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1. WSTĘP 

 
Pierwsze opisane eksperymenty oddziaływania 

elektryczności na organizmy żywe pochodzą z XVIII wieku. 
Badano wtedy wpływ rozładowania ładunków 
elektrostatycznych zgromadzonych w kondensatorze, na 
reakcję człowieka. W 1818 r. angielski fizjolog A. Ure 
wykonywał doświadczenia na zwłokach łacząc różne części 
ciała do napięcia wytwarzanego maszyną elektrostatyczną. 
Obserwacje reakcji rażonego człowieka były często 
wykonywane dla sensacji wzbudzając ogólną ciekawość. 

Rozwój elektrotechniki pod koniec dziewiętnastego 
wieku przyniósł nowe nieznane wcześniej śmiertelne 
wypadki porażeń prądem. Pierwszy udokumentowany 
wypadek porażenia prądem od urządzeń elektrycznych 
wystąpił w 1887 roku, w Niemczech. Wypadek ten 
przyczynił się do rozpoczęcia badań przyczyn śmierci 
powodowanej rażeniem prądem elektrycznym. 

 
2. WŁAŚCIWO ŚCI ELEKTRYCZNE CIAŁA  
    CZŁOWIEKA 

 
W końcu XIX wieku mimo, że znane były ogólne 

podstawy elektrotechniki, to wiedza o wpływie 
elektryczności na człowieka nadal była niepoznana. Wiedza 
o  oddziaływaniu   prądu   elektrycznego na człowieka 
pochodzi z doświadczeń na zwierzętach oraz badań osób 
rażonych elektrycznością. Charakterystyczną cechą 
informacji o oddziaływaniu elektryczności na człowieka był 
brak pełnej zgodności pomiędzy wynikami badań, gdyż 
wtedy nie uwzględniano stochastycznego charakteru 
badanych wielkości. 

Pierwsze badania rezystancji ciała człowieka 
przeprowadził J. Runge w roku 1870, który wykazał, że 
rezystancja naskórka jest większa od tkanki podskórnej. 
Badania wykonywał przy pomocy ogniwa elektrycznego 
z płytami miedziano-cynkowymi. W 1882 roku Friedrich 
Kohlrausch (1840-1910) mierząc rezystancję ciała między 
lewą a prawą ręką określił jej wartość w zakresie od 1,6 kΩ 
do 3 kΩ. W tym samym czasie F Jolly stwierdził, że wartość 
rezystancji ciała kobiety jest o 30% większa od rezystancji 

ciała mężczyzny. Stwierdził też, że na wartość rezystancji 
ciała wpływają zmiany fizjologiczne w organizmie. William 
Henry Stone (1834-1896) określił w 1884 roku wartość 
rezystancji ciała człowieka między ręką a nogą w zakresie 
od 900 Ω do 100 kΩ. Stwierdził, że rezystancja ciała 
człowieka podczas choroby maleje o 300 Ω. W badaniach 
jako elektrodę stosował rtęć oraz taśmy ołowiowe nakładane 
na zwilżone roztworem soli ciało człowieka. W 1891 roku 
Silva i Pescarolo wykazali, że rezystancja ciała człowieka 
zależy od powierzchni dotyku, siły docisku oraz temperatury 
otoczenia. Zależność zmian rezystancji ciała od napięcia 
rażeniowego w zakresie do 100 V określił w 1897 roku 
L. Weber z Politechniki w Zurychu. W badaniach stosował 
elektrody wykonane z drutu o średnicy 6 mm. W 1890 roku 
Jean Tarchanoff (1857-1927) stwierdził, że przepływający 
przez ciało człowieka prąd elektryczny powoduje zmiany 
w krwi.  

W 1888 roku Amerykanin Harold Brown (1869-1932) 
poprzez publiczne pokazy uśmiercania psów prądem 
przemiennym udowodnił, iż prąd przemienny jest bardziej 
niebezpieczny od prądu stałego. Stwierdził, że śmiertelne już 
jest napięcie 110 V o częstotliwości 60 Hz.  

Na zbudowanym w 1889 roku przez Thomasa Edisona 
krześle elektrycznym służącym dla tracenia skazańców 
próbowano poprzez obserwacje wyroków uzyskać 
informacje o działaniu prądu elektrycznego na człowieka. 
Używane w egzekucjach napięcie elektryczne o wartości 
ponad 2 kV, było podawane skazańcom w cyklach 
trwających do kilkudziesięciu sekund. Obserwacje tych 
makabrycznych praktyk nie wniosły wiele nowej wiedzy do 
elektropatologii.  

W 1919 roku Martin Gildemeister (1876-1943) 
wykazał, że wartość rezystancji ciała jest zależna od napięcia 
rażeniowego i częstotliwości prądu. W roku 1923 Willem 
Einthoven (1860-1927) stwierdził, że impedancja ciała 
człowieka posiada charakter pojemnościowy. Zmiany 
wartości impedancji ciała od częstotliwości i napięcia 
rażeniowego określił w 1928 roku O. Müller.  

Z początkiem dwudziestego wieku, badania 
właściwości elektrycznych ciała człowieka przeprowadził 
austriacki lekarz Stefan Jellinek (1871-1968). Pracując dla 
instytutu medycyny sądowej w Wiedniu, dokumentował 
zaistniałe urazy elektryczne ciała człowieka. Zgromadzone 
przez Jellinka eksponaty można obecnie zobaczyć w 
Muzeum Elektropatologii w Wiedniu, a stosowane 
przyrządy badawcze w wiedeńskim muzeum medycyny 
Josephinum. W 1907 roku Stefan Jellinek stwierdził, że 
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przyczyną śmierci powodowanej prądem elektrycznym jest 
zaprzestanie oddychania.  W 1925 roku S. Jellinek wydał 
pierwszy podręcznik dla inżynierów i lekarzy o działaniu 
prądu elektrycznego człowieka. Potwierdził, że prąd stały 
jest mniej szkodliwy od przemiennego, a wartość śmiertelną 
napięcia przemiennego określił 110 V. Jellinka uznaje się za 
prekursora badań o charakterze naukowym nad porażeniami 
prądem elektrycznym. Opublikowane przez Stefana Jellinka 
przyczyny śmiertelnych skutków porażeń zakwestionował w 
USA Konrad Alvensleben (1874-1945), który za przyczynę 
śmierci elektrycznej uważał zaburzenie koordynacji ruchu 
mięśnia sercowego. W latach dwudziestych Alvensleben 
uporządkował stan wiedzy o działaniu prądu na człowieka 
i opracował pierwsze zasady ratowania porażonych oraz ich 
reanimację.  

 

 
 

Rys.1. Strona tytułowa pierwszego podręcznika o wypadkach 
elektrycznych i ochronie przeciwporażeniowej z 1925 roku 
 

 
 

Rys. 2. Stefan Jellinek 
 

W Niemczech Henryk Freiberger opublikował w 1934 
roku swoje badania i aktualny stan wiedzy z elektropatologii 
wydając książkę „Der elektrische Widerstand des 
menschlichen Körpers gegen technischen Gleich und 
Wechselstrom”. Monografia  stanowiła przez wiele lat 
podstawową literaturą z działania prądu elektrycznego na 
człowieka. Freiberger przeprowadził pomiary rezystancji 
ciała ludzi żywych napięciem do 30 V oraz zwłok napięciem 
do 5 kV. Opracował zależność zmian impedancji ciała 
człowieka od napięcia rażeniowego w zakresie do 500 V. 
Stwierdził, że wewnętrzne organy ciała człowieka posiadają 

charakter rezystancyjny, a skóra człowieka posiada charakter 
impedancyjny. Określił wartość pojemności skóry 
20 nF/cm2. W 1952 roku, C. Söderbaum wykonując pomiary 
impedancji pomiędzy lewą i prawą ręką określił pojemność 
elektryczną ciała człowieka od 6 nF/cm2 do 10 nF/cm2. 

 
3. SKUTKI RA ŻENIA CZŁOWIEKA PR ĄDEM  
    ELEKTRYCZNYM 

 
W 1936 roku zespół: L. Ferris, B. King, P. Spence 

i H. Williams z Columbia University w USA, po 
przeprowadzeniu badań na owcach stwierdził, że przyczyną 
śmierci w wyniku porażenia prądem jest zjawisko fibrylacji, 
czyli migotania komór serca. W 1939 roku Carl Wiggers 
(1883-1963) wykazał, że zjawisko migotania komór serca 
może wystąpić tylko wówczas, gdy pobudzający impuls 
prądu rażeniowego wystąpi w pewnej określonej fazie pracy 
serca. Przeprowadzone badania na różnych zwierzętach 
wykazały, że wartość progowa powodująca fibrylację komór 
serca zależy nie od napięcia rażeniowego, lecz od wartości 
natężenia prądu i czasu rażenia. Ferris L. opracował 
graficzną zależność między wartością natężenia prądu 
i czasem rażenia niezbędnym do wywołania fibrylacji 
określonym w liczbie pracy cykli serca. 
Z przeprowadzonych badań na zwierzętach wyznaczył 
zależność prądu wywołującego migotanie komór serca od 
ciężaru ciała oraz ciężaru serca. Wyniki Ferrisa w 1959 roku 
zakwestionował William Kouwenhoven (1886-1975) na 
Uniwersytecie Hopkinsa w USA, uważając, że różny czas 
pracy badanych serc owiec (0,45 s), psów (0,3 s) i innych 
zwierząt nie mogą stanowić podstawy do wnioskowania 
o warunkach fibrylacji serca człowieka (0,75 s.). 
Kouwenhoven prowadząc swoje badania na psach 
wyznaczył w 1959 roku wartości progowe prądu 
powodującego zjawisko fibrylacji komór serca. 

 

 
 

Rys. 3. William Kouwenhoven 
 
W latach trzydziestych  dwudziestego wieku Charles 

Dalziel (1904-1986) na Uniwersytecie Kalifornijskim 
prowadził badania reakcji psychologicznych u ludzi 
rażonych prądem. Zbadał zagadnienie wyczuwalności prądu 
przez człowieka oraz wartości prądu samouwolnienia. 
Stosując metody statystyczne do wnioskowania z 
prowadzonych badań na dużych ssakach, Dalziel określił 
zależność pomiędzy natężeniem prądu powodującego 
migotanie komór serca, a czasem rażenia.  Zaproponował dla 
celów ochrony przeciwporażeniowej wartość modelową 
impedancji ciała 1000 Ω. W 1959 roku C. Dalziel na 
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podstawie swoich badań wprowadził kryterium 
energetyczne, które wyznaczono minimalną energię 
elektryczną powodującą zjawisko migotania komór 
sercowych dla masy ciała rażonego 70 kg.  

 
I f 

2 ⋅ t ≥ 0,027  A2s 
 

gdzie:  I f  – prąd rażeniowy powodujący fibrylacje (mA),    
     t  – czas rażenia (s). 
Krytyczną ocenę wniosków C. Dalzila dokonał w 1963 

roku P. Osypka w Brunszwiku, który twierdził, że serca 
zwierząt inaczej reagują na pobudzenie prądem niż u serca 
ludzi.  Osypka uważał, że jeżeli czas rażenia jest krótszy od 
1 sekundy, to graniczny prąd rażeniowy powodujący 
fibrylację jest u ssaków  odwrotnie  proporcjonalnie do czasu 
przepływu prądu. Prąd wywołujący fibrylację u człowieka 
opisał zależnością: 

 
I f  ⋅  t  = 100  mAs 

          
gdzie: I f – prąd  rażeniowy powodujący  fibrylacje (mA),              

    t – czas  rażenia (s). 
Osypka badał wpływ drogi przepływu prądu 

rażeniowego przez ciało człowieka na skutki patologiczne. 
Wykorzystując wyniki badań Osypki oraz badań własnych 
przeprowadzonych na zwłokach U. Sam wprowadził 
współczynnik prądu serca. Współczynnik ten określa udział 
całkowitego prądu rażeniowego, do prądu przepływającego 
przez serce, zależnie od drogi rażenia. Współczynnik ten 
umożliwia oszacowanie zagrożenia zjawiska migotania 
komór serca przy różnych drogach rażenia w odniesieniu do 
prądu płynącego przez serce rażonego na drodze lewa ręka –
stopy.  

W połowie lat pięćdziesiątych XX wieku E. Wagner na 
uniwersytecie w Erlangen badał wpływ gęstości prądu 
rażeniowego na zmiany patologiczne w skórze porażonych. 
Stwierdził, że gęstość prądu do 10 mA/mm2 nie powoduje 
żadnych widocznych zmian w skórze, powyżej 32 mA/mm2 
następuje przebicie naskórka i powstają znamiona prądowe. 
Przekroczenie wartości 70 mA/mm2 powoduje zwęglenie 
skóry. 

W 1958 roku grupa niemieckich badaczy w Frankfurcie 
na Menem pod przewodnictwem S. Koeppena bardzo 
szczegółowo przebadała porażonych od strony medycznej. 
Opisano wtedy zjawiska elektryczne występujące w sercu 
podczas rażenia prowadzące do jego fibrylacji. W 1963 roku 
A. Kiselev określił w kategoriach probalistycznych natężenia 
prądu wywołującego fibrylację serca u psów.  

 

 
 

Rys. 5. Gottfried Biegelmeier 

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku Gottfried 
Biegelmeier (1924-2007) z Wiednia wykonał bardzo 
dokładne pomiary impedancji ciała człowieka. W swoich 
badaniach używał elektrod cylindrycznych o średnicy 
80 mm i długości 100 mm. Prowadził badania głównie na 
drodze pomiarowej od ręki lewej do ręki prawej, nawilżając 
skórę 3% roztworem wodnym soli kuchennej. Określił 
wartość rezystancji wewnętrznej ciała R=781±114 Ω, 
a wartość całkowitej impedancji ciała Z=3500±1400 Ω. 
Zbadał zależność wartości impedancji ciała od powierzchni 
dotyku do elektrody. Stwierdził, że przy napięciu wyższym 
od 250 V powierzchnia dotyku, nie odgrywa większej roli. 
Badania wykonywał na zwłokach ludzkich, a zmierzone 
wartości korygował dla ciała żywego. Wyniki badań 
analizował metodami statystycznymi wykorzystując rozkład 
normalny oraz logarytmonormalny. Wartość elektrycznej 
pojemności ciała określił w zakresie od 0,006 do 
0,05 mF/cm2. W 1969 roku Gottfried Biegelmeier na 
podstawie swoich badań określił zależności prądowo - 
czasowe dla prądu rażeniowego powodującego określone 
skutki patologiczne u człowieka. Wartość graniczną prądu 
rażenia niebezpieczna dla życia człowieka ustalił 30 mA. 

W 1975 roku S. Buntenkötter, J. Jacobsen oraz 
J. Reinhard wykonując badania na świniach określili wpływ 
drogi prądu i fazy serca  na zjawisko migotania komór serca. 
Wpływ prądu rażeniowego na fibrylację serca przebadał 
dokładnie H. Antoni na uniwersytecie w Freiburgu, 
korzystając z serca świni, które wagowo odpowiada 
ciężarowi serca człowieka oraz pracuje w podobnym rytmie. 

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia 
w ramach Międzynarodowej Komisji Elektrotechniki IEC 
w pojawiły się dążenia do ujednolicenia wiedzy i wymagań 
z zakresu bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej. 
Powołana została grupa inżynierów, która przy współpracy 
z lekarzami zweryfikowała całą ówczesną wiedzę 
oddziaływania prądu elektrycznego na człowieka. Grupa ta 
oparła się głównie o wyniki badań Biegelmeiera 
i opracowała w 1974 roku raport IEC – Publikacja nr 479 
„Działanie prądu elektrycznego na ludzi”. W opracowaniu 
podano zależności impedancji ciała człowieka na drodze 
rażenia ręka-ręka w formie kwantyli prawdopodobieństwa 
5%, 50% i 95%. W raporcie dokonano również podziału 
oddziaływań prądu elektrycznego na pięć stref czasowo 
prądowych powodujących skutki patologiczne u osób 
poszkodowanych. 

W 1976 roku przeprowadzono w Austrii pomiary 
impedancji ciała żywych ludzi na grupie 100 osób, przy 
napięciu rażeniowym 25 V prądu przemiennego 50 Hz, 
a w odniesieniu do jednej osoby G. Biegelmeiera napięciem 
wyższym do 200 V. Badania przeprowadzono elektrodami 
o powierzchni dotyku ciała do 100 cm2. W 1980 roku 
G. Biegelmeier i W. R. Lee wykazali że charakterystyka 
progowych wartości natężenia prądu powodującego 
fibrylacje serca w funkcji czasu rażenia ma kształt 
rozciągniętej litery Z. Wyniki tych prac doprowadziły 
w 1984 roku do wydania drugiego raportu IEC (second 
edition IEC – Raport 60479) rys. 1.5. W raporcie podano 
cztery strefy czasowo-prądowe, w których występują 
określone skutki patologiczne u porażonych. W strefie 
pierwszej nie występują żadne reakcje fizjologiczne. 
W strefie drugiej oprócz skurczu mięśni nie występują 
szkodliwe reakcje organizmu. W strefie trzeciej występuje 
nasilenie zjawisk występujących w strefie drugiej oraz 
trudności w oddychaniu i nieregularna praca serca. W strefie 
czwartej istnieje zagrożenie wystąpienia fibrylacji komór 
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sercowych. Drugie wydanie raportu  IEC znacznie 
poszerzyło wiedzę o działaniu prądu na człowieka, ale nie 
uwzględniało wyników prowadzonych wtedy badań 
elektropatologicznych. Braki zostały uzupełnione w trzeciej 
edycji raportu  IEC–Raport 479-1, Third Edtition, z 1994 
roku.  

Dalsze prace zespołu H. Antoni, G. Biegelmeier, 
D. Kieback, dotyczyły transformacji wyników badań 
wykonywanych na psach, świniach i owcach, na ustalenia 
dotyczące ludzi. Wprowadzone przez G. Biegelmeiera 
pojęcie „tolerowane ryzyko” pozwoliło ustalić umowną linię 
graniczną c, poniżej której możliwość wystąpienia migotania 
komór sercowych określono z prawdopodobieństwem 1% 
w oparciu o statystyczny rozkład logarytmonormalny. 
W rezultacie tych badań powstało w 2002 r. nowe 
opracowanie IEC (Proposal for a revision of IEC 479 – 1, 
wydane przez ESF Vienna–Electrical Safety w Austrii. 
Kolejna nowelizacja wydana została w 2005 roku (IEC – 
Raport IEC/TS 60479-1 ed4.0 Effects of current on human 
beings and livestock - Part 1: General aspects).  Nowelizacja 
ta, pokazana na rysunku 5, jest najaktualniejsza. 

 

 
 

Rys. 5. Strefy czasowo-prądowe dla prądu przemiennego 50 Hz  
wg. raportu IEC/TS 60479-1 ed4.0 z 2005 roku. 

 
Wiedza o działaniu prądu stałego na człowieka była 

zawsze  mniejsza od wiedzy o wpływie prądu przemiennego. 
W miejsce skurczów mięśni kończyn, obserwuje się kłujące 
bóle tylko w chwilach włączenia i wyłączenia prądu stałego. 
Wartość progowa prądu powodująca wystąpienie migotania 
komór serca jest zależna od kierunku przepływu prądu 
rażeniowego w ciele człowieka. W przypadku gdy do nóg 
rażonego przyłożona jest elektroda o potencjale ujemnym, 
wartość prądu rażeniowego powodująca fibrylacje komór 
serca jest dwukrotnie większa, niż, gdy do nóg przyłożona 
jest się elektroda o potencjale dodatnim. Wartość natężenia 
prądu powodującego fibrylację jest dla prądu stałego około 3 
razy większa niż dla prądu przemiennego. Zagadnienie to 
dokładnie przebadał G. Knickerbocker na psach w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 

W ramach prac Międzynarodowej Komisji Elektrotechniki 
IEC ujednolicono warunki rażenia z zakresu bezpieczeństwa 
użytkowania  prądu stałego. 

W Polsce, w 1968 roku na Politechnice Wrocławskiej 
Zdzisław Teresiak (1925-2009) określił wartości impedancji 
ciała człowieka dla potrzeb techniki ochrony 
przeciwporażeniowej. W latach sześćdziesiątych Henryk 
Markiewicz również z Politechniki Wrocławskiej opracował 
zależność wartości prądu rażeniowego od czasu rażenia oraz 
zasady ochrony przeciwporażeniowej dla urządzeń prądu 
stałego. Zagadnie dotyczące napięć rażeniowych oraz 
doboru środków ochrony przed porażeniem przebadali Jan 
Masny i Witold Jabłoński. Bardzo dokładną analizę 
zaistniałych wypadków porażeń prądem w Polsce 
z uwzględnieniem przyczyn przeprowadził Lech Danielski. 

W latach sześćdziesiątych Florian Krasucki (1928-
1997) z Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach przeprowadził badania wpływu mikroklimatu 
górniczego na rezystancję ciała człowieka. Opracował 
logarytmiczny model rezystancji ciała człowieka.  

Wpływ klimatu oraz czynników ergonomicznych 
w środowisku pracy na wartość impedancji ciała człowieka 
określił w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
Stefan Gierlotka. Badania zmian impedancji ciała od 
ergonomicznego czynnika narażającego i napięcia 
rażeniowego przeprowadził w kopalnianych wyrobiskach.  
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RECOGNITION OF THE ELECTRICAL PROPERTIES OF THE HUM AN BODY  
 

The article discusses the history of recognition the electrical property of human body. The first experiments of influence 
the electrical current on the man were performed for the sensation. Progress in electrical engineering contributed  to 
recognition the influence of the electrical current on human body. The article discusses the studies of value of impedance of 
human body and of effects from defeat current. There were taken into consideration the elctro-pathologist researchs made in 
the last years.  
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