażenie stacji wnętrzowych w telesterowanie i układy pomiarowe – 8 stacji 
 • wyposażenie stacji wnętrzowych niesterowanych w sygnalizatory zwarć – 45 stacji 

b) Instalacja urządzeń monitorujących rozdzielnię nn (10 rozdzielni) w zakresie: projekt techniczny, dostawa i montaż 
urządzeń, uruchomienie.

7. WNIOSKI

Automatyzacja sieci SN może stać się w nadchodzących latach jednym z ważniejszych wyzwań, przed którym staną 
operatorzy sieci rozdzielczych w kraju. Porównując współczynniki niezawodności dostaw energii SAIDI w kraju ze 
współczynnikami w wielu krajach Unii Europejskiej stwierdzamy kilkukrotną różnicę tych współczynników na 
niekorzyść polskiej energetyki. W Polsce współczynnik SAIDI wynosi około 300 min/rok, a w krajach UE poniżej 60 
min/rok. Przewiduje się, że działania podejmowane przez OSD, stymulowane bodźcami finansowymi wprowadzanymi 
przez regulatora systemu elektroenergetycznego (URE), doprowadzą do znacznej poprawy tych wskaźników. 

Automatyzowane stacje transformatorowe w sieci kablowej i łączniki w sieci napowietrznej należy wyposażać w układy 
zdalnego sterowania oraz wykrywania i sygnalizacji przepływu prądu zwarciowego. Wstępne szacunki wskazują, że 
w sieci kablowej  co trzecia stacja powinna być wyposażona w możliwość zdalnego sterowania, natomiast w sieci 
napowietrznej co piąty łącznik napowietrzny. Ponadto znaczącą liczbę stacji wnętrzowych (około 90% wszystkich 
stacji) należy wyposażyć w układy wykrywania zwarć i przesyłu informacji do centrum dyspozytorskiego W niektórych 
lokalizacjach wskazane jest instalowanie bardziej rozbudowanych układów, obejmujących pomiary prądów, mocy 
oraz napięć.
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CAŁA STRONA  
NA REKLAMĘ  

WASZEJ FIRMY

Realizacja instalacji pilotażowej na Półwyspie Helskim jest pierwszą w krajowej energetyce próbą praktycznego 
wdrożenia i weryfikacji nowych technik z dziedziny sieci inteligentnych. Oczekuje się, że relatywnie niewielki zakres 
wdrożenia, zwłaszcza w odniesieniu do instalacji generacji rozproszonej, pozwoli – po zrealizowaniu instalacji 
pilotażowej i wdrożeniu przewidzianych funkcjonalności – na zebranie doświadczeń i wyciągnięcie wniosków co do 
dalszych kierunków rozwoju tego typu rozwiązań [7].

W szczególności interesujące będą doświadczenia z praktycznej realizacji algorytmów, związanych z lokalizacją 
miejsca zwarcia i zmianą konfiguracji sieci oraz monitorowania sieci nn, które najprawdopodobniej będzie skutkowało 
zauważalnym podniesieniem poziomu niezawodności sieci. Nie bez znaczenia będą również doświadczenia 
praktyczne z eksploatacji systemu regulacji napięcia IVVC. 

Kluczowe znaczenie dla realizacji sieci inteligentnej będzie miała niezawodna i szybka sieć wymiany informacji. 
Możliwa będzie szybsza identyfikacja awarii i jej przyczyn, wcześniejsze jej usunięcie, a ostatecznie zmniejszenie czasu 
ich trwania. 

Niezależnie od wdrażania nowych technologii z obszaru sieci inteligentnych, kontynuowane muszą być działania 
związanie z rozbudową sieci dystrybucyjnej 110 kV. Nowa i modernizowana infrastruktura powinna być dostosowana 
do wymagań sieci inteligentnej [1].
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The place of power electronics in the development of Smart Grid 

Abstract: The paper discusses the potential of power electronics (PE) arrangements in Smart Grid applications. Solutions 
presented throughout the paper deliver arguments for broader use of the PE  and further research to improve the current 
solutions. Industrial solutions or prototypes applicable to power electronics demonstrate the potential of Polish R&D units.  
Keywords: power electronics, smart grid, converters, power interfaces, power control and conditioning

W artykule omówiono obszar zastosowań i potencjał układów/urządzeń energoelektronicznych (UE)  
w aplikacjach  Smart Grid.  Przedstawione rozwiązania wskazują na zasadność szerszego stosowania UE  oraz dalszych prac 
nad ich doskonaleniem i aplikacjami. Możliwość wykorzystania w tym celu  potencjału krajowego ilustrują zrealizowane 
rozwiązania przemysłowe i prototypowe, dedykowane lub z możliwością adaptacji do  elektroenergetyki.   

Słowa kluczowe: energoelektronika, smard grid, przekształtniki, sprzęgi energetyczne, sterowanie i kondycjonowanie mocy, 

WPROWADZENIE

Charakterystyczną cechą zmian zachodzących w elektroenergetyce jest przesunięcie ciężaru prowadzonych działań 
z obszaru wytwarzania energii w kierunku jej dystrybucji i zarządzania. To oraz inwestycje w źródła odnawialne 
wymuszają zarazem potrzebę istotnych i szybkich przekształceń. W szczególności, priorytetem staje się przebudowa 
infrastruktury z wielkoskalowej na rozproszoną, tj. w kierunku sieci inteligentnych. Wymaga to jednak, jeszcze, po 
pierwsze, usunięcia wielu barier organizacyjnych, prawnych i mentalnych, i po drugie, szerokiego wdrożenia i rozwoju 
nowoczesnych technologii, łącznie z dostarczeniem wiedzy pozwalającej na właściwą ocenę ich możliwości przez 
decydentów. Tylko w takim kompleksie będzie możliwa realizacja elastycznych systemów przesyłu, dystrybucji, 
odbioru, generacji rozproszonej i magazynowania energii, które wykorzystując na rożnych poziomach liczne 
sterowniki przepływu mocy i kondycjonery energii oraz urządzenia pomiarowe i komunikacji nabierają cech sieci 
„inteligentnych” (rysunek 1).

Celem ogólnym referatu jest przedstawienie potencjału urządzeń energoelektronicznych (UE) w odniesieniu 
do infrastruktury Smart Grid ze szczególnym uwzględnieniem ich miejsca, roli i możliwości aplikacyjnych. 
Dodatkowym celem jest zaprezentowanie wybranych nietypowych rozwiązań praktycznych, ilustrujących częściowo 
możliwości krajowego potencjału naukowo-technicznego, zaprezentowanie idei niekonwencjonalnego sprzęgu 
energoelektronicznego zwanego „Smart Transformer”, oraz tematyki aktualnie prowadzonych badań. 

Miejsce urządzeń energoelektronicznych w systemie dystrybucyjnym(SD)

Obszar zastosowań UE w SD można ogólnie podzielić na trzy obszary: a) sterowanie przepływem mocy,  
b) kondycjonowanie energii (poprawa jakości dostawy/odbioru energii elektrycznej), c) sprzęganie systemów. Często 
przy tym jedno i to samo UE może być stosowane w dwóch lub nawet we wszystkich trzech obszarach.  

Zasadniczo wyróżnia się dwie komplementarne technologie sterowania przepływem mocy: a) z przetwarzaniem  
na prąd stały - układy H(M,L)VDC; b) bezpośrednie - układy FACDS. Ogólne porównanie tych technologii 
ilustruje rysunek 2. Zaletą układów typu H(M,L)VDC jest możliwość przesyłu energii między systemami  
o różnych częstotliwościach i wykorzystania szyny DC do połączeń wieloterminalowych. Współczesne rozwiązania  
(z łącznikami wyłączalnymi) cechują się przy tym zarówno wysoką jakością energii elektrycznej na wejściu i wyjściu jak i 

wystarczająco wysoką dynamiką regulacji. Ponadto, nie ma potrzeby stosowania filtrów biernych o dużych gabarytach, 
tak jak ma to miejsce dla układów z tyrystorami klasycznymi SCR. Wadą układów H(M,L)VDC jest natomiast duża moc 
gabarytowa1), wynikająca z przepływu przez przekształtniki całej mocy z jednego systemu do drugiego, co wpływa  
na cenę. Natomiast w układach typu FACDS, takich jak: 

 • kompensatory równoległe SVC (Static Var Compensator) oraz StAtCOM (Static Synchronous Compensator),
 • kompensatory szeregowe tCSC (thyristor Controlled Series Compensator), tSSC (thyristor Switched  

Series Compensator) oraz SSSC (Static Synchronous Series Compensator,
 • przesuwniki fazowe SPS (Static Phase Shifter) czy zunifikowane sterowniki przepływu mocy UPFC (Unified 

Power Flow Controller),  

tylko część mocy przepływa przez przekształtniki. Urządzenia FACDS nadają się jednak do sterowania przepływem 
mocy tylko między systemami AC o jednakowej częstotliwości.

Znacznie większa różnorodność UE i technologii ich  sterowania występuje w systemach magazynowania  
i odbioru  energii elektrycznej oraz w systemach generacji z OZE. W tych systemach przekształtniki/sterowniki 
energoelektroniczne są stosowane, ogólnie, do: 

 • dopasowania parametrów i sprzęgania zasobników energii z linią zasilającą, oraz sterowania wymianą 
energii pomiędzy zasobnikami a linią (rysunek 3a),

 • poprawy jakości zasilania i odbioru energii elektrycznej w tym, między innymi: dopasowania poziomów 
oraz kompensacji zapadów i chwilowych wzrostów, a także niesymetrii i odkształceń napięcia zasilającego, 
oraz kompensacji odkształceń, niesymetrii i przesunięć fazowych prądu odbiornika (rysunek 3a)

1) Moc pozorna wskazująca na masę urządzenia

Znaczenie i miejsce energoelektroniki 
w rozwoju „smart grid”

prof. dr hab. inż. Ryszard StRZeleCKI
Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia , rstrzele@am.gdynia.pl
Instytut Elektrotechniki,  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
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 • dopasowania parametrów i sprzęgania rozproszonych źródeł alternatywnych/odnawialnych z linią 
zasilającą lub lokalnym odbiorcą sterowania poborem energii z tych źródeł (rysunek 3b), 

Rysunek 4 ilustruje najważniejsze obszary zastosowań UE w SEE, na różnych poziomach mocy.

Rys. 2. UE w systemach dystrybucji prądem stałym (a) i przemiennym (b)

Rys. 3. UE w systemach magazynowania i odbioru  energii elektryczne (a) oraz w  systemach generacji z OZE (b)

W związku z rozwojem OZE (dotyczy głównie energetyki wiatrowej oraz ogniw PV) jednym z ważniejszych 
zagadnień w SD staje się zastosowanie odpowiednich zasobników energii i właściwych im UE. Celem jest poprawa 
dyspozycyjności OZE, tj. złagodzenie lub nawet wyeliminowanie wpływu warunków zewnętrznych (pogodowych)  
na moc chwilową dostarczaną do systemu/odbiorcy. Jako zasobniki najczęściej i tradycyjnie stosowane są akumulatory 
elektrochemiczne . Sięga się jednak także i po inne możliwości, np. koła zamachowe gromadzące energię kinetyczną. Przykład 
zasobnika kinetycznego, wykonanego w postaci kontenera, przedstawia rysunek 5. Nieduże zasobniki wysokoobrotowe 
są dołączone do wewnętrznej linii DC przez przekształtniki AC-DC, a dopiero potem przez przekształtnik DC-AC 
do linii AC. To rozwiązanie, ze względu na mniejszy moment bezwładności pojedynczego zasobnika, cechuje wysoka 
dynamika i prosta możliwość jej dalszego podwyższenia. W tym celu stosuje się dodatkowy zasobnik akumulatorowy 
lub/i kondensatorowy w linii DC. Należy przy tym zaznaczyć, że największe trudności w wykonaniu nowoczesnego 
zasobnika kinetycznego wiążą się nie z energoelektroniką, a z technologią wysokoobrotowego koła zamachowego 
(60000÷90000 obrotów/min). Na rysunku 5 przedstawiono także przykład wykorzystania zasobnika do kompensacji 

pulsacji mocy czynnej wywołanych wahaniami energii wiatru. Stopień kompensacji zależy od pojemności  
i właściwości dynamicznych zasobnika oraz zastosowanego algorytmu sterowania. To z kolei wpływa na moc 
przekształtnika, którego typ wybiera się z uwzględnieniem dwukierunkowego przepływu energii i rodzaju zasobnika. 
Moc przekształtnika zależy także od jego funkcji dodatkowych, np. zdolności kompensacji mocy biernej.

Rysunek 5. Przykład kontenerowego zasobnika energii i jego zastosowania do kompensacji pulsacji mocy farmy wiatrowej

Wybrane rozwiązania krajowych UE dużej mocy. 

Uwzględniając tendencję i konieczność rosnącego udziału nowoczesnych UE w SD, związaną z budową infrastruktury 
Smart Grid i jednocześnie potrzebą  optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej,  
w ostatnich latach w kraju prowadzono szereg ukierunkowanych prac badawczo-wdrożeniowych. W ich wyniku  
i z myślą o aplikacjach SD, z udziałem autora  powstały przedstawione poniżej rozwiązania prototypowe.
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Modułowe energetyczne filtry aktywne (EFA) dużej mocy typu XINUS powstały na bazie prac prowadzonych  
od przeszło 15 lat przez autora, a w ostatnich latach zespołu naukowego energoelektroniki w Akademii Morskiej Gdyni 
dla jednej z firm krajowych. Najważniejsze wdrożenia przeprowadzono w kopalniach „Bogdanka” oraz „Ziemowit” 
(rysunki 6, 7, 8 i 9). W obydwu przypadkach  kompensowano oddziaływanie przekształtników tyrystorowych maszyn 
wyciągowych. W pierwszym przypadku moc całej kompensowanej instalacji wynosiła 4 MVA, natomiast w drugim  
aż 7,5 MVA. Zastosowanie układów EFA dla takich mocy i w bardzo trudnych warunkach kopalnianych jest unikalnym 
osiągnięciem naukowo technicznym na skalę światową. Co więcej, nieznane są inne realizacje przemysłowe EFA  
w systemach zasilania o podobnie dużych mocach.
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Rysunek 6. Systemy równoległych modułów EFA z niezależnymi (a) i z zintegrowanymi (b) filtrami sprzęgającymi LCL, zainstalowane 
odpowiednio w LW „Bogdanka” w instalacji nn  4 MVA/400V (a) oraz w KWK Ziemowit S.A w instalacji SN  7,5MVA/6kV (b)

Rys. 7. Usytuowanie EFA-XINUS w rozdzielni LW „Bogdanka” oraz widok wewnętrznej konstrukcji systemu dwumodułowego 2x300 KVA

a)
THDU=10,1%

b)
THDU=5,0%

Rys. 8. Przebiegi napięć i prądów sieci oraz widma prądów na wejściu rozdzielnicy w LW „Bogdanka” po stronie SN   
przed (a) i po (b) załączeniu EFA-XINUS
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THDU ≈ 14% 
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THDU ≈ 5% 

Rys. 9 
EFA-XINUS w rozdzielni KWK Ziemowit: 
a) usytuowanie filtra, przybliżenie panelu 
operatorskiego i  rysunek zbiorczy 
konstrukcji  modułu NPC systemu 4x400kVA z 
zintegrowanym sprzęgiem LCL;      b) przebiegi 
napięć w rozdzielnicy w KWK „Ziemowit” 
po stronie SN przed (1) i po (2) załączeniu 
EFA-XINUS

Falownik 4-poziomowy 6 kV/1MVA, którego schemat i widok zewnętrzny oraz typowe przebiegi prądów i napięć 
wyjściowych przedstawiono na rysunku 10, zbudowano z w ramach projektu rozwojowego MNiSzW realizowanego 
w Akademii Morskiej w Gdyni, przy wsparciu Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. W układzie zastosowano 
tranzystory IGBT 200A/6,5kV wyzwalane przez światłowód. Algorytm sterowania, zaimplementowany w sterowniku 
DSP, obejmuje modulację wektorową oraz obsługę zabezpieczeń i komunikacji ze sterownikiem nadrzędnym - 
komputerem przemysłowym. Falownik zaprojektowano w sposób umożliwiający jego zastosowanie jako D-STATCOM 
(po dołączeniu dławików sprzęgających), oraz w układzie napędowym. Z uwagi na ograniczenia techniczne w miejscu 
badań, eksperyment przy napięciu 6kV przeprowadzono tylko w układzie napędowym.

  

 

 

Rys. 10. Schemat, widok konstrukcji oraz przebiegi napięcia i prądu na wyjściu prototypowego falownika 4-poziomowego 6kV/1,0MVA
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w zastosowaniu energoelektroniki w elektroenergetyce – budowy uniwersalnych modułowych integrujących 
różne systemy z różnymi poziomami napięć i źródłami, i pełniących równocześnie funkcję kondycjonerów energii 
i sterowników przepływu mocy.  Smart Transformer jest układem szczególnie przydatnym do zastosowania  
w infrastrukturze sieci inteligentnych (Smart Grid).

Rys. 12. Różne realizację układów SST: a) trójstopniowa z dwoma obwodami pośredniczącymi MVDC i LVDC;  
b) dwustopniowa z jednym obwodem pośredniczącym LVDC; c) dwustopniowa z jednym obwodem pośredniczącym MVDC;  

d) bezpośredni przekształtnik AC-AC bez obwodu pośredniczącego DC

Rysunek 12 przedstawia różne możliwe realizacje SST, gdzie każdy SST składa sie z następująco ponumerowanych 
przekształtników 1 – MV AC-DC; 2 – MV/LV DC-DC; 3 – LV DC-AC; 4 – MV/LV AC-DC; 5 – MV/LV DC-AC; 6 MV/LV AC-
AC. W przypadkach gdy jest wymagany dwukierunkowy przepływ mocy korzystna jest realizacja 1. Ta realizacja jest 
też najbardziej elastyczna i jednocześnie może spełniać wiele dodatkowych funkcji, jak chociażby poprawa jakości 
mocy od strony wejścia i wyjścia lub dołączenie zasobników i źródeł odnawialnych do obwodu LVDC. Jednocześnie 
należy  stwierdzić, że realizacja 4 na obecnym etapie rozwoju technologii energoelektronicznej  jest „ślepym zaułkiem” 
i w najbliższych latach nic nie rokuje zmiany tego stanu rzeczy. Ponadto, brak obwodu DC sprawia, że realizacja 4 
nie umożliwia wygładzać pulsacji mocy chwilowej czynnej. Dlatego też, uwzględniając głównie elastyczność 
i wielofunkcjonalność, nazwa Smart Transformer najczęściej jest używana w odniesieniu do SST o konfiguracji 
przedstawionej na rysunku 13, składającego się z odpowiednich modułów łączonych szeregowo od strony SN 
równolegle od strony nn. Szacuje się przy tym, że Smart Transformer, zapewniając takie same możliwości funkcjonalne 
jak typowe sprzęgi „back-to-back”, będzie ok. 3-krotnie mniejszy objętościowo niż transformator konwencjonalny 
(rysunek 14)

Rys 13. Ogólna koncepcja  "inteligentnego” transformatora – układ Smart Transformer
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Rys. 11. Schemat i widok zewnętrzny konstrukcji (a) oraz przebiegi prądu sieci iS  
(b) 18-pulsowego prostownika z dławikami sprzężonymi i układem S-EFA w przypadkach: 1- wyłączonego, 2 – załączonego S-EFA

Prostownik 18-pulsowy z dławikami sprzężonymi jest interesującą alternatywą dla uk ładów 
transformatorowych w przypadku filtrów pojemnościowych, jeśli nie jest wymagana separacja galwaniczna  
i są dopasowane poziomy napięć. Ich główną zaletą jest nieduża moc gabarytowa dławików, parokrotnie mniejsza 
niż transformatorów. Potwierdziły to prace prowadzone od dłuższego czasu w Akademii Morskiej w Gdyni.  
Ich rezultatem jest prototyp o mocy 40 kW z szeregowym energetycznym filtrem aktywnym (S-EFA).  
Schemat prostownika z układem S-EFA i widok zewnętrzny konstrukcji przedstawia rysunek 11a. Dodatkowy mały 
układ S-EFA, o mocy gabarytowej równej 8-10% mocy obciążenia, znacząco poprawia jakość prądów wejściowych,  
w szczególności w przypadku odkształceń i niesymetrii napięcia zasilającego. Ponadto, układ S-APF umożliwia 
stabilizację napięcia DC oraz pozwala wyeliminować (konieczne w innym przypadku) duże dławiki sieciowe. 
Potwierdzają to oscylogramy przedstawione na rysunku 11b. Opracowany prostownik jest przeznaczony  
do zastosowania w rozproszonych SD jak jednokierunkowy sprzęg AC-DC dużej mocy. 

Niekonwencjonalny sprzęg2) energoelektroniczny - Smart Transformer

Ponieważ transformatory sieciowe w istotny sposób zwiększają gabaryt instalacji sprzęgającej, są trudno regulowalne 
i wypełniają tylko jedną funkcję dopasowania poziomów napięć, od niedawna na świecie intensywnie są rozwijane 
układy wielofunkcyjnych interfejsów energoelektronicznych − sprzęgów AC/AC. Układy te, zwane transformatorami 
półprzewodnikowymi (SST - Solid State Transformer) lub transformatorami energoelektronicznymi (PET – Power 
Electronics Transformer), lub inteligentnymi transformatorami (ST - Smart Transformer) odwzorowują nową tendencję 

2) Urządzenie energoelektroniczne sprzęgające obiekty elektroenergetyczne
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Rys. 14. Konstrukcja i porównanie gabarytów transformatorów konwencjonalnego i zintegrowanego 

Aktualne badania autora prowadzone w obszarze UE dla elektroenergetyki

Aktualne badania koncentrują się na 3 tematach. W temacie pierwszym trwają prace nad nowatorskim 
dwukierunkowym systemem zasilania AC/DC oraz DC/AC typu CPC z wolno przełączanymi łącznikami w pełni 
sterowalnymi (np. tranzystorami mocy) i dławikami sprzężonymi magnetycznie (rysunek 15). Jako przekształtniki  
mogą być przy tym użyte układy VSI o dowolnej, aczkolwiek identycznej liczbie poziomów.  W rezultacie bezpośrednio  
na wejściu/wyjściu systemu po stronie AC można otrzymać przebieg napięcia quasisinusoidalnego o liczbie poziomów 
zależnej od ilości poziomów układów VSI i liczby pulsów układu dławików.  System stanowi alternatywę dla układów 
sterowanych metodami PWM przede wszystkim ze względu na granicznie niską częstotliwość przełączania łączników 
(50/60 Hz). Z niską częstotliwością wiąże się z kolei: podwyższona sprawność (pomijalne straty łączeniowe), wyższa 
moc oraz zmniejszony poziom zaburzeń EMI. System stanowi również alternatywę dla układów wielopulsowych  
z transformatorami, ponieważ moc gabarytowa dławików jest ok. 5 razy mniejsza od mocy transformatorów.
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Rys.15. Dwukierunkowy wielopulsowy system zasilania AC/DC i 
DC/AC dużej mocy z elementami sprzężonymi magnetycznie

W temacie drugim, prowadzone są badania wielofunkcyjnych układów Smart Transformer. Badania obejmują przede 
wszystkim opracowanie, realizację i praktyczną weryfikację modułu układu trójfazowego, łączonego kaskadowo  
od strony SN i równolegle od strony nn (rysunek 16). Takie rozwiązanie pozwala na lepsze wykorzystanie transformatora 
w.cz. i szybszą wymianą energii pomiędzy obwodami DC. Badania będą również prowadzone dla innych struktur,  
przy czym ostatecznym celem jest prototyp układu ST  o mocy ok. 150 kVA przeznaczony do instalacji prototypowej 
w wybranej sieci zakładowej. Przewiduje się łączenie modułów po 20 kVA. W takim układzie zostaną zweryfikowane 
praktycznie wszystkie możliwości funkcjonalne układu ST, w tym, w szczególności, sterowanie przepływem mocy 
(rysunek 17a) oraz dodatkowo realizacja funkcji UPS oraz sprzęgu sieciowego (rysunek 17b). Ponadto planowane 
jest także badanie funkcji układ ST we współpracy z OZE dołączanymi bezpośrednio do szyny DC nn oraz poprzez 
wieloterminalowy przekształtnik DC-DC.

Rys. 16. Proponowana topologia i konfiguracja modułów ISES dedykowanych dla sprzęgów Sn/nn
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Rys. 17. Proponowana topologia i konfiguracja modułów ISES przeznaczonych do sprzęgów Sn/nn

Trzecim tematem jest dwukierunkowy sprzęg sieciowy, którego schemat przedstawia rysunek 18. Sprzęg, realizowany  
w Zakładzie Przekształtników Dużych Mocy Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, przeznaczony jest do zastosowań  
w napędach czterokwadrantowych z silnikami 6 kV. Sprzęg może być również zastosowany bezpośrednio do 
sprzęgania sieci zakładowych, ewentualnie tworzenia pierścieni w sieci promieniowej SN 6kV. Budowa sprzęgu 
uwzględnia także możliwość równoległego łączenia jednostek, dołączania jednostek do szyn DC i jego prostą 
adaptację do układu D-STACOM lub EFA. W tym ostatnim przypadku, do poprawy właściwości kompensacyjnych 
wskazane jest zastosowanie opcjonalnych układów NPC-EFA o niższych napięciach i wyższej dynamice.

Konwencjonalny (V=10.0 m3)

Zintegrowany
(V=3.5 m3)

Przekształtnik 
wejsciowy

AC-AC

Transformator
w.cz

LC filters

15 kV AC

6 kV AC

Przekształtnik 
wyjsciowy

AC-AC

Tr. w.cz

XnU

XnD

YnU

YnD

ZnU

ZnD

Ln1
Ln2
Ln3

Nn

Moduł ST

L1
L2
L3
NX1D Y1D Z1D

Moduł ISES (1)
L11
L12
L13
N1

X1U Y1U Z1U

X1 Y1 Z1

LM1
LM2
LM3

XMU YMU ZMU

XMD YMD ZMD NM

X2D Y2D Z2D

L21
L22
L23
N2

X2U Y2U Z2U

Moduł ISES (2)

Moduł ISES (M)

http://epismo-aez.pl
http://epismo-aez.pl


40

©  ZNACZENIE I MIEJSCE ENERGOELEKTRONIKI W ROZWOJU „SMART GRID” - Ryszard STRZELECKI

www.ePISMO-AeZ.Pl

AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA  |  NR 2/2013

41

©  ZNACZENIE I MIEJSCE ENERGOELEKTRONIKI W ROZWOJU „SMART GRID” - Ryszard STRZELECKI

AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA  |  NR 2/2013

www.ePISMO-AeZ.Pl

SIECI INTELIGENTNE (Smart Grid) (Smart Grid) SIECI INTELIGENTNE

Rys. 18. Dwukierunkowy sprzęg sieciowy 6kV/1MVA z opcjonalnymi układami EFA-NPC typu Slave 

ZAKOŃCZENIE 

Technologie energoelektroniczne pozwalają pełniej wykorzystać możliwości dystrybucyjnch, z zachowaniem  
a nawet poprawą dotychczasowego stanu bezpieczeństwa zasilania i jakości energii elektrycznej. Istotne znaczenie 
ma przy tym skuteczność i szybkość działania UE, umożliwiających płynną i dynamiczną regulację parametrów  
wraz ze zmianami w odbiorach i w konfiguracji sieci zasilającej. Ważne jest również to, że UE mogą realizować wiele 
różnych funkcji związanych z kondycjonowaniem. Wszystko to sprawia, że energoelektronika jest wprost nieodzowna 
do pełnej funkcjonalnie infrastruktury Smart Grid, a nie tylko jako Smart Metering, co jest dzisiaj najczęstsze, choć  
nie przynosi istotnych rezultatów oraz poprawy działania systemu elektroenergetycznego. 
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Engineering reason versus smart grid

Abstract: In the article author describes fashionable tendency in automatic engineering to connect everything to smart grid. 
We should have more common sense in aplication of visualisation every sensor connected with a converter. Do we really belief 
that it measures precisely and even more - really exists..?

Keywords: fieldbus, automatics, smart grid

Poniższy tekst jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy powolne postępy „usieciowienia” tej dziedziny techniki 
są wynikiem trudności technologicznych, braku istotnych zalet czy też oporu inżynierów, z zasady będących świadomymi 
użytkownikami, a nie tylko biernymi konsumentami najnowszych zdobyczy techniki.

Słowa kluczowe: sieci, automatyka przemysłowa, smart grid

„Potrzeba matką wynalazku” − mówi stare porzekadło. W uaktualnionej wersji brzmi ono: „chęć zysku motorem cywilizacji”. 
To samo powiedział o komputeryzacji nasz największy futorolog: „należy sobie porządnie uświadomić, iż owo nadzwyczajne 
bogactwo bardzo rozmaitych i coraz nowszych (…) oprzyrządowań serwerowo-prowiderowo-komputerowo-programowo-
dyskowych jest przede wszystkim pomnażane i napędzane w nieustającym ruchu lawinowym pogonią za zyskiem, 
powstającym dzięki sprzedaży tego, co jeszcze dziś prezentowane jako najdoskonalsze, jutro zostanie zastąpione przez coś 
nowego i jakoby lepszego” [1]. Wspomniana „lawina” podyktowana jest prawem Moore’a, zgodnie z którym moc obliczeniowa 
procesorów podwaja się mniej więcej co dwa lata [3]. Tę moc trzeba gdzieś „upchnąć”, bez względu na potrzeby i korzyści 
użytkowników, inaczej „silikonowemu lobby” grozi „wyprodukowanie większej ilości mocy technologicznej, niż świat jest  
w stanie wchłonąć” [4]. Szansą producentów jest ciągłe poszerzanie i dywersyfikacja rynku zbytu hard- i softwaru, oraz fakt, że 
wzrost ludzkiego rozsądku zupełnie nie odpowiada prawu Moore’a.

Automatyka przemysłowa wielkich instalacji chemicznych należy do stosunkowo nowo odkrytych rynków zbytu dla sprzętu 
komputerowego. O ile komunikacja i wizualizacja w nastawni i w rozdzielniach elektrycznych zostały „wzięte szturmem” już 
pod koniec ostatniego wieku, o tyle cyfrowa komunikacja z urządzeniami zainstalowanymi w polu wciąż jest w powijakach. 

Często już w najwcześniejszej fazie planowania inżynier projektant jest konfrontowany z żądaniami klienta, 
domagającego się jak najdalej idącego „usieciowienia” przetworników zainstalowanych w polu z systemem DCS. 
Komunikacja cyfrowa jest dla klienta synonimem nowoczesności, niezawodności i komfortu obsługi, niezależnie 
od tego, kiedy ostatnio „zawiesił” się jego komputer osobisty albo ile nerwów stracił posługując się smartfonem. 
Maksymalnie skomputeryzowany zakład produkcyjny jest symbolem prestiżu i podziwu wśród konkurencji − 
przynajmniej na poziomie zarządu. Niewielu jego członków może pojąć, dlaczego wciąż nie nastąpiło całkowite 
„usieciowienie” przetworników ani dlaczego projektowanie i utrzymanie w ruchu takich obiektów jest droższe niż 
konwencjonalnych instalacji. 

Być może poniższy szkic, przedstawiający dwie zasadnicze konwencje wymiany informacji pomiędzy polem a 
nastawnią: klasyczne wykonanie „hardwired“ (dalej oznaczone skrótem HW) oraz magistralę danych „fieldbus“ (dalej 
FB), przyczyni się nieco do wyjaśnienia tej sytuacji:

Rys. 1. Praktyczne porównanie struktury „hardwired” i „fieldbus”

Jak widać, nawet w najbardziej  „usieciowionej”  instalacji nie daje się całkowicie wyeliminować przetworników HW  
z następujących względów:

 • bezpieczeństwo (safety): klasa SIl przetworników Hw i zaufanie do ich niezawodności są wciąż 
zdecydowanie większe niż w przypadku przetworników FB

 • względy praktyczne: przekazywanie sygnałów dyskretnych np. pojedynczych zaworów magnetycznych, 
wyłączników krańcowych lub przycisków magistralą − służącą jednocześnie na przykład do sterowania 
zaworów regulacyjnych − jest nieekonomiczne.

Nawet najnowocześniejsze instalacje fieldbusowe są więc hybrydami, w których sieć komputerowa przeplata się 
z tradycyjną strukturą hardwired. Znajduje to odbicie w przedstawionych poniżej kolejnych krokach inżyniera 
projektującego iskrobezpieczną instalację systemu automatyki:

Tabela 1. Kroki robocze projektanta iskrobezpiecznej instalacji systemu automatyki HW/FB

Przykładowe kroki projektanta… …instalacji Hw …instalacji FB …instalacji FB z Hw dla SIS

1 zbieranie i analiza danych procesowych TAK TAK TAK

2 wybór rodzaju przetwornika TAK TAK TAK

3 decyzja: „HW“ czy „FB“ ? zbyteczna zbyteczna TAK

4 weryfikacja kompatybilności przetwornik/DCS zbyteczna TAK TAK

5 wybór sposobu instalacji przetwornika (hookup) TAK TAK TAK

6 weryfikacja kryteriów iskrobezpieczności TAK
zbyteczna (dla 

FISCO)
TAK

7 rozmieszczenie skrzynek przyłączeniowych TAK TAK TAK

8
przyporządkowanie przetworników (np. całej pętli 
regulacyjnej) do segmentów magistrali

zbyteczne TAK TAK

9 weryfikacja obciążenia segmentu magistrali zbyteczna TAK TAK

10 koncepcja toru zasilania TAK TAK TAK

11 modyfikacja funkcji przetwornika z DCS na SIS Przekrosowanie sygnału TAK
specyfikacja i zakup nowego 
przetwornika (HW w miejsce 

FB) oraz kroki 6, 7 i 10

12 modyfikacja funkcji przetwornika z SIS na DCS Przekrosowanie sygnału NIE
specyfikacja i zakup nowego 
przetwornika (FB w miejsce 

HW), kroki 4, 7, 8, 9 i 10

13 dodanie lokalnego wskaźnika sygnału
Weryfikacja 

iskrobezpieczności, 
wpętlenie wskaźnika

kroki 4, 8 i 9
Kroki zależne od tego, czy 

przetwornik jest HW czy FB
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środkowa kolumna „instalacja FB” pojawiła się jedynie w celu wyjaśnienia problematyki projektowania „czystych” 
instalacji fieldbusowych, które są równie wyjątkowe jak instalacje bez SIS i bez choćby jednego wyłącznika w polu. 
Stopień zaciemnienia pól jest proporcjonalny do stopnia zaangażowania czasu i funduszy związanych z wykonaniem 
danego kroku i oznacza:

 • białe pola − „brak akcji“ – dany krok jest niepotrzebny
 • różowe pola −  „typowy zakres prac projektowych“
 • czerwone pola −  „specjały“, pojawiające się najczęściej w trakcie rozruchu instalacji i skutecznie 

opóźniające go o wiele tygodni.

Natychmiast narzucają się dwa spostrzeżenia: po pierwsze, w kolumnie „instalacje HW” jest najwięcej białych pól, co 
oznacza mniejszą liczbę obowiązkowych kroków projektanta HW w porównaniu do innych technologii. Po drugie: 
kolumna „instalacje FB z HW dla SIS“ jest szczególnie „czarna”. Nie oznacza to, że instalacje tego typu nie mają zalet, ale 
trzeba być świadomym zdecydowanie większego nakładu pracy przy ich projektowaniu! To stwierdzenie – oczywiste 
dla wszystkich inżynierów, mających za sobą taki projekt − bywa niestety zupełnie ignorowane przez klienta, 
ostatecznie decydującego o rodzaju instalacji w nowoprojektowanym zakładzie. Mimo to na realizację instalacji 
fieldbusowej można się zgodzić dopiero po renegocjacji budżetu godzin projektowych oraz po ustaleniu preferencji 
klienta dotyczących wyboru dostawcy systemu DCS! Ten wybór jest najważniejszą decyzją w całym projekcie FB: 
wszystkie przetworniki FB podłączone do DCS muszą być z nim kompatybilne [5]! W praktyce oznacza to nie tylko 
znaczne ograniczenie swobody wyboru dostawców i modeli przetworników, ale nawet wersji ich oprogramowania! 
Zdarza się, że przetworniki zostały dostarczone na budowę w najnowszej wersji software (której zaletą m.in. 
jest usunięcie błędów programowych wersji poprzedniej), która jednak nie jest obsługiwana przez DCS! Staje się 
konieczny „downgrade” wersji przetwornika, najskuteczniej przez wymianę całych modułów elektroniki. Podobnie, 
jeśli przetwornik ulegnie uszkodzeniu, na przykład po 10 latach, to musimy koniecznie w jego miejsce zainstalować 
inny ze starą, dziesięcioletnią wersją oprogramowania, albo szukać odpowiednika tolerowanego przez stary system! 
Można też oczywiście przeprowadzić „upgrade” DCS − zgodnie z postulatem „upychania mocy technologicznej” − 
wywołując lawinę „upgrade” przetworników zainstalowanych w polu, kompatybilnych tylko ze starym systemem.

Rys. 2. DCS Delta V akceptuje przetwornik Rosemount 2051 Rev. 1 − z nowszą Rev. 3 mogą być kłopoty!

Niewiele pomoże zamieszczenie na karcie specyfikacyjnej każdego przetwornika dodatkowych danych: typ DCS  
z wersją HOST z prośbą o weryfikację kompatybilności przez dostawcę! Poniższy przykład weryfikacji kompatybilności 

przetwornika ciśnienia Rosemount 2051 z systemem DCS DeltaV (obydwa wyroby są produktami firmy Emerson [6]) 

odzwierciedla ten problem.

Kompatybilny i poprawnie włączony w sieć przetwornik FB będzie wysyłać do DCS cały strumień danych – wśród 
nich również wynik pomiaru. Powoduje to czasami prawdziwy wybuch euforii wśród załogi „loop test” − chociaż  
„jest w tym akurat tyle sensu, co w wyrażeniu podziękowania krzesłu za to, że się nie rozpada pod ciężarem naszego 
ciała” [1]. Przesyłanie informacji diagnostycznych − obok zasadniczego sygnału pomiarowego − jest niezaprzeczalną 
zaletą „usieciowienia” przetwornika,  pod warunkiem, że:

 • budżet godzin projektowych pozwolił na poprawny wybór przetwornika i sposobu jego instalacji1) ,
 • klient zatrudnił dodatkowego fachowca, będącego w stanie właściwie zinterpretować sygnały płynące  

z przetwornika.

Niestety, ze względu na koszty personelu, spełnienie powyższych warunków coraz rzadziej się zdarza, a głównym 
celem komputeryzacji było przecież odczłowieczenie instalacji. Klient pozostaje więc sam na sam z rzeką niełatwych 
do zrozumienia i niekoniecznie prawdziwych informacji: „...wskutek impedancji i arogancji, czyli bezwładności  
i narymności, pochłaniał wszystko, bezgranicznie łakomy i nienasycony, choć dławił się nadmiarem bitów, które mu 
też na koniec stanęły kością elektryczną w gardle, nie treść bowiem, lecz ilość danych okazała się zabójcza“ [2].

Wbrew powyższym uwagom, najbliższa przyszłość automatyki przemysłowej bez wątpienia należy do sieci. Dalsza 
przyszłość zależeć będzie nie tylko od rozsądku użytkowników czy od ciśnienia „upychania technologii” przez 
„silikonowe lobby”, ale przede wszystkim od stopnia wyrafinowania twórców wirusa STUXNET i im podobnych.

„Początki są niewinne i wydają się nieść ze sobą nowe wygody. Ciąg dalszy nie jest wprawdzie wejściem do piekła, 
lecz jeżeli piekło istnieje, na pewno jest skomputeryzowane" [1].
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1) Wskazania czujnika ciśnienia podłączonego do procesu rurką, w której – w zależności od pogody – skrapla się kolumna kondensatu, mogą być 
zafałszowane na przykład o 5 lub 500 milibarów. W przeliczeniu na zakres pomiarowy przetwornika może to być błąd względny 0,5% lub też 5000%! 
(przypis autora)
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Problems of selection and installation of residual current devices

Abstract: In the paper a classification and principles of selection and installation of residual current devices are presented. 
The main factors which influence the proper operation of residual current devices and typical errors performed during their 
application are described. Requirements for obligatory application of residual current devices are indicated. Back-up protection 
of residual current devices and their coordination with surge protective devices are analyzed. The examples of residual current 
devices selection are presented.

Keywords: electrical installations, protection against electric shock, residual current devices

Przedstawiono klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych oraz zasady ich doboru i instalowania w instalacjach 
elektrycznych. Omówiono czynniki wpływające na prawidłowe działanie wyłączników i zwrócono uwagę na błędy popełniane 
przy ich stosowaniu. Wymieniono obwody, w których instalowanie wyłączników różnicowoprądowych jest obowiązkowe,  
a w których niezalecane. Zwrócono uwagę na ich dobezpieczanie oraz koordynację z ogranicznikami przepięć. Przedstawiono 
przykłady obliczeniowe obrazujące zasady doboru wyłączników różnicowoprądowych. 

Słowa kluczowe: instalacje elektryczne, ochrona przeciwporażeniowa, wyłączniki różnicowoprądowe

1. WSTĘP 

Podstawową zaletą wyłączników różnicowoprądowych jest to, że umożliwiają wykrywanie prądów doziemnych 
rzędu miliamperów, co jest nieosiągalne w przypadku zabezpieczeń nadprądowych (wyłączników nadprądowych  
i bezpieczników). Jest to bardzo istotne, jeżeli człowiek ma być chroniony przed skutkami rażenia spowodowanego 
bezpośrednim dotknięciem przewodu pod napięciem. Ta korzystna cecha może jednak sprawiać problemy  
w obwodach, w których naturalne prądy doziemne wynikające z przyłączonych filtrów przeciwzakłóceniowych są 
stosunkowo duże i powodują zbędne zadziałania wyłączników różnicowoprądowych. Wyłączniki róznicowopradowe 
są wrażliwe na kształt prądu różnicowego. Przy silnym odkształceniu tego prądu wyłącznik różnicowoprądowy może 
w ogóle nie reagować mimo, że prąd różnicowy przyjmuje wartość wielokrotnie większą niż prąd znamionowy 
różnicowy zadziałania wyłącznika. W instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi szczególnie istotne jest 
właściwe wykonanie instalacji, ponieważ błędne połączenia, jak np. zamiana przewodu neutralnego N z ochronnym 
PE, czy połączenie przewodów N i PE w obwodzie odbiorczym uniemożliwią jej poprawne użytkowanie. Stosowanie 
wyłączników różnicowoprądowych wymaga szczególnej rozwagi, gdyż nietrudno doprowadzić do rozwiązania,  
w którym zainstalowany wyłącznik różnicowoprądowy nie będzie chronił w przypadku zagrożenia porażeniowego,  
a będzie zbędnie wyzwalał, kiedy takiego zagrożenia nie ma [34].

2. PODSTAWOWE PARAMETRY WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 

2.1. wprowadzenie

Wyłączniki różnicowoprądowe występują w najprzeróżniejszych wykonaniach [5-7], różni producenci stosują 
odmienne oznaczenia dla określenia tych samych parametrów wyłącznika. Poniżej przedstawiono podział 
wyłączników różnicowoprądowych biorąc pod uwagę najistotniejsze parametry.

2.2. Napięcie znamionowe Un

Jest związane z napięciem znamionowym izolacji i określa wymagania odnośnie do odstępów izolacyjnych aparatu 
oraz rezystancji izolacji. Jest również związane obciążalnością zwarciową oraz działaniem członu kontrolnego i nie 
powinno być znacznie większe (>20%) od napięcia znamionowego sieci.

2.3. Prąd znamionowy różnicowy zadziałania IΔn

Zalecane [3, 9, 10] wartości prądu znamionowego różnicowego zadziałania IΔn wyłączników różnicowoprądowych 
są następujące: 0,006 − 0,01 − 0,03 − 0,1 − 0,2 − 0,3 − 0,5 − 1 − 2 − 3 − 5 − 10 − 20 − 30 A. Dokonując wyboru prądu 
znamionowego różnicowego zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego należy pogodzić dwa sprzeczne kryteria. 
Z jednej strony prąd ten powinien być jak najmniejszy, a z drugiej strony nie może dochodzić do zbędnych zadziałań 
spowodowanych ustalonymi prądami upływowymi. 

2.4. Prąd znamionowy ciągły In
Jest to największy prąd, jakim wolno wyłącznik długotrwale obciążać w stanie zamkniętym. Znormalizowane wartości 
są następujące: 6 − 10 − 13 − 16 − 20 − 25 − 32 − 40 − 50 − 63 − 80 − 100 − 125 A; norma [3] podaje ponadto wartości: 
160 − 200 − 250 − 400 − 630 A, które nie były wykorzystywane przez producentów. Prąd szczytowego obciążenia 
obwodu nie powinien przekraczać prądu znamionowego ciągłego dobranego wyłącznika różnicowoprądowego.

2.5. liczba biegunów

Wyłącznik różnicowoprądowy powinien przerywać wszystkie przewody czynne (L1, L2, L3, N). W związku z tym  
są potrzebne następujące wyłączniki różnicowoprądowe:

 • wyłączniki dwubiegunowe (a nie jednofazowe) – w obwodach jednofazowych,
 • wyłączniki czterobiegunowe (a nie trójfazowe) – w obwodach trójfazowych z przewodem neutralnym,
 • wyłączniki trójbiegunowe – w obwodach trójfazowych bez przewodu neutralnego.

Dopuszcza się wykorzystanie wyłączników czterobiegunowych w obwodach jednofazowych. Należy przy tym 
pamiętać, aby przewody L i N instalacji przyłączyć w sposób zapewniający działanie 
obwodu kontrolnego wyłącznika, tzn. aby reagował on na naciśnięcie przycisku 
kontrolnego TEST. W wyłączniku z rysunku 1 przewód obwodu jednofazowego (L i N) 
należy przyłączyć do biegunów oznaczonych 1 i 5. 

2.6. Obciążalność zwarciowa

Z tego punktu widzenia rozróżnia się następujące rodzaje wyłączników:

a) Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego RCCB (ang. residual current 
operated circuit-breakrers without integral overcurrent protection) o zdolności wyłączania co najmniej równej 10-krotnej 
wartości prądu znamionowego ciągłego, ale nie mniejszej niż 500 A. Takie wyłączniki należy dobezpieczyć. 
Przykładowe oznaczenia wyłączników związane z koniecznością dobezpieczenia podano w tablicy 1.

Tabl. 1. Przykładowe oznaczenia obciążalności zwarciowej wyłączników RCCB

Oznaczenie graficzne Opis oznaczenia

6000 Obciążalność zwarciowa 6 kA przy dobezpieczeniu bezpiecznikiem gG o prądzie znamionowym Inb ≤ 63 A

6000
100

Obciążalność zwarciowa 6 kA przy dobezpieczeniu bezpiecznikiem gG o prądzie znamionowym Inb ≤ 100 A

10000 Obciążalność zwarciowa 10 kA przy dobezpieczeniu bezpiecznikiem gG o prądzie znamionowym Inb ≤ 63 A

Problemy doboru i instalowania  
wyłączników różnicowoprądowych

dr hab. inż. Stanisław CZAPP 
Politechnika Gdańska, e-mail: s.czapp@ely.pg.gda.pl

Rys. 1. Połączenia wewnętrzne wyłącznika różnicowoprądowego. 
T – przycisk TEST w obwodzie kontrolnym

T

1 3 5 7N

2 4 6 8N

http://epismo-aez.pl
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Największy dopuszczalny prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej jest związany z wytrzymywanym przez 
wyłącznik różnicowoprądowy skutkiem cieplnym prądu zwarciowego (całką Joule’a) i wytrzymywaną wartością 
szczytową prądu zwarciowego. Znajomość tych parametrów jest istotna, jeżeli wyłącznik różnicowoprądowy ma 
być dobezpieczony nie bezpiecznikiem, a wyłącznikiem nadprądowym. Musi on ograniczać wspomniane parametry 
zwarciowe w stopniu nie gorszym niż bezpiecznik wskazany przez producenta.

b) Wyłączniki różnicowoprądowe z wyzwalaczami nadprądowymi RCBO (ang. residual current operated circuit-
breakrers with integral overcurrent protection) o zdolności wyłączania porównywalnej z wyłącznikami nadprądowymi. 
Takie wyłączniki mają symbol graficzny, który informuje o prądzie znamionowym zwarciowym umownym,  
np. 6000  oznacza wartość tego prądu równą 6 kA. Wyłączniki takie mają też podany typ charakterystyki,  
jak wyłączniki nadprądowe, np. B16.

2.7. Przydatność do wykrywania określonego kształtu przebiegu prądu różnicowego

Właściwy dobór wyłącznika różnicowoprądowego ze względu na ten parametr jest niezwykle istotny, ponieważ 
źle dobrany wyłącznik może w ogóle nie reagować na prąd różnicowy znacznie przekraczający prąd znamionowy 
różnicowy wyłącznika [1]. Na przykład, na prądy wyprostowane z zasady nie reagują wyłączniki typu AC.  
W tablicy 2 przedstawiono podział wyłączników różnicowoprądowych ze względu na zdolność do wykrywania 
określonego kształtu przebiegu prądu różnicowego.

Tabl. 2. Rodzaje wyłączników różnicowoprądowych  

ze względu na zakres uczulenia na kształt przebiegu prądu różnicowego [3, 9, 10]

Oznaczenie literowe  
i symbol graficzny Przebieg prądu różnicowego, przy którym jest zapewnione wyzwalanie wyłącznika

AC
− prąd przemienny sinusoidalny (na ogół 50/60 Hz)

A
− prąd przemienny sinusoidalny (na ogół 50/60 Hz),
− prąd pulsujący stały,
− prąd pulsujący stały ze składową wygładzoną 6 mA,
z ew. sterowaniem fazowym i niezależnie od biegunowości.

B

 lub 

− prąd przemienny sinusoidalny (na ogół 50/60 Hz),
− prąd przemienny sinusoidalny o częstotliwości nieprzekraczającej 1000 Hz,
− prąd przemienny sinusoidalny ze składową wygładzoną o wartości większej spośród dwóch:  

0,4 IΔn i 10 mA,
− prąd pulsujący stały ze składową wygładzoną o wartości większej spośród dwóch: 0,4 IΔn i 10 mA,
− prąd stały z układów prostowniczych, tj.: 
    - z prostownika dwupulsowego zasilanego napięciem międzyprzewodowym  

w przypadku wyłączników 2-, 3- i 4-biegunowych,
    - z prostownika trójpulsowego (układ gwiazdy) albo z prostownika sześciopulsowego  

w przypadku wyłączników 3- i 4-biegunowych,
− prąd stały wygładzony, z ew. sterowaniem fazowym i niezależnie od biegunowości.

2.8. Opóźnienie wyzwalania

Ze względu na opóźnienie wyzwalania wyróżnia się wyłączniki różnicowoprądowe:
 • bezzwłoczne – bez określonego czasu przetrzymywania i bez dodatkowych oznaczeń,
 • krótkozwłoczne – o gwarantowanym czasie przetrzymywania co najmniej 10 ms; nadające się do obwodów 

odbiorczych o dużym przejściowym prądzie różnicowym, w zależności od producenta oznaczane G  , 
VSK, KV, KVP, Hpi, HI,

 • zwłoczne (selektywne) – o gwarantowanym czasie przetrzymywania co najmniej 40 ms; zapewniające 

wybiorczość działania z wyłącznikami bezzwłocznymi bądź krótkozwłocznymi, oznaczane  S  .

Ponadto produkowane są przekaźniki różnicowoprądowe współpracujące z wyłącznikami nadprądowymi, w których 
można nastawiać wartość prądu znamionowego różnicowego zadziałania, np. 0,03 – 0,1 – 0,3 – 1 – 3 – 5 – 10 A,  
jak i zwłokę zadziałania, np. 0,06 – 0,1 – 0,3 – 1 – 5 s. 

Na rysunku 2 przedstawiono pasmowe charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników różnicowoprądowych:
 • bezzwłocznego o IΔn = 30 mA,
 • krótkozwłocznego  G  o IΔn = 30 mA,

 • zwłocznego S   o IΔn = 300 mA.

a) 
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Rys. 2. Charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników różnicowoprądowych:  
a) bezzwłocznego o IΔn = 30 mA, b) krótkozwłocznego o IΔn = 30 mA, c) zwłocznego o IΔn = 300 mA

2.9. Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia

Ten parametr określa, w jakich temperaturach będzie działał poprawnie układ wyzwalający wyłącznika.  
Jest to szczególnie ważne, jeśli wyłącznik ma pracować na wolnym powietrzu. Warunki otoczenia silnie wpływają  
na niezawodność wyłączników różnicowoprądowych [7]. Stosuje się następujące oznaczenia:

brak oznaczenia
lub

–5 °C

Wyłącznik do zainstalowania w ogrzewanym lub nieogrzewanym pomieszczeniu, dopuszczalny zakres temperatury 
otoczenia od –5 do + 40 °C. Obecnie traktuje się jako wykonanie normalne bez oznaczeń

- 25 Wyłącznik mrozoodporny do zainstalowania na wolnym powietrzu. Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia  
od –25 do + 40 °C

3. PODSTAWOWE ZASADY DOBORU I INSTALOWANIA WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 

3.1. wprowadzenie

Przystępując do doboru wyłączników różnicowoprądowych należy na wstępie ustalić warunki sieciowe  
i środowiskowe, w których wyłączniki mają pracować. Należy stwierdzić, w jakim układzie sieci (TN, TT, IT) dany 
wyłącznik będzie zastosowany, jaką ochronę ma zapewniać (dodatkową, uzupełniającą, przeciwpożarową), jaki jest 
prąd szczytowego obciążenia obwodu oraz spodziewany prąd zwarciowy. Potrzebne są informacje o ustalonym i/lub 
przejściowym prądzie upływowym, co rzutuje na dobór prądu znamionowego różnicowego zadziałania wyłącznika 
oraz jego zwłoczność. Konieczne jest też rozpoznanie urządzeń odbiorczych pod względem kształtu przebiegu prądu 
różnicowego. Trzeba również ustalić, w których obwodach zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych jest 
obowiązkowe, w których tylko zalecane, a w których niezalecane czy wręcz zabronione.

http://epismo-aez.pl
http://epismo-aez.pl
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3.2. Obowiązek stosowania wyłączników różnicowoprądowych

Obowiązek stosowania oraz największy dopuszczalny prąd znamionowy różnicowy wyłączników różnicowoprądowych 
wynika z wymagań wieloarkuszowej normy PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia1), której wiele 
arkuszy przywołano w rozporządzeniach [30, 31].

PN-HD 60364-4-41:2009 [11], Punkt 411.3.3

W obwodach gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia o prądzie znamionowym nieprzekraczającym  
20 A, które są użytkowane przez laików2) oraz w obwodach z urządzeniami przenośnymi o prądzie znamionowym 
nieprzekraczającym 32 A użytkowanymi na zewnątrz pomieszczeń, należy stosować ochronę uzupełniającą  
za pomocą wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych (IΔn  ≤ 30 mA).

Z powyższego zapisu wynika, że obecnie obwody niemal wszystkich gniazd wtyczkowych powinny być chronione 
wyłącznikami różnicowoprądowymi wysokoczułymi. Dopuszczalne odstępstwo dotyczy np. gniazd wtyczkowych 
wykorzystywanych przez osoby wykwalifikowane w obiekcie przemysłowym. 

PN-IeC 60364-4-482:1999 [12], Punkt 482.2.10

Do ochrony przeciwpożarowej nadają się wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym różnicowym 
zadziałania nie większym niż 500 mA.

PN-HD 60364-5-559:2010 [15], Punkt 559.9

Na stanowiskach wystawowych zawierających oprawy oświetleniowe, do ochrony przeciwporażeniowej przez 
samoczynne wyłączanie zasilania należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym 
różnicowym zadziałania nie większym niż 30 mA.

PN-HD 60364-7-701:2010 [16], Punkt 701.415.1

Wszelkie obwody w pomieszczeniach kąpielowych, nie tylko obwody gniazd wtyczkowych, powinny być objęte 
ochroną uzupełniającą za pomocą jednego lub większej liczby wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych 
(IΔn ≤ 30 mA). Wymaganie to nie dotyczy obwodów SELV oraz PELV ani obwodów objętych ochroną przez separację 
elektryczną pojedynczego odbiornika.

PN-HD 60364-7-702 [17], Punkty 702.410.3.101.2; 702.410.3.101.3; 702.55.101.3; 702.55.104.2; 702.55.105

W przypadku zastosowania samoczynnego wyłączania zasilania należy wykorzystywać wyłączniki różnicowoprądowe 
o IΔn ≤ 30 mA.

Punkt 702.53

Jeżeli źródło SELV instaluje się w strefie 2, to obwód zasilający to źródło powinien być chroniony wyłącznikiem 
różnicowoprądowym o IΔn ≤ 30 mA. 

Jeżeli urządzenia rozdzielcze, sterownicze, gniazda wtyczkowe znajdują się w strefie 2 i są zasilane z obwodu 
separowanego (separacja elektryczna pojedynczego odbiornika), a źródło obwodu separowanego znajduje się  
w strefie 2, to powinno ono być chronione wyłącznikiem różnicowoprądowym o IΔn ≤ 30 mA.

PN-HD 60364-7-703:2007 [18], Punkt 703.412.5

Wszystkie obwody sauny, z wyjątkiem obwodu ogrzewacza sauny, powinny być objęte ochroną uzupełniającą  
za pomocą jednego lub większej liczby wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych (IΔn ≤ 30 mA).

PN-HD 60364-7-704:2010 [19], Punkt 704.410.3.10

Na terenie placu budowy i rozbiórki obwody gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 
32 A oraz inne obwody, z których zasila się urządzenia ręczne o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A 
powinny być chronione za pomocą wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych (IΔn ≤ 30 mA). Wymaganie 
to nie dotyczy obwodów SELV oraz PELV ani obwodów objętych ochroną przez separację elektryczną pojedynczego 
odbiornika. 

1) Niektóre arkusze tej normy mają jeszcze nazwę: PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
2) Kto to jest laik obszernie wyjaśniono w publikacji: Musiał E.: List Pana Andrzeja Kasprzaka. Miesięcznik SEP „Informacje o Normach i Przepisach 
Elektrycznych”, 2010, nr 131, s. 116-118 [4]

Punkt 704.411.3.2.1

Do ochrony przez samoczynne wyłączanie zasilania w obwodach gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym 
przekraczającym 32 A należy zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym różnicowym  
IΔn ≤ 500 mA.

PN-HD 60364-7-705:2007 [20], Punkt 705.411.1

W gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych do ochrony przez samoczynne wyłączanie zasilania należy zastosować 
wyłączniki różnicowoprądowe o następującym prądzie znamionowym różnicowym:

 • IΔn ≤ 30 mA – w obwodach odbiorczych zasilających gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym 
nieprzekraczającym 32 A,

 • IΔn ≤ 100 mA – w obwodach odbiorczych zasilających gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym 
przekraczającym 32 A,

 • w pozostałych obwodach IΔn ≤ 300 mA. 

Jeżeli ważna jest niezawodność zasilania, to zaleca się stosować wyłączniki zwłoczne lub krótkozwłoczne.

PN-HD 60364-7-706:2007 [21], Punkt 706.410.3.10

W ograniczonych przestrzeniach przewodzących obwody urządzeń stałych wykonanych w klasie ochronności II, 
powinny być objęte ochroną uzupełniającą za pomocą wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych  
(IΔn ≤ 30 mA).

PN-HD 60364-7-708:2010 [22], Punkt 708.531.2 

W instalacjach na terenie kempingów każde gniazdo wtyczkowe powinno być indywidualnie chronione za pomocą 
wyłącznika różnicowoprądowego wysokoczułego (IΔn ≤ 30 mA).

Podobne wymaganie dotyczy obwodu odbiorczego przeznaczonego do przyłączenia na stałe domku ruchomego 
albo przemieszczalnego domu wypoczynkowego.

PN-HD 60364-7-709:2010 (zmiana PN-HD 60364-7-709:2010/A1:2012) [23], Punkt 709.531.2 

W instalacjach na terenie portów jachtowych każde gniazdo wtyczkowe o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 
63 A powinno być indywidualnie chronione za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o IΔn ≤ 30 mA.

Każde gniazdo wtyczkowe o prądzie znamionowym przekraczającym 63 A powinno być indywidualnie chronione  
za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o IΔn ≤ 300 mA. 

Należy zapewnić selektywność działania zabezpieczeń różnicowoprądowych, np. poprzez zastosowanie wyłączników 
zwłocznych.

Każdy obwód odbiorczy przeznaczony do przyłączenia na stałe łodzi mieszkalnej powinien być indywidualnie 
chroniony za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o IΔn ≤30 mA.

PN-HD 60364-7-714:2012 [24], Punkt 714.411.3.3 

Obwody oświetleniowe budek telefonicznych, wiat przystanków komunikacji publicznej, planów miast i miejscowości, 
reklam i podobnych powinny być objęte ochroną uzupełniającą za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego  
o IΔn ≤30 mA.

PN-HD 60364-7-721:2010 [25], Punkt 721.415.1 

Obwody w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną, w których zastosowano samoczynne 
wyłączanie zasilania, należy chronić wyłącznikami różnicowoprądowymi o IΔn ≤30 mA.

PN-HD 60364-7-740:2009 [26], Punkt 740.412.5 

W instalacjach tymczasowych na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków wszystkie obwody odbiorcze 
oświetleniowe (oprócz oświetlenia awaryjnego), gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 
32 A oraz urządzenia przenośne o obciążalności nieprzekraczającej 32 A przyłączone za pomocą przewodu 
giętkiego powinny być objęte ochroną uzupełniającą za pomocą wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych  
(IΔn ≤ 30 mA). Nie dotyczy to gniazd wtyczkowych zasilanych z obwodów SELV ani objętych ochroną przez separację 
elektryczną.
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(Electric shock protection) OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA   OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA (Electric shock protection) 

Dodanie wyłącznika różnicowoprądowego znacznie ułatwia uzyskanie skuteczności ochrony w obwodach  
z zabezpieczeniami nadprądowymi o dużym prądzie znamionowym i dużym prądzie wyłączającym. Tak może 
być np. w obwodach zabezpieczonych wkładkami topikowymi zwłocznymi lub wyłącznikami nadprądowymi  
o charakterystyce typu D. Jeżeli zabezpieczenie nadprądowe nie wyłącza tego zwarcia w czasie podanym w tablicy 3, 
to rolę urządzenia wyłączającego może przejąć zainstalowany dodatkowo wyłącznik różnicowoprądowy. 

Jeżeli zatem w obwodzie znajdują się różne urządzenia wyłączające, to jako prąd wyłączający przyjmuje się wynik 
najkorzystniejszy i on jest podstawą sprawdzenia warunku samoczynnego wyłączania zasilania. Na rysunku 3 
przedstawiono zasadę określania prądu wyłączającego Ia w obwodach, w których znajdują się różne urządzenia 
wyłączające.

M
gG25

C16
typ A

Ia = 160 A

Ia = 60 mA

30 mA

C16

Ia = 180 A

Ia = 100 mA
gG25 typ AC

100 mA

4

3

2

1

M

Rys. 3. Prąd wyłączający Ia w obwodach z różnymi zabezpieczeniami.  
Wymagany czas wyłączania zasilania t ≤ 0,4 s, układ TN. W poszczególnych 
obwodach znajdują się następujące urządzenia zabezpieczające: 
1 – wyłącznik nadprądowy instalacyjny C16 w obwodzie oświetleniowym,
2 – wyłącznik nadprądowy instalacyjny C16 oraz wyłącznik różnicowoprądowy 
typu A o IΔn = 30 mA w obwodzie gniazd wtyczkowych,
3 – zestaw bezpiecznik gG25 – stycznik – przekaźnik przeciążeniowy,
4 – zestaw bezpiecznik gG25 – stycznik – przekaźnik przeciążeniowy  
oraz wyłącznik różnicowoprądowy typu AC o IΔn = 100 mA

3.5. Przyczyny nieprawidłowego działania wyłączników różnicowoprądowych

Przez wyłącznik różnicowoprądowy powinny przechodzić wszystkie przewody czynne obwodu, tzn.:

a) w obwodach jednofazowych – przewód fazowy L i przewód neutralny N,

b) w obwodach trójfazowych z przewodem neutralnym – przewody fazowe L1, L2, L3 i przewód neutralny N,

c) w obwodach trójfazowych bez przewodu neutralnego – przewody fazowe L1, L2, L3.

Dość często pojawia się pytanie o możliwość zastosowania wyłącznika różnicowoprądowego w istniejących, starych 
instalacjach o układzie TN-C. Otóż jest to układ sieci, w którym nie należy stosować wyłączników różnicowoprądowych 
[11]. W tym układzie sieci wyłącznik różnicowoprądowy może nie reagować w sytuacji zagrażającej porażeniem  
i może zbędnie wyzwalać, kiedy zagrożenia porażeniowego nie ma.

Na rysunku 4a odbiornik nie styka się z przewodzącym podłożem i przepływ prądu uszkodzeniowego spowodowanego 
uszkodzeniem izolacji podstawowej urządzenia nie jest wykrywany przez wyłącznik różnicowoprądowy.  
Mimo zagrożenia porażeniowego wyłącznik różnicowoprądowy nie reaguje. 

W sytuacji na rysunku 4b nie ma zagrożenia porażeniowego, a wyłącznik zbędnie wyzwala. Prąd IE, czyli część 
prądu obciążenia Iobc urządzenia, które styka się z przewodzącym podłożem, z powodu połączenia przewodu PEN  
z zaciskiem N i zaciskiem PE w gnieździe wtyczkowym powraca do punktu neutralnego transformatora przez ziemię. 
Z tego powodu suma geometryczna prądów w przewodach przechodzących przez przekładnik sumujący wyłącznika 
nie jest równa zero. 

Podobnie jest w przypadku przedstawionym na rysunku 4c. Załączenie odbiornika (po prawej stronie rysunku), który 
jest prawidłowo chroniony wyłącznikiem różnicowoprądowym (obwód odbiorczy ma oddzielny przewód neutralny 
i przewód ochronny) sprawia, że wyzwala wyłącznik, który chroni obwód (po lewej stronie rysunku) z odbiornikiem 
stykającym się z przewodzącym podłożem. Wyzwolenie tego wyłącznika następuje nawet wtedy, kiedy chronione 
urządzenie nie jest aktualnie uruchomione (pokazany na rysunku 4c łącznik Ł jest otwarty). Zbędne zdziałanie wystąpi 
również wtedy, gdy wyłącznik różnicowoprądowy jest zainstalowany na początku instalacji (rys. 4d). Sprawia to,  
że zasilania są pozbawione wszystkie obwody odbiorcze. 

Punkt 740.481.3.1.3

Samoczynne wyłączanie zasilania obiektów tymczasowych powinno następować w złączu instalacji za pomocą 
wyłączników różnicowoprądowych o IΔn ≤ 300 mA. Powinny to być wyłączniki zwłoczne.

PN-HD 384.7.753 S1:2011 [27], Punkt 753.413.1 

Obwody ogrzewania podłogowego i sufitowego, w których zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania, należy 
chronić wyłącznikami różnicowoprądowymi o IΔn ≤30 mA.

Punkt 753.413.2

Obwody zasilające urządzenia klasy ochronności II powinny być objęte ochroną uzupełniającą za pomocą 
wyłączników różnicowoprądowych o IΔn ≤30 mA.

3.3. Kiedy wyłączniki różnicowoprądowe są niezalecane

Wyłączników różnicowoprądowych nie zaleca się stosować w sytuacjach, kiedy pierwszorzędne znaczenie ma 
ciągłość zasilania. Tak jest np. w instalacjach bezpieczeństwa (oświetlenie awaryjne, pompy pożarnicze itp.).  
Oto przykładowe postanowienie normy, z którego wynika, że wyłączniki różnicowoprądowe są niezalecane.

PN-HD 60364-5-56:2010 [13], Punkt 560.5.3

Zaleca się stosować środki ochrony przeciwporażeniowej, które nie powodują samoczynnego wyłączania  
w przypadku pierwszego uszkodzenia.

3.4. typ ochrony i prąd wyłączający

Wyłączniki różnicowoprądowe mogą być stosowane w ochronie przeciwporażeniowej dodatkowej (ochronie przy 
uszkodzeniu), ochronie przeciwporażeniowej uzupełniającej i ochronie przeciwpożarowej. Typ ochrony, w której 
zastosowano wyłącznik różnicowoprądowy wpływa na wymagany prąd znamionowy różnicowy wyłącznika:

 • ochrona dodatkowa => brak ograniczeń co do prądu IΔn (z wyjątkiem niektórych instalacji specjalnych 
omawianych w arkuszach serii 700 normy PN-HD 60364),

 • ochrona uzupełniająca => IΔn ≤ 30 mA,
 • ochrona przeciwpożarowa => IΔn ≤ 500 mA.

W ochronie dodatkowej przez samoczynne wyłączanie zasilania prąd znamionowy różnicowy może być niemal 
dowolnie duży (z wyjątkiem niektórych instalacji specjalnych), byle tylko został spełniony warunek skuteczności 
ochrony, który dla najpopularniejszego układu sieci (układ TN) jest wyrażony następująco:

                                                                                              (1)

gdzie:

Ia  – prąd wyłączający zabezpieczenia [A],

Uo  – napięcie znamionowe sieci względem ziemi [V],

Zs – impedancja pętli zwarciowej [Ω].

Prąd wyłączający zależy od typu wyłącznika i określonego przez normę [11] największego dopuszczalnego czasu 
wyłączania zasilania (tabl. 3).

Tabl. 3. Prąd wyłączający Ia wyłączników różnicowoprądowych [3] w zależności od największego dopuszczalnego czasu 

wyłączania zasilania podanego w normie [11]

Czas 
wyłączania

[s]

Prąd wyłączający Ia wyłączników różnicowoprądowych

bezzwłocznych i krótkozwłocznych selektywnych

AC A  (30 mA) B AC A B

0,2 2 IΔn 4 IΔn 4 IΔn 2 IΔn 2,8 IΔn 4 IΔn

0,4 IΔn 2 IΔn 2 IΔn 2 IΔn 2,8 IΔn 4 IΔn

5 IΔn 2 IΔn 2 IΔn IΔn 1,4 IΔn 2 IΔn
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(Electric shock protection) OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA   OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA (Electric shock protection) 

a) b)

c)

 
d)

Rys. 4. Skutki zastosowania wyłączników różnicowoprądowych w układzie TN-C. Wyłącznik różnicowoprądowy: 
a) nie reaguje w sytuacji zagrażającej porażeniem; b), c), d) zbędnie wyzwala przy braku zagrożenia porażeniowego. Wykrzyknik (!) 

wskazuje przyczynę niewłaściwego działania wyłączników różnicowoprądowych

Zbędne wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych może następować z powodu niewłaściwych połączeń  
w instalacji. Jednym z częstych błędów jest połączenie przewodu N z przewodem PE za wyłącznikiem (rys. 5a).  
W takim przypadku część prądu obciążenia obwodu powraca przewodem PE wywołując zbędne zadziałania. 

Takie błędne połączenie może również stwarzać zagrożenie porażeniowe. Jeżeli prąd pobierany przez odbiornik jest 
niewielki i wyłącznik różnicowoprądowy nie wyzwala zbędnie, a nastąpi uszkodzenie izolacji odbiornika, to część 
prądu uszkodzeniowego popłynie przewodem ochronnym PE, a druga część przewodem neutralnym N i nie jest 
wykrywana przez wyłącznik różnicowoprądowy.

a) b)

Rys. 5. Przyczyny zbędnego działania wyłączników różnicowoprądowych: a) połączenie przewodów N i PE za wyłącznikiem 
różnicowoprądowym. b) połączenie za wyłącznikiem różnicowoprądowym przewodów N różnych obwodów

W instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowym należy zwrócić uwagę na połączenia obwodów odbiorczych 
z szyną N w rozdzielnicach. Na rys. 5b przedstawiono przypadek, w którym połączono przewody N dwóch 
obwodów chronionych odrębnymi wyłącznikami różnicowoprądowymi. Połączenie to wykonano za wyłącznikami 
różnicowoprądowymi. Jeżeli zostanie załączony odbiornik obwodzie B, to jego prąd obciążenia powróci przewodem 
N obwodu B i przewodem N obwodu A. Otworzą się obydwa wyłączniki, ten w obwodzie B i, co ciekawe, ten  
w obwodzie A mimo, że obwód ten nie jest załączony pod napięcie (pokazany na rysunku 5b łącznik Ł jest otwarty).

Możliwych przypadków niewłaściwych połączeń, z powodu których wyłączniki różnicowoprądowe niewłaściwie 
działają, jest znacznie więcej. 

a)

30 mA

30 mA

100 mA

100 mA

b)

30 mA

100 mA

c)

30 mA

Rys. 6. Możliwe usytuowanie wyłączników różnicowoprądowych: a) jeden wyłącznik chroni jeden obwód,  
b) jeden wyłącznik chroni dwa obwody, c) jeden wyłącznik chroni całą instalację – rozwiązanie niewłaściwe

Aby uniknąć zbędnych zadziałań wyłączników różnicowoprądowych nie należy chronić zbyt wielu obwodów 
jednym wyłącznikiem różnicowoprądowym. Ze względów niezawodnościowych najlepiej stosować zasadę,  
że jeden wyłącznik różnicowoprądowy chroni jeden obwód (rys. 6a). Wyjątkowo można zastosować jeden wyłącznik 

PEN
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 >

Iobc Iobc
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(Electric shock protection) OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA   OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA (Electric shock protection) 

Sytuacja komplikuje się jeżeli oprócz prądów o charakterze czynnym pojawiają się prądy o charakterze 
pojemnościowym.

a)
IuL1

Σ I∆ = 5 mA

b)
IuL1

IuL2

Σ I∆ = 5 mA

c)

Σ

IuL1

IuL2
IuL3

I∆ = 0

Rys. 9. Wykresy przedstawiające sumowanie prądów upływowych w przypadku, gdy w obwodach odbiorczych występują prądy 
upływowe czynne o wartości 5 mA (instalacja z rys. 8). Prąd upływowy płynie: a) tylko w fazie L1, a) w fazach L1 i L2, c) w każdej fazie

3.7. Dobezpieczanie wyłączników RCCB

Wyłączniki różnicowoprądowe RCCB w praktyce z zasady wymagają dobezpieczenia. Jako urządzenie dobezpieczające  
stosuje się bezpieczniki lub wyłączniki nadprądowe. Wytrzymywana przez wyłącznik różnicowoprądowy całka Joule’a, 
powinna być nie mniejsza niż całka wyłączania I2tw poprzedzającego bezpiecznika bądź wyłącznika nadprądowego,  
a wytrzymywany prąd szczytowy powinien być nie mniejszy niż prąd ograniczony io wspomnianego bezpiecznika 
bądź wyłącznika nadprądowego. 

Producenci w katalogach i na wyłącznikach różnicowoprądowych podają symbol, jak w tablicy 1. Jeżeli podano symbol 
6000  , to znaczy, że urządzeniem dobezpieczającym wyłącznik różnicowoprądowy powinien być bezpiecznik  

z wkładką topikową typu gG o prądzie znamionowym nie większym niż 63 A. Pozwoli to uzyskać obciążalność 
zwarciową 6 kA. Zdarza się, że urządzeniem poprzedzającym wyłącznik różnicowoprądowy jest bezpiecznik  
z wkładką innego typu, np. gF lub wyłącznik nadprądowy instalacyjny. Całka Joule’a wyłączania wkładki gF jest mniejsza 
niż gG, a więc zamiana wkładki gG na gF, o tym samym prądzie znamionowym, nie zwiększy narażeń cieplnych  
i elektrodynamicznych wyłącznika różnicowoprądowego. Inaczej jest w przypadku zamiany bezpiecznika na wyłącznik 
nadprądowy instalacyjny. Poniżej przeanalizowano narażenia wyłącznika różnicowoprądowego, który wymaga 

dobezpieczenia bezpiecznikiem z wkładką  
gG o prądzie znamionowym Inb ≤ 63 A.

Zgodnie z normą [28] całka Joule’a wyłączania 
wkładki gG63 wynosi I2tw = 21200 A2s. 
Na podstawie danych k atalogowych[1] 
s t wie rdzono,  że  pr z y  spodz ie wanym 
prądzie zwarciowym Ik = 6 kA (największym 
dopuszczalnym dla rozpatrywanego wyłącznika 
różnicowoprądowego), prąd ograniczony tej 
wkładki wynosi io = 4,2 kA (rys. 10). Zatem 
wyłącznik różnicowoprądowy, dobezpieczony 
bezpiecznikiem z wkładką gG63, z pewnością 
wytrzyma narażenia cieplne (I2tw = 21200 A2s) 
i elektrodynamiczne (io = 4,2 kA).

 
 

Rys. 10. Prąd ograniczony io bezpieczników DO1 i DO2 z wkładką gG [1];  
wyznaczanie prądu ograniczonego bezpiecznika z wkładką gG63 dla Ik = 6 kA

różnicowoprądowy na dwa lub trzy obwody (rys. 6b). Niewłaściwe jest rozwiązanie z rys. 6c, w którym jeden wyłącznik 
różnicowoprądowy chroni całą instalację odbiorczą. W takim rozwiązaniu prąd różnicowy w jakimkolwiek obwodzie 
odbiorczym powoduje zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego i pozbawia zasilania wszystkie obwody 
odbiorcze.

3.6. Przejściowe i ustalone prądy upływowe

Prawidłowe działanie wyłączników różnicowoprądowych jest również uwarunkowane doborem wyłączników 
różnicowoprądowych ze względu na przejściowe i/lub ustalone prądy upływowe. Na rysunku 7 przedstawiono 
przebieg prądu w przewodzie ochronnym przy załączaniu obwodu zawierającego kilka komputerów osobistych. 
Wartość szczytowa prądu osiąga 3 A i może spowodować zbędne zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego 
bezzwłocznego. Aby uniknąć zbędnych zadziałań należy w takich obwodach instalować wyłączniki krótkozwłoczne, 
a nie bezzwłoczne. Natomiast należy unikać w obwodach odbiorczych wyłączników zwłocznych (selektywnych), 
ponieważ są one przeznaczone do obwodów rozdzielczych jako zabezpieczenia poprzedzające wyłączniki 
bezzwłoczne bądź krótkozwłoczne.

Rys. 7. Przebieg prądu w przewodzie ochronnym podczas załączania obwodu zasilającego komputery osobiste

Przy doborze wyłącznika różnicowoprądowego należy uwzględnić bilans ustalonych prądów upływowych  
w chronionym obwodzie. Przyjmuje się, że na przykład jednostka komputerowa może być źródłem ustalonego 
prądu upływowego w przedziale 1÷3 mA (ustalony prąd upływowy w obwodzie komputerowym jest widoczny  
na rys. 7). Wypadkowy prąd upływowy w obwodzie powinien być mniejszy niż 0,5 IΔn (niekiedy przyjmuje się nawet  
0,33 IΔn) dobranego wyłącznika różnicowoprądowego. Przykładowo, w obwodzie z wyłącznikiem różnicowoprądowym  
o IΔn = 30 mA (0,5 IΔn = 15 mA) zaleca się instalować nie więcej niż 4 komputery: 4 x (1÷3 mA) = 4÷12 mA < 15 mA.

Jeżeli urządzenia są zasilane z różnych faz instalacji, to należy pamiętać, że prądy upływowe pochodzące  
od tych urządzeń należy dodawać z uwzględnieniem ich argumentów oraz przesunięcia poszczególnych faz (120°). 
Wypadkowy prąd różnicowy jest sumą geometryczną prądów upływowych płynących w poszczególnych fazach 
rozpatrywanej instalacji.

IuL1 = 5 mA
L1

L2

L3

IuL2 = 5 mA

IuL3 = 5 mA Rys. 8. Instalacja z trzema obwodami jednofazowymi zasilanymi z różnych faz;  
w każdym obwodzie płynie prąd upływowy o wartości 5 mA i charakterze czynnym

W instalacji o trzech obwodach odbiorczych zasilanych z różnych faz instalacji (rys. 8), największej wartości prądu  
w przewodzie ochronnym należy się spodziewać przy załączeniu jednego (rys. 9a) lub dwóch obwodów (rys. 9b),  
a nie, jak mogłoby się wydawać, wszystkich trzech obwodów (rys. 9c).
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a) b)

Rys. 11. Całka Joule’a wyłączania I2tw (a) i prąd ograniczony io (b) wyłączników nadprądowych instalacyjnych typu B [33]

a) b)

Rys. 12. Całka Joule’a wyłączania I2tw (a) i prąd ograniczony io (b) wyłączników nadprądowych instalacyjnych typu C [33]

Na rysunku 11 przedstawiono wykres prądu ograniczonego i wykres całki Joule’a wyłączania wyłączników nadprądowych 
instalacyjnych typu B (dane producenta), w funkcji spodziewanego prądu zwarciowego. Na wykresach naniesiono 
linię poziomą, przedstawiającą wspomniane parametry dla bezpiecznika z wkładką gG63 (bezpiecznika z wkładką gG  
o największym prądzie znamionowym, gwarantującym dobezpieczenie wyłącznika różnicowoprądowego). Z 
wykresów na rysunku 11 wynika, że do spodziewanego prądu zwarciowego o wartości około Ik = 4,2 kA, nie ma 
ograniczeń w stosowaniu wyłączników nadprądowych instalacyjnych typu B. W miejsce wkładki gG63 mogą być 
zastosowane wyłączniki typu B o prądzie znamionowym do 63 A. Powyżej spodziewanego prądu zwarciowego  
Ik= 4,2 kA ograniczenia występują, wówczas prąd znamionowy wyłączników nadprądowych powinien być mniejszy  
niż 63 A. Okazuje się, że przy prądzie zwarciowym Ik = 5 kA w rachubę wchodzą wyłączniki typu B o prądzie znamionowym 
nie większym niż In = 32 A. Przy prądzie Ik = 6 kA będą to wyłączniki o prądzie znamionowym nie większym niż  
In = 20 A. Jeżeli wyłączniki te będą dobezpieczać wyłączniki różnicowoprądowe np. o In = 63 A, to nie pozwolą 
na pełne wykorzystanie ich prądu znamionowego ciągłego. Jeszcze bardziej niekorzystna sytuacja występuje  
w przypadku wyłączników nadprądowych instalacyjnych typu C (rys. 12) oraz typu D.

3.8. Koordynacja wyłączników różnicowoprądowych z ogranicznikami przepięć

Przy instalowaniu wyłączników różnicowoprądowych należy zwrócić uwagę na ich umiejscowienie względem 
ograniczników przepięć. Ograniczniki przepięć mogą być przyczyną zbędnych zadziałań wyłączników 
różnicowoprądowych. 

Umieszczenie ograniczników przepięć za 
w yłączn ik iem różnicowoprądow ym ( r ys . 
13a) sprawia, że przepływ prądu udarowego 
może spowodować jego zbędne zadziałanie. 
Wybierając to rozwiązanie należy instalować 
wyłącznik i różnicowoprądowe odporne na 
prądy udarowe co najmniej 3 kA 8/20 μs [14]. 
Przepływ prądu udarowego i następczego z dość 
dużym prawdopodobieństwem przetrzymają 
wyłączniki zwłoczne, a nawet krótkozwłoczne. 
Przyczyną zbędnych zadziałań wyłączników 
różnicowoprądowych mogą być też pochodzące od 
ograniczników przepięć ustalone prądy upływowe.

Inaczej jest w przypadku instalowania ograniczników 
przepięć przed wyłącznikiem różnicowoprądowym 
( r ys .  13b) .  Przepływ prądu udarowego  
i następczego nie spowoduje zadziałania wyłącznika 
różnicowoprądowego.

Problemem mogą być ograniczniki przepięć 
montowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
odbiorników – ograniczniki klasy III (D). Znajdują 
się one w instalacji odbiorczej, a tam obwody są 
chronione wyłącznikami różnicowoprądowymi 
wysokoczułymi. Stosując układ połączeń z rysunku 
13c, po zadziałaniu ogranicznika nie pojawia się 
prąd różnicowy i wyłącznik różnicowoprądowy nie 
wyzwala zbędnie [32].

Rys. 13. Instalowanie ograniczników przepięć względem wyłączników różnicowoprądowych: a) ograniczniki przed wyłącznikiem 
różnicowoprądowym, b) ograniczniki za wyłącznikiem różnicowoprądowym, c) ogranicznik przepięć klasy III (D) w układzie 
zapobiegającym zbędnym zadziałaniom wyłączników różnicowoprądowych
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Szczególną uwagę przy wyborze układu ograniczników przepięć oraz ich sytuowaniu względem wyłączników 
różnicowoprądowych należy zwrócić w układzie TT. Tu występuje problem zagrożenia porażeniowego  
przy uszkodzeniu ogranicznika przepięć. 
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Rys. 14. Zagrożenia pochodzące od ograniczników przepięć w układzie TT: a) przepływ prądu Ik powodujący powstanie napięcia 
dotykowego UT i brak reakcji wyłącznika różnicowoprądowego, b) układ właściwy – brak zagrożenia porażeniowego, c) brak reakcji 

wyłącznika różnicowoprądowego przy doziemieniu w instalacji odbiorczej

Zgodnie z rysunkiem 14a uszkodzenie jednego z ograniczników powoduje przepływy prądu Ik przez 
ziemię. Prąd ten jest zbyt mały, aby pobudzić poprzedzające zabezpieczenia nadprądowe. Na przewodzie 
PE instalacji może pojawić się napięcie UT zagrażające porażeniem, a wyłącznik różnicowoprądowy  
nie zadziała, ponieważ prąd różnicowy IΔ = 0. Zagrożenie to nie występuje przy zastosowaniu układu 3+1 
ograniczników przepięć (rys. 14b), w którym jeden z ograniczników znajduje się pomiędzy przewodem neutralnym 
N i ochronnym PE. Jeżeli nie jest on uszkodzony, to przy uszkodzeniu organicznika zainstalowanego pomiędzy 
przewodami L i N popłynie prąd Ik w pętli metalicznej. Wartość prądu jest duża, co spowoduje zadziałanie 
zabezpieczeń nadprądowych. Zainstalowanie ograniczników przepięć za wyłącznikiem różnicowoprądowym  
(rys. 14c) może przyczynić się do braku wykrycia przez wyłącznik różnicowoprądowy doziemienia w odbiorniku.  
Prąd zwarciowy powraca głównie przewodem PE, uszkodzonym ogranicznikiem i przewodem N do punktu 
neutralnego transformatora. Tylko niewielka część prądu płynie przez ziemię i jego wartość może być niewystarczająca 
do pobudzenia wyłącznika różnicowoprądowego.

4. PRZYKŁADY

Przykład 1

Dobrać wyłącznik różnicowoprądowy, który ma chronić trzy obwody jednofazowe, jak na rys. 15. Każdy z obwodów 
charakteryzuje się określonym ustalonym prądem upływowym. W obwodach zasilanych z faz L2 i L3 płynie prąd 
upływowy o charakterze czynnym o wartościach odpowiednio: IL2R = 5 mA i IL3R = 6 mA. W obwodzie zasilanym  
z fazy L1 płynie prąd upływowy zawierający składową czynną IL1R = 4 mA i pojemnościową IL1C = 4 mA. 

I∆n = ?

3-faz
IL1R = 4 mA

1-
fa

z

L1

L2

L3

IL1C = 4 mA

IL2R = 5 mA

IL3R = 6 mA
  

 Rys. 15. Schemat instalacji do przykładu 1

Rozwiązanie

Prądy upływowe należy zapisać w postaci zespolonej uwzględniając przesunięcia (120°) poszczególnych faz:

 • wypadkowy prąd upływowy w fazie  l1 => 1751
φje,I ⋅=   

 • prąd upływowy w fazie    l2 => )120(
2 25 −⋅= φjeI    

 • prąd w upływowy fazie    l3 => )240(
3 36 −⋅= φjeI

Możliwe warianty załączenia dwóch lub trzech obwodów dają następujące wartości wypadkowego prądu 
upływowego:

 | I1 + I2 | = 1,5 mA | I1 + I3 |= 9,2 mA  | I1 + I3 |= 5,6 mA | I1 + I2 + I3 |= 5,1 mA

Największy wypadkowy prąd upływowy pojawi się po załączeniu obwodów w fazie L1 i L3 i on jest podstawą doboru 
wyłącznika różnicowoprądowego. Prąd znamionowy różnicowy zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego 
powinien być nie mniejszy niż 2 × 9,2 = 18,4 mA. Należy dobrać wyłącznik o IΔn ≥ 30 mA.

Przykład 2

Dobrać wyłącznik różnicowoprądowy główny typu AC, który ma poprzedzać wyłączniki różnicowoprądowe typu AC 
bezzwłoczne, zainstalowane w obwodach odbiorczych, jak na rys. 16.
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Rozwiązanie

Wyłącznik różnicowoprądowy główny powinien być wyłącznikiem 
zwłocznym (selektywnym). Dobierając prąd znamionowy różnicowy 
wyłącznika głównego należy ustalić, czy obwody odbiorcze są 
jednofazowe czy trójfazowe oraz w jakie wyłączniki są wyposażone. 
Biorąc pod uwagę wyłączniki w obwodach trójfazowych oraz 
obwodach jednofazowych określonej fazy, należy uszeregować 
je według malejącego prądu wyłączającego i dodać te prądy 
bezpośrednio albo mnożąc przez współczynniki uwzględniające 
niejednoczesność prądów upływowych. Według projektu przepisów 
[29] współczynniki uwzględniające niejednoczesność prądów 
upływowych przyjmują następujące wartości:

Kolejny numer obwodu z wyłącznikiem  różnicowoprądowym 1 2 3 4 ≥ 5

Współczynnik  c 1 0,8 0,6 0,4 0,2

Dla każdej z faz wykonuje się oddzielne obliczenia i faza, w której obliczeniowy prąd jest największy decyduje  
o doborze wyłącznika głównego. Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń.

Wyłącznik
Charakterystyka obwodu

Faza L1
[mA]

Faza L2
[mA]

Faza L3
[mA]

IΔn [mA] IΔ c . IΔ IΔ c . IΔ IΔ c . IΔ
100
100
100
  30
  30
  30
  30
  30

3-faz
L1
L2

3-faz
3-faz

L1
L3
L3

100
100

-
30
30
30
-
-

100
80
-

18
12
6
-
-

100
-

100
30
30
-
-

30

100
-

80
18
12
-
-
6

100
-
-

30
30
-

30
30

100
-
-

24
18
-

12
6

Suma 290 216 290 216 220 160

W fazach L1 i L2 prąd wyłączający jest decydujący – wynosi z uwzględnieniem niejednoczesności prądów upływowych 

216 mA. Należy zatem dobrać wyłącznik różnicowoprądowy główny S  o IΔn ≥ 500 mA (216 < 0,5 IΔn).

WNIOSKI

Skuteczne działanie wyłączników różnicowoprądowych jest uwarunkowane prawidłowym ich doborem i właściwym 
zainstalowaniem. Nieprawidłowy dobór, czy błędy popełnione podczas montażu instalacji mogą być przyczyną 
braku skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i/lub zbędnego działania wyłączników. Istotna jest koordynacja 
wyłączników różnicowoprądowych z innymi zabezpieczeniami, m.in. ogranicznikami przepięć. 
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     Rys. 16. Schemat instalacji do przykładu 2

http://epismo-aez.pl
http://epismo-aez.pl


64

©  PROBLEMY DOBORU I INSTALOWANIA WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH - Stanisław CZAPP

www.ePISMO-AeZ.Pl

AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA  |  NR 2/2013

65

©  PROBLEMY DOBORU I INSTALOWANIA WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH - Stanisław CZAPP

AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA  |  NR 2/2013

www.ePISMO-AeZ.Pl

   
(Electric shock protection) OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA   OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA (Electric shock protection) 

MIEJSCE  
NA 
REKLAMĘ

Ilość  miejsc  

ograniczona
Partnerzy:

Regionalne Seminaria / Szkolenia dla 
Służb Utrzymania Ruchu

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Seminarium, zaprezentowaniem produktu 
lub nowego rozwiązania napisz do nas: marketing@energoelektronika.pl

Energoelektronika.pl      tel. (+48) 22 70 35 291

28.03.2013 - Stalowa Wola
18.04.2013 - Wałbrzych
23.05.2013 - Rzeszów
20.06.2013 - Trójmiasto
10.10.2013 - Bydgoszcz
04.12.2013 - Warszawa

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

http://epismo-aez.pl
http://epismo-aez.pl
http://epismo-aez.pl/images/stories/reklama-2013-1.pdf
http://energetyka.eu
http://energoelektronika.pl


66

©  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA UZUPEŁNIAJĄCA ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW  RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH, CZYLI ... - Edward MUSIAŁ

www.ePISMO-AeZ.Pl

AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA  |  NR 2/2013

67

©  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA UZUPEŁNIAJĄCA ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW  RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH, CZYLI ... - Edward MUSIAŁ

AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA  |  NR 2/2013

www.ePISMO-AeZ.Pl

(Ask and question) PYTANIA I ODPOWIEDZIPYTANIA I ODPOWIEDZI (Ask and question)

Additional protection against electric shock by means of residual current devices or how to read and how to 
interpret standards

Abstract: The last edition of standard 60364-4-41 extends the use of additional protection against direct contact on socket-
outlets up to 20 A intended for ordinary persons and for all mobile equipment up to 32 A for use outdoors. Exemptions allowed 
in the standard are formulated so enigmatically, that they are difficult to exploit. The article explains meaning and intentions  
of derogations and other provisions of standard on additional protection.

Keywords: additional protection, high sensitivity RCDs, rules of application, permitted derogations, difficulties  
of standard interpretation

Ostatnia edycja normy 60364-4-41 rozszerza obowiązek stosowania ochrony uzupełniającej przed dotykiem  
bezpośrednim na obwody gniazd wtyczkowych przeznaczonych dla laików oraz na wszelkie urządzenia ruchome użytkowane 
na wolnym powietrzu. Norma dopuszcza pewne odstępstwa, ale są one sformułowane tak enigmatycznie, że trudno je 
praktycznie wykorzystać. W artykule wyjaśniono sens i intencje dopuszczalnych odstępstw oraz innych postanowień normy  
co do ochrony uzupełniającej.

Słowa kluczowe: ochrona uzupełniająca, wyłączniki różnicowoprądowe wysokoczułe, zasady stosowania, dopuszczalne 
odstępstwa, trudności interpretacyjne normy

WSTĘP

Inspiracją do napisania tego artykułu były, zgłaszane różnymi drogami przez elektryków praktyków, wątpliwości 
odnośnie do interpretacji rozdziału 411.3.3 normy PN-HD 60364-4-41 [4]. Zwracali oni uwagę, że wykładnia tych 
zapisów normy, zwłaszcza treści Uwagi dopuszczającej odstępstwa, sprawia duże trudności projektantom  
i wykonawcom instalacji. W rezultacie wolą oni stosować ochronę uzupełniającą we wszystkich obwodach niż 
ryzykować zarzut, że gdzieś ją przeoczyli albo z niej zrezygnowali przez fałszywie pojętą oszczędność.

Prosili o wyjaśnienie, jak należy rozumieć podane w treści Uwagi dwa dopuszczalne odstępstwa od wymagania 
stosowania ochrony uzupełniającej oraz o wskazówki, w jakich sytuacjach realnie spotykanych w praktyce można 
wykorzystać i można akceptować te odstępstwa.

Zgłaszali też wątpliwości w trzech następujących kwestiach: 

1)  Jakie uzasadnienie mają graniczne wartości prądu znamionowego gniazd wtyczkowych 20 A i 32 A, skoro przy 
używaniu urządzeń zasilanych z gniazd o większym prądzie znamionowym zagrożenie porażeniem jest identyczne?

2)  Czy Tablica 41.1 "Maksymalne czasy wyłączenia" obowiązuje również wyłączniki różnicowoprądowe stosowane 
do ochrony uzupełniającej? 

3)  W normie nie ma żadnych wymagań w sprawie typu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego do ochrony 
uzupełniającej. Czy to znaczy, że w każdej sytuacji wystarcza wyłącznik o typie wyzwalania AC?

KRYTYCZNA ANALIZA TEKSTU NORMY

Kwestionowany rozdział 411.3.3 polskojęzycznej normy PN-HD 60364-4-41:2009P [4] ma brzmienie następujące:

„411.3.3 Ochrona uzupełniająca

W układach a.c. powinna być przewidziana ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń różnicowoprądowych (RCD) 
zgodnie z 415.1 dla

−  gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, które są przewidziane do powszechnego 
użytku i do obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane oraz

UWAGA Wyjątek może być zrobiony dla:

− gniazd wtyczkowych obsługiwanych pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych, np. w niektórych obiektach 

handlowych lub przemysłowych lub

− specjalnego gniazda wtyczkowego przewidzianego do przyłączenia szczególnego elementu urządzenia.

−  urządzenia ruchomego o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A używanego na zewnątrz.”

Rzeczowo dyskutować można tylko o postanowieniach normy, które są sformułowane poprawnie pod względem 
zarówno merytorycznym, jak również językowym. W cytowanym niewielkim fragmencie normy zastrzeżenia 
terminologiczne i merytoryczne budzi aż sześć sformułowań wyróżnionych wyżej na czerwono. Nie wszystkie mają 
wielką wagę z punktu widzenia postawionych pytań, ale ich nagromadzenie w jednym rozciągniętym zdaniu czyni 
to postanowienie normy niezrozumiałym, a nawet sugeruje mylną treść. Na początek trzeba te kwestionowane 
sformułowania dokładnie wyjaśnić i to przy odsłoniętej kurtynie, by każdy zainteresowany zrozumiał, czy i jak można 
żmudnie dociekać, co naprawdę w normie jest napisane, a co ukryte między wierszami. A także − co jest wiernie 
przeniesione z oryginału normy, a co zniekształcone przez nieuwagę, niekompetencję, a niekiedy przez złe intencje.

Wszystkie wersje językowe normy europejskiej − w językach trzydziestu trzech krajów członkowskich Europejskiego 
Komitetu Normalizacji Elektrotechnicznej CENELEC − oficjalnie mają treść identyczną, ale nieoficjalnie wiadomo,  
że to nieosiągalne, skoro rzadko są identyczne trzy językowe wersje źródłowe normy: angielska, francuska i niemiecka. 
Obowiązuje zatem zasada, że w razie wątpliwości interpretacyjnych punktem odniesienia jest angielski tekst 
Normy Europejskiej EN bądź europejskiego Dokumentu Harmonizacyjnego HD. To dlatego w Warszawie przyjęto, 
że polskojęzyczny tekst normy ma być wiernym tłumaczeniem anglojęzycznego tekstu europejskiego dokumentu 
normatywnego EN bądź HD.

W tej sytuacji polski elektryk może być zdumiony dowiadując się, że żadna z trzech językowych wersji źródłowych 
dokumentu HD 60364-4-41 i wielu innych dokumentów normatywnych EN i HD nie została in extenso wprowadzona 
w żadnym europejskim kraju, którego język urzędowy pokrywa się z językiem wersji źródłowej tegoż dokumentu. 
Wersja anglojęzyczna dokumentu HD 60364-4-41 nie została wiernie przeniesiona do normy brytyjskiej BS 7671 
czy irlandzkiej I.S.HD 60364-4-41, podobnie jak wersja francuskojęzyczna − do normy francuskiej NF C 15-100  
czy belgijskiej bądź szwajcarskiej, a wersja niemieckojęzyczna − do normy niemieckiej DIN VDE 0100-410  
czy austriackiej ÖVE/ÖNORM E 8001-1 bądź szwajcarskiej NIN (SEV 1000).

Cytowany na wstępie fragment normy brzmi następująco w oryginale angielskim [3], przy czym na czerwono 
zaznaczono sformułowania zakwestionowane w tekście polskim:

“411.3.3 Additional protection

In a.c. systems, additional protection by means of a residual current protective device (RCD) in accordance with 415.1 
shall be provided for

–  socket-outlets with a rated current not exceeding 20 A that are for use by ordinary persons and are intended  
for general use and

NOTE  An exemption may be made for:

− socket-outlets for use under the supervision of skilled or instructed persons, e.g., in some commercial or industrial locations or

− a specific socket-outlet provided for connection of a particular item of equipment.

–  mobile equipment with a current rating not exceeding 32 A for use outdoors.”

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca 
za pomocą wyłączników różnicowoprądowych,
czyli jak czytać i jak interpretować normy

dr inż. edward MUSIAŁ
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(Ask and question) PYTANIA I ODPOWIEDZIPYTANIA I ODPOWIEDZI (Ask and question)

Wypada uważnie rozpatrzyć kwestionowane sformułowania i to pamiętając o sprawie ważnej z punktu widzenia 
interpretacji tekstu rozdziału 411.3.3. Mianowicie drukowana mniejszą czcionką UWAGA (NOTE), formułująca 
możliwe odstępstwa z dwoma wyliczeniami, jest tekstem informacyjnym, sugerującym − tytułem przykładu − 
możliwe odstępstwa. tekstem normatywnym, podającym wymagania normy, jest pozostała część rozdziału 411.3.3.  
Aby zapewnić identyczność różnojęzycznych edycji normy europejskiej teksty normatywne powinny być tłumaczone 
wiernie, a w przypadku tekstów informacyjnych jest to mniej ważne i są powody, by dopuścić tu drobne różnice 
sformułowań.

Kwestionowane sformułowania w tekście normatywnym rozdziału 411.3.3

1) Nazwa osoba niewykwalifikowana nie została zdefiniowana w rozpatrywanej normie PN-HD [4] ani w normach  
w niej powołanych, a zatem nie jest terminem naukowym (terminem technicznym) i nie wiadomo, co dokładnie 
znaczy. Już na pierwszy rzut oka jest to antonim1) do terminu osoba wykwalifikowana, ale pobłądzi ten, kto uzna 
− nie mając żadnych przesłanek, by postąpić inaczej − że jest to antonim komplementarny2), czyli że jest to każda 
osoba inna niż osoba wykwalifikowana. Znaczyłoby to bowiem, że jest to − według terminologii PN-EN 61140 
[5] − osoba postronna lub osoba poinstruowana. To fałszywe wnioskowanie, bo w oryginale normy chodzi tylko  
o osoby postronne, czyli o laików w zakresie elektrotechniki [10], ale już nie o osoby poinstruowane. To sztubacki błąd 
tłumaczenia normy. Tak nonszalancko można pisać w gazecie, ale nie w normie.

2) Pierwsze z dwóch wadliwych sformułowań w ostatnim wierszu cytatu: „… urządzenia ruchomego o prądzie 
znamionowym nieprzekraczającym 32 A używanego na zewnątrz” jest również rezultatem niefrasobliwego 
tłumaczenia. Skoro w pierwszym wyliczeniu „gniazda wtyczkowe” są w liczbie mnogiej, a w drugim „urządzenie 
ruchome” jest w liczbie pojedynczej, to uważny czytelnik normy ma prawo sądzić, że to kryje jakąś informację, jakąś 
wskazówkę. I jeśli ma więcej niż jedno urządzenie ruchome, to będzie sobie łamał głowę, jak postąpić, czy i jak objąć 
je ochroną uzupełniającą. Będzie rozmyślał, co też normalizatorzy zamierzali przekazać w tak subtelny sposób.  
A to znowu tylko figiel tłumaczy. Subtelność jest im obca, oni niczego nie zamierzali, tak im wyszło. Angielskie 
equipment może znaczyć urządzenie, ale w pierwszym rzędzie znaczy wyposażenie, sprzęt, czyli zbiór albo zestaw 
urządzeń i w tym znaczeniu występuje w cytowanym ustępie normy. We francuskiej wersji językowej [2] jest w tym 
miejscu les appareils portatifs, czyli nie tylko liczba mnoga, ale są urządzenia ręczne (urządzenia ruchome trzymane 
w ręku lub prowadzone ręką podczas użytkowania), a nie bardziej ogólne pojęcie urządzenia ruchome (urządzenia, 
które mogą być łatwo przemieszczane podczas normalnego użytkowania). Z kolei w normie niemieckiej 
[7] występuje w tym miejscu termin tragbare Betriebsmittel, czyli urządzenia przenośne. Jak widać, w każdej  
z cytowanych wersji źródłowych jest co innego, ale oficjalnie wszystkie te różnojęzyczne teksty są identyczne. 
A wszystko dlatego, że zmiany w brzmieniu nawet najprostszych terminów i ich definicji w Międzynarodowym 
Słowniku Elektrotechnicznym IEV są tak częste, że nie nadążają za nimi sami normalizatorzy, nie mówiąc  
o szeregowych użytkownikach norm.

3) Ostatnie z niepoprawnych sformułowań to słowa kończące przytoczony na wstępie cytat z normy: „… urządzenia 
ruchomego o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A używanego na zewnątrz”. Na zewnątrz czegokolwiek 
to po angielsku on the outside. A przecież w oryginale napisano outdoors, co w tym kontekście znaczy na wolnym 
powietrzu i tak to należało przetłumaczyć. Sformułowania używany na zewnątrz oraz używany na wolnym powietrzu 
są bliskoznaczne, ale nie są jednoznaczne dla czytelnika szanującego precyzję myślenia i formułowania myśli. 
Słowa ubierają myśli i ten ubiór powinien być dobrze dopasowany. 

Kwestionowane sformułowania w tekście informacyjnym rozdziału 411.3.3

4) „Wyjątek może być zrobiony dla gniazd wtyczkowych obsługiwanych pod nadzorem osób wykwalifikowanych  
lub poinstruowanych, np. w niektórych obiektach handlowych lub przemysłowych…”. I tak jest w tekście 
angielskim [1, 3]. Kto ma rozsądzić, które obiekty handlowe lub przemysłowe są niektóre? Nie wolno normy  

1) Antonim − jeden z pary wyrazów mających znaczenie przeciwstawne, np. upał − mróz (SJP).
2) Antonim komplementarny − para nazw, w których zaprzeczenie jednej powoduje stwierdzenie drugiej.

tak redagować, że nawet jej autorzy nie potrafią objaśnić treści. W tekście francuskim normy międzynarodowej [2], 
uznawanym za pełnoprawny jej oryginał, usunięto zaimek niektórych, dzięki czemu tekst przestał być zagadkowy, 
ale czy czegoś przy okazji nie zgubiono? W normie niemieckiej [7] dodano tu następujące wyjaśnienie: Ma to 
miejsce, na przykład, w zakładach przemysłowych, w których urządzenia elektryczne są objęte stałym nadzorem, czyli 
są utrzymywane w ruchu przez osoby wykwalifikowane, a wdrożone metody pomiarowe zapewniają, że uszkodzenia 
mogą być w porę wykrywane i usuwane. W oryginale: Dieses gilt z.B. für Industriebetriebe, deren elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel ständig überwacht werden. Als ständig überwacht gelten elektrische Anlagen und Betriebsmittel, wenn sie 
von Elektrofachkräften in stand gehalten werden und durch messtechnische Maßnahmen sichergestellt ist, dass dadurch 
Schäden rechtzeitig entdeckt und behoben werden können.

5) Sformułowanie „Wyjątek może być zrobiony dla… specjalnego gniazda wtyczkowego przewidzianego  
do przyłączenia szczególnego elementu urządzenia” jest dość wiernie przetłumaczone z angielskiego [1, 3].  
Takie sformułowanie w normie to horrendum! W toku prac nad projektem normy, w dokumencie roboczym 
64/1449/RVC Result of Voting on CDV z marca 2005 r., francuski komitet narodowy IEC oprotestował to 
sformułowanie jako niezrozumiałe i mogące znaczyć niemal wszystko (w oryginale: The meaning of the 2nd dash is 
not understood, and as proposed could cover almost everything). Sekretariat TC 64 odrzucił te zastrzeżenia wyjaśniając, 
że sformułowanie zostało przyjęte po wielu dyskusjach (w oryginale: This wording was agreed after much debate. No 
change agreed.). To osobliwy argument w dyskusji merytorycznej. Być może lobbystom zależało na niejasnym, 
rozciągliwym sformułowaniu, ale można to było zręczniej zredagować. W rezultacie we francuskojęzycznej wersji 
normy IEC [2] kwestionowany tekst nieco uproszczono: wyjątek może być zrobiony dla… urządzeń specjalnych 
do przyłączania szczególnego (nietypowego, niestandardowego) wyposażenia (w oryginale: des dispositifs 
spécifiques de connexion de matériels particuliers). W normie niemieckiej [7] jest jeszcze inaczej i chyba najrozsądniej, 
mianowicie chodzi o gniazda wtyczkowe, z których każde jest przeznaczone do przyłączenia tylko określonego 
urządzenia (w oryginale: … Steckdosen, die jeweils für den Anschluss nur eines bestimmten Betriebsmittels errichtet 
werden). Intencja tego zapisu jest zrozumiała. Instaluje się gniazdo wtyczkowe niechronione wyłącznikiem 
różnicowoprądowym wysokoczułym przeznaczone wyłącznie do przyłączenia określonego urządzenia o dużym 
prądzie upływowym, którego wyłącznik wysokoczuły nie toleruje. I chodzi o to, by do tego gniazda nie przyłączać 
urządzenia ruchomego, zwłaszcza ręcznego, o małym prądzie upływowym, które powinno być i mogłoby być 
objęte ochroną uzupełniającą przy dotyku bezpośrednim. W komentarzu do normy niemieckiej zwraca się jednak 
uwagę,  że skoro gniazdo wtyczkowe ma być przypisane do określonego urządzenia, to warto rozważyć, czy nie 
lepiej to urządzenie po prostu przyłączyć na stałe, bez pośrednictwa gniazda i wtyczki. Urządzenie przyłączone 
na stałe − poza nielicznymi wyjątkami3) − ochrony uzupełniającej przy dotyku bezpośrednim nie wymaga i 
wątpliwości interpretacyjne znikają.

Powyższe wywody dotyczą maleńkiego fragmentu normy, raptem dziewięciu wierszy. Zostały przedstawione 
nie w celu epatowania czytelników, lecz uświadomienia im zawiłości redagowania tekstu normatywnego, 
odpowiedzialności z tym związanej oraz możliwych konsekwencji niefrasobliwości i zaniedbań tłumaczy  
oraz redaktorów. Przytoczone przykłady mają zachęcać do dociekliwego czytania i krytycznego analizowania tekstu 
normatywnego, a także do porównywania polskojęzycznego tekstu normy z jego wersjami oryginalnymi: angielską, 
francuską i niemiecką w przypadku dokumentów europejskich (EN, HD), a dwiema pierwszymi w przypadku 
dokumentów międzynarodowych (IEC). Jest to szczególnie ważne przy podejmowaniu decyzji brzemiennych  
w skutki finansowe (kosztowne instalacje, projekty typowe wielokrotnie powielane, ekstremalne zagrożenia) bądź 
rozstrzygających o ludzkich losach (powypadkowe sprawy sądowe).

Przykłady zamierzonych rozbieżności sformułowań w normach europejskich tłumaczonych w różnych krajach nie 
potwierdzają lansowanej w Polsce doktryny, iż kraje członkowskie Unii Europejskiej są obowiązane do literalnego 
przekładu anglojęzycznej wersji europejskich dokumentów normatywnych. Ta zasada nie jest przestrzegana zwłaszcza 
w odniesieniu do norm przepisowych (norm wykonawczych, przepisów budowy), o czym wymownie świadczą 
3) Urządzenia stałe klasy ochronności II użytkowane w ograniczonych przestrzeniach przewodzących (PN-HD 60364-7-706:2007) oraz urządzenia 
ogrzewania sufitowego i podłogowego (FprHD 60364-7-753:2013).
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przytoczone wyżej przykłady. A jak ogromne mogą być rozbieżności, najlepiej świadczy austriacki odpowiednik [8] 
normy 60364-4-41, będący oryginalną austriacką normą własną, znacznie obszerniejszą i bardziej szczegółową niż 
dokument europejski. Również norma niemiecka [7] w niezliczonych miejscach odchodzi od niemieckojęzycznej 
wersji dokumentu europejskiego bądź znacząco go uzupełnia. Oczywiście na takie postępowanie mogą sobie 
odpowiedzialnie pozwolić tylko kraje, które w komitetach technicznych mają specjalistów oddanych sprawie 
normalizacji, a nie figurantów czy marionetki.

Jeżeli krytyczna analiza cytowanego na wstępie fragmentu normy ma być konstruktywna, to powinna być 
zwieńczona propozycją poprawnej redakcji. Ta propozycja może nie będzie perfekcyjna, ale chyba będzie zrozumiała 
dla przeciętnego użytkownika normy, bo wynika z przekonania, że przekład nie polega na szukaniu słów, lecz sensów.

411.3.3 Ochrona uzupełniająca

W instalacjach prądu przemiennego (a.c.) ochroną przeciwporażeniową uzupełniającą za pomocą urządzeń 
różnicowoprądowych (RCD), uwzględniając 415.1, należy objąć:

−  gniazda wtyczkowe powszechnego użytku o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, przeznaczone  
do użytkowania przez laików w zakresie elektrotechniki oraz

UWAGA  Wyjątek można uczynić dla:

− gniazd wtyczkowych obsługiwanych pod nadzorem osób poinstruowanych lub wykwalifikowanych, np. w obiektach handlowych 
bądź przemysłowych,

− gniazd wtyczkowych, z których każde jest przeznaczone do przyłączenia przypisanego mu urządzenia.

−  obwody odbiorcze urządzeń ruchomych, o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A, przeznaczonych  
do użytkowania na wolnym powietrzu.

STOSOWANIE OCHRONY UZUPEŁNIAJĄCEJ WEDŁUG UZNANYCH ZASAD WIEDZY TECHNICZNEJ

Po przetłumaczeniu niezrozumiałych postanowień normy na język naprawdę polski można przystąpić do rozważania 
ich logiki, intencji i zasad wdrażania w praktyce. Rozdział 411.3.3 normy dotyczy ochrony uzupełniającej przy dotyku 
bezpośrednim (rys. 1a) za pomocą wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych, tzn. o znamionowym 
prądzie różnicowym zadziałania nie większym niż 30 mA. Ochrona uzupełniająca nie dopuszcza do fibrylacji serca 
ani przy rażeniu krótkotrwałym dużym prądem (setki miliamperów), ani przy rażeniu długotrwałym małym prądem 
(najwyżej 30 mA lub wartość równoważna przy prądzie innym niż przemienny 50 Hz). Na ochronę taką można też 
liczyć w sytuacji podwójnego uszkodzenia, a ściślej − uszkodzenia izolacji podstawowej w obwodzie z przerwanym 
przewodem ochronnym (rys. 1 b). 

Stosownie do wymaganego poziomu selektywności zabezpieczeń, czyli do akceptowalnej częstości zbędnego 
wyłączania urządzeń będących w nienagannym stanie, wyłącznikiem różnicowoprądowym wysokoczułym dla celów 
ochrony uzupełniającej obejmuje się:

 • pojedyncze gniazda wtyczkowe,
 • pojedynczy obwód4) albo grupę obwodów instalacji elektrycznej,
 • całą instalację elektryczną odbiorczą niedużego obiektu (kiosk, garaż, mały warsztat).

W instalacji z przewodem ochronnym jeden i ten sam wyłącznik, wprowadzony ze względu na ochronę 
uzupełniającą, może też pełnić rolę urządzenia dokonującego samoczynnego wyłączania zasilania dla celów ochrony 
przeciwporażeniowej dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu), jak na rys. 1c. Tylko norma austriacka [8] wymaga  
w takiej sytuacji zainstalowania w obwodzie dwóch wyłączników różnicowoprądowych: „Bei Anwendung der 
Maßnahme des Fehlerschutzes Fehlerstrom-Schutzschaltung sind daher zwei Fehlerstrom-Schutzschalter in Serie 
einzubauen (Anmerkung zu 6.1.1)”. Jeden wyłącznik wystarcza, jeżeli samoczynne wyłączanie zasilania dla celów 
ochrony przy uszkodzeniu skutecznie zapewnia zabezpieczenie nadprądowe.

4) Obwód instalacji elektrycznej − zbiór elementów instalacji, które mają jedno i to samo zabezpieczenie nadprądowe.
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Rys. 1. Przydatność wyłączników różnicowoprądowych: a), b) do ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej;  
c) do ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu)

Fig. 1. Usefulness of residual current devices for: a), b) additional protection; c) fault protection

Norma bezpieczeństwa grupowa HD 60364-4-41 [1, 3, 4] wymaga stosowania ochrony uzupełniającej w odniesieniu 
do obwodów gniazd wtyczkowych powszechnego użytku o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A,  
z których mają korzystać laicy w zakresie elektrotechniki (osoby postronne) w budynkach mieszkalnych, ale również 
na stanowiskach pracy, w miejscach wypoczynku i w innych okolicznościach. Chodzi o zagrożenie nie tyle ze strony 
samych gniazd wtyczkowych, ile ze strony przyłączanych do nich urządzeń ruchomych, a zwłaszcza urządzeń 
ręcznych (narzędzia, lampy, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia do pielęgnacji ciała). Chodzi również  
o przewody ruchome, którymi są zasilane odbiorniki i rozdzielnice przenośne, znacznie bardziej, niż przewody układane 
na stałe, narażone na uszkodzenia izolacji oraz na przerwanie ciągłości żyły ochronnej. Długotrwałe prowadzenie ręką 
bądź trzymanie ręką, czy chociażby wielokrotne dotykanie samego odbiornika energii elektrycznej i jego przewodu 
przyłączeniowego, narażonego na uszkodzenia zwłaszcza w miejscach wprowadzenia do odbiornika i do wtyczki, 
czyli nieustanna styczność fizyczna z urządzeniem elektrycznym jest czynnikiem poważnie zwiększającym ryzyko 
porażenia w razie odsłonięcia części czynnej albo zamierzonego ominięcia ochrony podstawowej, np. przez zdjęcie 
obudowy.

W normie międzynarodowej IEC 60884-1 [6] na gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego  
w ogóle nie ma gniazd o prądzie znamionowym 20 A, a największe prądy znamionowe to 16 A i 32 A. W krajach 
Europy kontynentalnej gniazda 20 A praktycznie nie były instalowane ani w odległej przeszłości, ani w ostatnich 
dekadach. Były one i są nadal stosowane głównie w krajach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, w USA i w Ameryce 
Południowej. Zatem wymaganie 411.3.3 [1, 3, 4] w Europie kontynentalnej, łącznie z Polską, praktycznie dotyczy 
gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 16 A. Polscy elektrycy patrząc w normie [4]  
na prąd znamionowy gniazda wtyczkowego 20 A powinni widzieć 16 A, bo tak to ograniczenie w praktyce wygląda. 
Austriaccy elektrycy takich wątpliwości nie mają, bo i w tej kwestii ich normalizatorzy zerwali z fikcją i w normie własnej 
[8], w rozdziale o ochronie uzupełniającej, zamiast 20 A wpisali 16 A.5) Zarazem dodali ogólne zalecenie stosowania 
ochrony uzupełniającej również dla gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym większym niż 16 A nie określając 
górnej granicy prądu znamionowego. Nie ma w tym nic szczególnego, bo − poza cytowanym wyżej rozdziałem 
411.3.3 grupowej normy bezpieczeństwa HD 60364-4-41 [1, 3, 4] − wymaganie stosowania ochrony uzupełniającej 
występuje w wielu arkuszach 700 normy HD 60364, dotyczących ochrony w warunkach zwiększonego zagrożenia 
porażeniem, jak przestrzenie ochronne w pomieszczeniach kąpielowych, saunach i basenach kąpielowych, jak place 
budowy, gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze, ograniczone przestrzenie przewodzące, kempingi i mariny, zespoły 
przewoźne (medyczne, badawcze, kinowe, wystawowe), oraz tymczasowe tereny targowe i obiekty rozrywkowe.

5) Norma austriacka ÖVE/ÖNORM E 8001-1 już w roku 1996 wprowadziła obowiązek stosowania ochrony uzupełniającej, początkowo dla gniazd 
powszechnego użytku o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 25 A.
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czyli przy zagrożeniach, przed którymi ma chronić wyłącznik różnicowoprądowy wysokoczuły w roli ochrony 
uzupełniającej. Nie są potrzebne w normie dodatkowe wymagania na ten temat. Tablica 41.1 normy jest zamieszczona 
w rozdziale 411.3.2 dotyczącym ochrony przy uszkodzeniu, a w rozdziale 411.3.3 nie ma do niej odwołania, z czego 
wynika, że nie dotyczy ona ochrony uzupełniającej.

W nielicznych arkuszach części 7 norma 60364 wymaga (np. 710.411.3.2.1, 712.413.1.1.1.2) stosowania do ochrony 
dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu) wyłączników różnicowoprądowych innych niż typu wyzwalania AC,  
tzn. w pierwszym rzędzie wyłączników typu A, a wyjątkowo − typu B. Natomiast nie ma analogicznych wymagań 
odnośnie do ochrony uzupełniającej przy dotyku bezpośrednim ani w normie grupowej 60364-4-41, ani w arkuszach 
części 7. Jak to rozumieć?

W Polsce nie ma aktualnie żadnych podstaw w normach ani przepisach, by wymagać użycia do ochrony 
uzupełniającej wyłącznika wysokoczułego innego niż typu AC, tzn. reagującego tylko na prąd różnicowy sinusoidalny 
o częstotliwości sieciowej i zbliżonej do niej. Nie ma też podstaw, by zakazać użycia wyłącznika typu A. Jeżeli ze 
względu na wymagania części 7 normy instaluje się wyłącznik wysokoczuły typu A, to − niezależnie od intencji 
projektanta − zapewnia on również ochronę uzupełniającą w razie rażenia prądem pulsującym stałym. Od kiedy  
w Niemczech zakazano instalowania wyłączników typu AC, ochronę uzupełniającą zapewniają głównie wyłączniki 
typu A.

Wyłącznik wysokoczuły typu A, znamionowany prądem różnicowym zadziałania 30 mA, ma gwarantowany prąd 
zadziałania 30 mA przy prądzie różnicowym sinusoidalnym i gwarantowany prąd zadziałania 42 mA przy prądzie 
różnicowym pulsującym stałym. Z analizy pierwotnych kryteriów bezpieczeństwa [11] wynika, że – mimo większego 
prądu zadziałania (42 mA) – przy pobudzeniu prądem różnicowym pulsującym stałym interweniuje on z większym 
marginesem bezpieczeństwa niż przy pobudzeniu prądem różnicowym sinusoidalnym (30 mA), czyli w pełni nadaje 
się do ochrony uzupełniającej przy obu przebiegach prądu różnicowego.

W przypadku wyłączników typu B, około 10-krotnie droższych, sprawa jest bardziej złożona. Producenci na własną 
odpowiedzialność deklarują przydatność niektórych odmian takich wyłączników do ochrony uzupełniającej przy 
złożonych przebiegach prądu różnicowego. Przyjmując za podstawę prąd niefibrylacyjny sinusoidalny o częstotliwości 
sieciowej 30 mA przy rażeniu długotrwałym − w oparciu o dokument IEC TS 60479-2 [11] − wnioskują o równoważnej 
wartości prądu niefibrylacyjnego o innym przebiegu. Im bardziej złożony przebieg, im bardziej odbiega od wzorców 
w dokumencie IEC TS 60479-2 [11], tym poziom ufności wyniku jest mniejszy. Sprawa ochrony uzupełniającej przy 
użyciu wyłączników typu B jeszcze nie dojrzała do ujęcia w normie. Nie należy jednak zapominać, że − poza innymi 
wymaganiami − wyłącznik wysokoczuły 30 mA typu B spełnia wszystkie wymagania stawiane wyłącznikowi 30 mA 
typu A. Już to może wstępnie zorientować elektroinstalatora o jego możliwościach i zasadach użycia go.

Skuteczność ochrony uzupełniającej za pomocą wyłączników różnicowoprądowych o czułości 30 mA wykazał  
w sposób najbardziej przekonujący z możliwych prof. G. Biegelmeier. Kilkadziesiąt razy poddawał się  
w odpowiednio przygotowanym laboratorium rażeniu nagle przykładanym napięciem o wartości skutecznej  
do 200 V na drodze ręka-ręka i ręka-stopy, przy czym przepływ prądu rażeniowego był przerywany przez wyłączniki 
różnicowoprądowe pobudzane jak w rzeczywistej instalacji. Ze względów bezpieczeństwa było aż sześć wyłączników 
szeregowo połączonych, a eksperymenty odbywały się przy udziale kardiologa i anestezjologa monitorujących 
stan podopiecznego i gotowych do akcji ratowniczej, gdyby zaszła taka potrzeba. Niektóre rażenia były bolesne, 
powodowały skurcz mięśni szkieletowych, nawet gwałtowny ruch kończyn bądź tułowia, ale lekarze nie stwierdzili 
żadnych bezpośrednich niepokojących następstw tych eksperymentów, a po ich przebyciu profesor w dobrej 
kondycji fizycznej i intelektualnej przeżył jeszcze wiele lat. Sprawozdania z tych badań były publikowane, również jako 
dokumenty robocze IEC, a przez Internet można zamówić film przedstawiający ich przebieg. 

Mimo to w numerze 11/2008 Wiadomości Elektrotechnicznych ukazał się artykuł pod przewrotnym tytułem 
„Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca za pomocą wysokoczułych RCD, które nie zapewniają takiej ochrony”. 
Nieprzygotowanych czytelników wypada przestrzec przed tym dezinformującym tekstem, który nie ma nic 
wspólnego z nauką ani z wiedzą techniczną. To pozbawione treści czcze wywody wynikłe z błędnego przetłumaczenia  

Jednakże w obwodach gniazd wtyczkowych o dużym prądzie znamionowym stosowanie ochrony uzupełniającej 
może być problematyczne, bo im większy prąd znamionowy odbiorników, tym raczej większy ich prąd upływowy, 
zwłaszcza po dłuższym użytkowaniu w trudnych warunkach środowiskowych. Zważywszy, że do ochrony 
uzupełniającej nadają się tylko wyłączniki różnicowoprądowe wysokoczułe (IΔn ≤ 30 mA), ustalony prąd upływowy 
w chronionym obwodzie powinien być bardzo mały, nie większy niż 1/3 · IΔn, czyli 10 mA. Nie ma obawy 
przekroczenia tej wartości przy zasilaniu odbiorników energii elektrycznej do użytku domowego o niedużej mocy 
znamionowej, najwyżej 16 A · 230 V ≈ 4 kW. Ponadto urządzenia powszechnego użytku o mocy nieprzekraczającej 
4 kW ze sterownikami energoelektronicznymi powinny być tak skonstruowane, aby nie mogły wywoływać prądu 
różnicowego stałego o małym tętnieniu. Dzięki temu radykalnie unika się potrzeby stosowania w instalacjach 
domowych wyłączników różnicowoprądowych o wyzwalaniu typu B. 

To głównie z obawy przed przekształtnikami i ich filtrami pojawiły się w rozdz. 411.3.3 rozpatrywane na początku tego 
artykułu dwa pokrętnie sformułowane zapisy pozwalające odstąpić od obowiązku stosowania ochrony uzupełniającej  
w odniesieniu do gniazd o małym prądzie znamionowym (In ≤ 20 A) wykorzystywanych przez laików na stanowiskach 
pracy, w zakładach przemysłowych, obiektach handlowych i rozrywkowych, czy kuchniach zbiorowego żywienia.  
Nie chodzi przecież o to, że ochrona od porażeń laików w takich obiektach jest mniej ważna niż w mieszkaniu,  
lecz o to, że mogą tam występować urządzenia elektryczne i zestawy urządzeń mające duży ustalony prąd 
upływowy, uniemożliwiający użycie wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych. I tak to odstępstwo należy 
rozumieć − od ochrony uzupełniającej wolno odstąpić, jeżeli można wykazać, że jest ona technicznie niewykonalna 
i w zamian wprowadza się środki organizacyjne wskazane w normie: nadzór przez osoby wykwalifikowane  
lub osoby poinstruowane (pierwsze wyliczenie w 411.3) albo gniazda wtyczkowe, z których każde jest przeznaczone 
do przyłączenia przypisanego mu urządzenia (drugie wyliczenie).

Trzeba też pamiętać, że wyłączniki różnicowoprądowe wysokoczułe są bardziej niż inne wrażliwe na przejściowy 
prąd upływowy, szczególnie duży przy załączaniu urządzeń, które mają zasilacze impulsowe z kondensatorami  
o dużej pojemności w obwodach wejściowych albo mają pośrednie przemienniki częstotliwości o dużej częstotliwości 
impulsowania i filtry o dużej pojemności doziemnej. Ten prąd jest szczególnie duży przy jednoczesnym załączaniu wielu 
urządzeń, choćby to załączanie było niezamierzone, np. po mikrozaniku napięcia zasilania. We wszelkich sytuacjach 
wątpliwych do ochrony uzupełniającej należy stosować wyłączniki krótkozwłoczne, których sposób oznakowania 
nie jest znormalizowany i producenci stosują własny kod, na ogół: G, HI, Hpi lub KV. Mają one gwarantowany czas 
przetrzymywania przez co najmniej przez pół okresu (10 ms) nawet dużego przejściowego prądu różnicowego, 
natomiast ich gwarantowany największy czas wyłączania jest identyczny jak wyłączników bezzwłocznych. Oficjalne 
komentarze do normy austriackiej zalecają je w każdym zastosowaniu ochrony uzupełniającej niezależnie od 
warunków miejscowych.

Tablica 1. Największy dopuszczalny czas wyłączania wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych o wyzwalaniu typu AC 

w zależności od prądu różnicowego wyrażonego krotnością znamionowego prądu różnicowego zadziałania

Table 1. Maximum permissible disconnection time of type AC high sensitivity RCDs versus residual current relative to nominal 

operating current

Prąd różnicowy Czas wyłączania  [ms]

IΔn 300

2 IΔn 150

≥ 5 IΔn 40

Norma PN-HD 60364-4-41 nie określa wymaganego czasu wyłączania wyłączników różnicowoprądowych użytych  
do ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej. Powód jest prosty − nadają się do tego tylko wyłączniki wysokoczułe 
bezzwłoczne i krótkozwłoczne, dla których wymagania odnośnie do największych dopuszczalnych czasów wyłączania 
w zależności od wartości prądu różnicowego są identyczne. Są one zestawione w tabl. 1 i powinny być dotrzymane 
również przy stopniowym narastaniu prądu różnicowego. Rzeczywisty czas wyłączania jest na ogół mniejszy  
niż 20 ms przy dotyku bezpośrednim części czynnej i nagłym wystąpieniu dużego prądu różnicowego (rys. 1a, b), 
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przez autora jednego terminu z dokumentu IEC. Kto lekkomyślnie to spożył i zatruł się, ten w Internecie znajdzie 
odtrutkę (www.edwardmusial.info/pliki/toksyny_lejdejskie.pdf ).

PODSUMOWANIE

Z przedstawionych rozważań wynikają pewne zasady i wymagania odnośnie do stosowania ochrony uzupełniającej 
przy dotyku bezpośrednim za pomocą wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych.

1. W budynkach mieszkalnych i w podobnych okolicznościach, w których z gniazd wtyczkowych korzystają laicy  
w zakresie elektrotechniki i odbywa się to bez jakiegokolwiek nadzoru sprawowanego przez osoby 
wykwalifikowane, czy chociażby osoby poinstruowane, ochrona uzupełniająca przy dotyku bezpośrednim według 
ostatniej edycji HD 60364-4-41 [3, 4] jest bezwzględnie wymagana w obwodach gniazd wtyczkowych o prądzie 
znamionowym nieprzekraczającym 20 A (praktycznie 16 A). Jedyną furtką, która mogłaby uzasadniać odstępstwo, 
jest drugie wyliczenie w Uwadze do 411.3.3, dotyczące gniazd wtyczkowych, z których każde jest przeznaczone  
do przyłączenia przypisanego mu urządzenia. Są propozycje, by odnosić to do gniazd zasilających urządzenia, których 
odłączenie po zbędnym zadziałaniu wyłącznika wysokoczułego oznacza poważne konsekwencje, jeżeli zdarzy się 
podczas wielodniowej nieobecności domowników: chłodziarka, zamrażarka, sygnalizacja przeciwwłamaniowa. 
Jest lepsze rozwiązanie: osobny wyłącznik różnicowoprądowy i to krótkozwłoczny dla każdego z gniazd 
chłodziarki czy zamrażarki i usunięcie wyłącznika z obwodu zasilającego sygnalizację przeciwwłamaniową, bo nie 
jest on tam potrzebny. Natomiast nawet w budynkach mieszkalnych stosowanie ochrony uzupełniającej nie jest 
wymagane w obwodach odbiorników zainstalowanych na stałe, jak oświetlenie sufitowe i ścienne, klimatyzatory  
i wentylatory oraz stałe bądź stacjonarne ogrzewacze z wyjątkiem urządzeń ogrzewania sufitowego  
i podłogowego. Nie należy jednak zapominać, że budynków mieszkalnych dotyczą też − stosownie do ich 
wyposażenia − wymagania dodatkowe w sprawie ochrony uzupełniającej zawarte w części HD 60364-7 normy 
(pomieszczenia kąpielowe, sauny, baseny kąpielowe, fontanny itd.). 

2. Ochrona uzupełniająca przy dotyku bezpośrednim jest też wymagana według HD 60364-4-41 [3, 4] w obwodach 
gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A (praktycznie 16 A), z których korzystają 
laicy w zakresie elektrotechniki w miejscu pracy, na przykład w zakładach przemysłowych, w obiektach handlowych 
i usługowych bądź w biurowcach. Pierwsze wyliczenie w Uwadze do 411.3.3 pozwala odstąpić od stosowania 
ochrony uzupełniającej w uzasadnionych wypadkach. Dotyczy to sytuacji, w których wprowadzenie wyłączników 
różnicowoprądowych wysokoczułych oznacza zwiększone i nieakceptowalne ryzyko zbędnych wyłączeń,  
a rezygnacja z ochrony uzupełniającej jest rekompensowana fachowym nadzorem nad trybem użytkowania 
urządzeń elektrycznych. Innymi słowy, złagodzenie technicznych środków ochrony okupuje się zaostrzeniem 
organizacyjnych środków ochrony. Takie odstępstwo jest uzasadnione na przykład w biurowcach, marketach  
i obiektach usługowych o bogatym wyposażeniu informatycznym, jeżeli środkami technicznymi, chociażby 
rozsądnym ograniczeniem liczby gniazd wtyczkowych w obwodzie, nie da się uzyskać oczekiwanego komfortu 
użytkowania wspomnianego wyposażenia, bez zakłóceń wywołanych zbędnym pobudzaniem wyłączników 
wysokoczułych. 

3. Ochrona uzupełniająca przy dotyku bezpośrednim jest wymagana według HD 60364-4-41 [3, 4] w obwodach 
odbiorczych urządzeń ruchomych, o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A (In ≤ 32 A), przeznaczonych 
do użytkowania na wolnym powietrzu. To wymaganie obowiązuje niezależnie od kwalifikacji osób obsługujących 
te urządzenia i niezależnie od sposobu przyłączenia tych urządzeń: za pośrednictwem gniazda i wtyczki czy − 
rzadziej − ze skrzynki zaciskowej poprzedzonej rozłącznikiem izolacyjnym.

4. Ochrona uzupełniająca przy dotyku bezpośrednim według HD 60364-4-41 [3, 4] nie jest wymagana6)  w odniesieniu 
do gniazd wtyczkowych użytkowanych wyłącznie przez osoby wykwalifikowane w zakresie elektrotechniki,  
np. gniazd zainstalowanych w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, jak rozdzielnie, nastawnie, dyspozytornie, 
serwerownie.

6) W całym tekście odpowiedzi sformułowanie „nie jest wymagana” należy rozumieć dosłownie. Ochrona nie jest wymagana, ale nie jest zabroniona  
i projektant może ją wprowadzić, jeżeli widzi ku temu uzasadnione, szczególne powody.

5. Ochrona uzupełniająca przy dotyku bezpośrednim nie obowiązuje w odniesieniu do gniazd wtyczkowych 
stanowiących wyposażenie maszyn mających oznaczenie CE, bo nie ma takiego wymagania w Dyrektywie 
Maszynowej. Zarządca obiektu odpowiada za to, by korzystanie z takich gniazd było zastrzeżone tylko dla osób 
przeszkolonych w zakresie eksploatacji maszyny. Komentarzem tej treści kończy się rozdział 411.3.3 normy 
francuskiej [9]: Cette disposition ne vise pas les prises de courant prévues par les constructeurs sur des machines portant 
le marquage CE, la directive européenne relative aux machines ne prévoyant pas cette exigence. Le Ministère chargé 
du travail considère que, dans ce cas, l'utilisation de telles prises de courant doit être réservé, sous la responsabilité  
du chef d'établissement, au personnel ayant reçu une formation et une consigne d'exploitation. Zalecenia występujące 
w dokumentach normatywnych tylko niektórych krajów członkowskich CENELEC też stanowią dorobek 
normalizacji europejskiej i mogą być traktowane jako wskazówka w krajach, w których na określony temat  
nie opublikowano żadnych postanowień ani wyjaśnień.

6. Ochrona uzupełniająca przy dotyku bezpośrednim − poza nielicznymi wyjątkami − nie jest wymagana  
w obwodach zasilających urządzenia stałe, tzn. urządzenia przytwierdzone do podłoża lub przymocowane w inny 
sposób w określonym miejscu. Do wyjątków należą zwłaszcza urządzenia stałe klasy ochronności II użytkowane 
w ograniczonych przestrzeniach przewodzących (PN-HD 60364-7-706:2007) oraz obwody ogrzewania 
podłogowego i sufitowego (FprHD 60364-7-753:2013). Takie urządzenia z zasady powinny być zasilane 
przewodami ułożonymi na stałe, a nie za pośrednictwem gniazd wtyczkowych i przewodów ruchomych.
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w książce, formatu A-4 na 242 stronach, znajdują artykuły dotyczące odnawialnych 
źródeł energii, które już dziś mogą być stosowane w polskich warunkach klimatycznych 
przy obecnym stanie techniki.

wśród tematów między innymi:
 • Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne
 • Praktyczne obliczenia w  instalacjach słonecznego ogrzewania wody
 • Konwersja energii słonecznej na chemiczną w ogniwach fotoelektrochemicznych
 • Wykorzystanie zasobników energii w energetyce wiatrowej
 • Ogniwa Paliwowe – najbardziej efektywne źródła elektryczności
 • Produkcja biogazu
 • Pompy ciepła w budownictwie mieszkaniowym
 • Kogeneracja rozproszona oparta na OZE – mikrosiłownie parowe

Cena opracowania wraz z kosztem wysyłki: 120 zł + 5% VAt 
Zamówienia kierować na adres: infotech@infotech.gdansk.pl

ENERGIA ODNAWIALNA
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