
dr inż. ADAM MAREK 

Politechnika Śląska,  
Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa 

 

 

 
 

Zabezpieczenia upływowe  
w sieciach z przemiennikami częstotliwości  

w podziemiach kopalń 
 

 

W artykule przedstawiono wpływ przemiennika (załączonego bezpośrednio do sieci 

kopalnianej niskiego napięcia) na pracę centralnych zabezpieczeń upływowych. Wy-

kazano konieczność stosowania dwubiegunowego członu pomiaru prądu. Wykazano 
zmniejszoną przydatność stosowania źródła stałonapięciowego w przypadku po-

dwójnego doziemienia. Przedstawiono możliwość usunięcia tej niedogodności po-

przez zastosowanie przemiennych napięć pomiarowych o kształcie trójkątnym lub 
prostokątnym. 

 
 

 

1. WSTĘP 

 

 

Przepisy wymagają monitorowania stanu izolacji  
w sieciach IT niskiego napięcia. Wymagania doty-

czące stanu izolacji w sieciach niskiego napięcia 
określają dwie normy: PN-EN 61557-8:2004 (Bez-

pieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sie-

ciach elektroenergetycznych o napięciach przemien-

nych do 1 kV i stałych do 1,5 kV Urządzenia prze-

znaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowa-

nia środków ochronnych Część 8: Urządzenia do mo-

nitorowania stanu izolacji w sieciach IT) oraz w doło-

wych sieciach kopalnianych PN-G-42040:1996 (Środ-

ki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce 

kopalnianej Zabezpieczenia upływowe Wymagania  

i badania). Na podstawie przepisów dotyczących bez-

pieczeństwa w dołowych sieciach niskiego napięcia 
wymagane jest stosowanie centralnych zabezpieczeń 
upływowych (w skrócie CZU). Centralne zabezpie-

czenia upływowe winny działać zarówno w przypad-

ku niesymetrycznego jak i symetrycznego obniżenia 
się rezystancji doziemnej. Zabezpieczenia te budo-

wane są jako jednoparametrowe (rezystancja izolacji 

doziemnej) lub wieloparametrowe (mierzone są do-

datkowo np. pojemność doziemna oraz napięcie ze-

rowe). Zabezpieczenia te zasadniczo przeznaczone są 
do kontroli sieci, do których nie są załączone prze-

mienniki lub przekształtniki. 

Zastosowanie przemienników wpływa na pracę 
klasycznych zabezpieczeń upływowych niskiego 
napięcia. Przykładowy (uproszczony) schemat ide-

owy zabezpieczenia ziemnozwarciowego w sieci 

niskiego napięcia, do której podłączono układ prze-

miennikowy wraz z obciążeniem w postaci silnika 
indukcyjnego przedstawia rysunek 1. Na schemacie 

przedstawiono trzy sposoby sprzęgania układu po-

miarowego z siecią: 
a) poprzez rezystor dołączony do punktu zerowego 

transformatora (rezystor Rp1), 

b) międzyfazowe (rezystory Rp21, Rp22, Rpd), 

c) trójfazowe (rezystory Rp31 – Rp33, Rpd). 

Rozwiązanie pierwsze jest najkorzystniejsze  
w przypadku kiedy dostępny jest punkt zerowy trans-

formatora oraz kiedy mierzony jest jeden parametr – 

rezystancja doziemna. W przypadku symetrii sieci 

zasilającej, moc wydzielana na rezystorze jest niewiel-

ka. Rozwiązanie drugie może być stosowane w przy-

padku zabezpieczeń kilkuparametrowych (wtedy za-

miast rezystorów stosowane są impedancje). Układ ten 
charakteryzuje się tym, że na jego wyjściu pojawia się 
duża składowa przemienna (połowa napięcia fazowe-

go). Układ ten może być stosowany w układach jed-

nofazowych i prądu stałego. Rozwiązanie trzecie 

charakteryzuje się tym, że dla symetrycznych obcią-
żeń doziemnych, składowa przemienna w punkcie 

neutralnym jest równa zero. Niestety układ ten pobie-

ra o 1/3 większą moc niż układ drugi. 
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Rys. 1. Schemat ideowy zabezpieczenia ziemnozwarciowego w sieci z przemiennikiem 

 

Napięcie pomocnicze Ep poprzez filtr dolnoprzepu-

stowy, oparty na dławiku Lp, dołączone jest do jed-

nego ze wspomnianych układów sprzęgających. Sy-

gnałem wyjściowym układu jest prąd obwodu pomia-

rowego ip, mierzony pośrednio poprzez pomiar spad-

ku napięcia na rezystorze Rb. Zastępczą rezystancję 

doziemną wyznacza się metodą techniczną, bądź  

w układzie omomierza szeregowego. Korzystniejsza  

i dokładniejsza jest metoda techniczna pomiaru rezy-

stancji doziemnej (wykorzystuje się metodę popraw-

nie mierzonego prądu). 

Wartość rezystancji doziemnej w takim układzie 

wyznacza się na podstawie zależności: 
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gdzie: 

Rd – rezystancja doziemna,  

Rp – rezystancja szeregowa. 

 

Projektanci tego typu urządzeń zasadniczo 

uwzględniają jedynie pojemności doziemne (Cd1 – 

Cd3) oraz rezystancje doziemne (Rd1 – Rd3) w sieci 

prądu przemiennego, natomiast nie biorą pod uwagę 

problemów jakie mogą wyniknąć w czasie pracy 

dołowej sieci niskiego napięcia, do której podłączono 

układ przemiennikowy wraz z obciążeniem w postaci 

silnika indukcyjnego. W artykule zostanie wykazane, 

że tego typu układy mogą prowadzić do pojawienia 

się niekorzystnych sytuacji skutkujących powstaniem 

zagrożeń, które „zwykłe” CZU nie wykrywają lub 

wystąpieniem zbędnych wyłączeń (pomimo, że rezy-

stancja doziemna jest znacznie większa od rezystan-

cji granicznej wynikającej z normy PN-G 42040). 

   Wspomniane problemy mogą się pojawić ze 

względu na występowanie rezystancji doziemnych w 

sieci prądu stałego Rd+, Rd– (za prostownikiem, a 

przed falownikiem) oraz rezystancji i pojemności 

doziemnych na wyjściu falownika (Rf , Cf). 

 

 

2. ANALIZA PRACY ZABEZPIECZEŃ UPŁY-

WOWYCH W DOŁOWEJ SIECI NISKIEGO 

NAPIĘCIA OBCIĄŻONEJ PRZEMIENNIKAMI 

 

 

Najważniejszym zadaniem centralnego zabezpie-

czenia upływowego (CZU) jest jak najszybsze wy-

krycie pojawiającej się awarii i następnie wyłączenie 

zasilania. Tego typu zabezpieczenia są bowiem sto-

sowane nie tylko ze względu na konieczność zapew-

nienia ochrony przeciwporażeniowej, ale również  

z konieczności przeciwdziałania zagrożeniom poża-

rowym i wybuchowym. W czasie normalnej pracy 

zabezpieczenia upływowego poprawność jego funk-

cjonowania mogą zakłócać następujące czynniki: 

a) stan nieustalony w sieci podczas załączania zasi-

lania oraz obciążenia, 

b) doziemienie niesymetryczne w sieci prądu zmien-

nego, 

c) doziemienie w obwodzie  prądu stałego, 

d) doziemienie symetryczne na wyjściu falownika, 

e) doziemienie niesymetryczne na wyjściu falownika. 

W celu przeprowadzenia analizy przytoczonych sy-

tuacji, przyjęto (na bazie schematu z rysunku 1) 

uproszczony schemat zastępczy (rys. 2). Centralne 

zabezpieczenie upływowe jest na nim reprezentowa-

ne przez gałąź, w skład której wchodzą rezystancje: 

szeregowa Rp i pomiarowa Rb, dławik wygładzający 

Lp oraz napięcie pomocnicze Ep. Stan izolacji po
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Rys. 2. Uproszczony, zastępczy schemat ideowy zabezpieczenia ziemnozwarciowego  

uwzględniającego różne źródła stanów awaryjnych 
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Rys. 3. Uproszczony schemat zastępczy: a) dla niesymetrycznego doziemienia pojawiającego się w sieci 

napięcia przemiennego,  b) dla doziemienia w obwodzie stałoprądowym,  c) dla doziemienia  

pojawiającego się na wyjściu falownika 

 

szczególnych faz po stronie sieci napięcia przemien-

nego reprezentują rezystancje doziemne Rd  

i pojemności doziemne Cd. Klucze 1 oraz 2 opisują 

stany załączenia (wyłączenia) grup zaworów pro-

stownika, zaś klucze 3, 4, 5 opisują fazy, w których 

wyzwalane są zawory falownika. Stan izolacji  

w obwodzie stałoprądowym (szyn napięcia stałego 

„+” i „–”) opisują rezystancje doziemne Rd+,- zaś stan 

izolacji na wyjściu falownika – rezystancje doziemne 

Rf oraz pojemności doziemne Cf. Na schemacie tym 

ponadto uwzględniono pojawienie się trzeciej har-

monicznej w napięciu wyjściowym prostownika. 

Każde z możliwych miejsc pojawienia się dozie-

mienia zostanie rozpatrzone osobno, bez uwzględ-

niania stanu izolacji w pozostałych miejscach. Po-

zwoli to określić zależności jakie występują pomię-

dzy pogorszeniem się stanu izolacji w poszczegól-

nych miejscach rozpatrywanego układu, a wynika-

jącą z takiego stanu, zmianą poziomu bezpieczeń-

stwa. Pozostaje też do rozstrzygnięcia, jaki wpływ 

ma miejsce pojawienia się doziemienia na popraw-

ność działania centralnego zabezpieczenia upływo-

wego. Jak podano we wstępie, działanie centralnego 

zabezpieczenia upływowego, w uproszczeniu, opie-

ra się na kontroli napięcia występującego na bocz-

niku pomiarowym (pośrednio prądu). Wobec tego, 

pojawienie się dodatkowych doziemień w obwodzie 

prądu stałego oraz na wyjściu falownika może pro-

wadzić do sytuacji, w której zabezpieczenie nie 

zadziała (pomimo, że rezystancja izolacji jest mniej-

sza od zakładanego normami poziomu) bądź też 

może prowadzić do zbędnych wyłączeń (w sytuacji 

gdy rezystancja izolacji nie przekroczyła zakładane-

go progu zadziałania zabezpieczenia). W pierwszym 

przypadku zabezpieczenie nie spełniałoby swojego 

zadania (brak zadziałania), zaś w drugim przypadku, 

zbędne wyłączenia prowadziłyby do pojawienia się 

zbędnych przerw w pracy (wymierne straty ekono-

miczne). 

Rozpatrując problematykę pojawiających się do-

ziemień w dołowych sieciach niskiego napięcia bie-

rze się pod uwagę przede wszystkim doziemienia  

w sieci napięcia przemiennego. Takie podejście do 

problemu doziemień wynika z założenia, że w takiej 

sieci jest największe prawdopodobieństwo pojawie-

nia się doziemienia (długość kabli w takiej sieci jest 

znacznie większa, w porównaniu do pozostałych 

miejsc, w których mogą pojawić się doziemienia). 

Jeśli założymy, że doszło do niesymetrycznego do-

ziemienia w sieci napięcia przemiennego (w układzie 

z rysunku 1) to schemat zastępczy z rysunku 2 można 

uprościć do postaci pokazanej na rysunku 3a: 
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Na podstawie schematu z rysunku 3a można zało-

żyć, że napięcie Vo (przy założeniu symetrii pojem-

ności doziemnej) opisane jest zależnością: 
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gdzie: 

Vo  – napięcie zastępcze,  
Ef  – wartość skuteczna napięcia fazowego, 

Rdz  – zastępcza rezystancja doziemna,  

Xdz  – zastępcza reaktancja doziemna. 

Zgodnie z zależnością (2) zastępcze napięcie Vo 

maleje wraz ze wzrostem zastępczej rezystancji do-

ziemnej. Norma PN-G-42040 przewiduje różne war-

tości rezystancji nastawczej zabezpieczenia dla róż-

nych napięć zasilania. Dla sieci 1 kV wartość rezy-

stancji nastawczej wynosi 30 kW. Przy tej rezystancji 

oraz symetrycznych pojemnościach doziemnych (Cd 

= 1 mF na fazę), napięcie to jest około 30 razy mniej-

sze od wartości skutecznej napięcia fazowego sieci 

bądź jedynie około 2  razy mniejsze od wartości 

skutecznej napięcia fazowego sieci (dla Rdz = 1 kW). 

Na tej podstawie można określić wartość prądu (po-

chodzącą od tej składowej napięcia) i jej udział  

w prądzie pomiarowym ip. Wartość składowej prze-

miennej w prądzie pomiarowym może być wielo-

krotnie większa od składowej stałoprądowej (w przy-

padku małych rezystancji doziemnych). 

Poważniejsze konsekwencje może mieć pojawie-

nie się doziemienia w obwodzie prądu stałego (rys. 

3b). Doziemienie takie może prowadzić do powsta-

nia dwóch niekorzystnych sytuacji: powstałe do-

ziemienie może nie zostać wykryte przez CZU albo 

powstałe doziemienie może prowadzić do zbędnych 

wyłączeń CZU [1, 2]. Na podstawie schematu za-

stępczego przedstawionego na rysunku 3b, wartość 

prądu pomiarowego płynącego w obwodzie pomia-

rowym wynosi: 
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gdzie: 

E+ lub E– – napięcie na wyjściu grupy katodowej lub 

anodowej prostownika. 

Z zależności tej wynika, że pojawienie się dozie-

mienia w jednej z szyn prowadzić będzie do wielo-

krotnego wzrostu prądu pomiarowego ip, a tym sa-

mym CZU zadziała przy znacznie większej wartości 

rezystancji doziemnej (zbędne wyłączenia). Dozie-

mienie szyny dodatniej (rys. 3b) spowoduje zmianę 

kierunku przepływu prądu pomiarowego ip i jeśli 

producent CZU nie przewidział takiej sytuacji to 

zabezpieczenie nie zadziała. Jeżeli dodatkowo doj-

dzie do doziemienia w obwodzie prądu przemienne-

go (prąd ip mniejszy od progu zadziałania CZU) to 

zadziałanie zabezpieczenia nastąpi przy mniejszej 

wypadkowej rezystancji doziemnej [1, 2]. 

Groźniejsze w skutkach może być pojawienie się 

podwójnego doziemienia w obwodzie stałoprądowym. 

W sytuacji, w której prąd pomiarowy obniży się do 

wartości bliskich zeru (dla Uo bliskiego Ep), zabezpie-

czenie nie zadziała, pomimo obniżenia się rezystancji 

doziemnej poniżej rezystancji nastawczej [1, 2]. 

W celu rozwiązania problemów, związanych  

z wielokrotnym doziemieniem, należy zastosować 

w obwodzie pomiarowym przemienne napięcia 

pomocnicze Ep. Jako napięcia pomocnicze mogą 

być wykorzystane napięcia o kształtach: trójkąt-

nym i prostokątnym [1, 2]. Użycie przemiennych 

napięć pomocniczych wymusza powstanie cyklicz-

nych stanów przejściowych. W związku z tym 

wymagane jest zastosowanie małej częstotliwości 

źródła. Częstotliwość napięcia pomocniczego po-

winna być na tyle mała, aby zaniknął stan przej-

ściowy (związany ze stałą czasową obwodu  

Rp || Rd, Cf.) w czasie połowy okresu tego napięcia. 

Należy przyjąć, że stan przejściowy zanika po 5 do 

6 stałych czasowych obwodu. Z powyższego wy-

nika, że okres napięcia pomiarowego powinien 

wynosić 10 do 12 stałych czasowych obwodu. 

Pojemności doziemne sieci mogą być różne,  

w związku z tym zachodzi potrzeba adaptacji okre-

su napięcia pomiarowego (w celu uzyskania mini-

malizacji czasu zadziałania). Zabezpieczenie, wy-

korzystujące przemienne napięcie pomiarowe, 

powinno więc być zabezpieczeniem wieloparame-

trowym. Dodatkowo częstotliwość sygnału pomia-

rowego powinna być dwa razy mniejsza od mini-

malnej częstotliwości wyjściowej falownika. Dla 

przebiegu o kształcie prostokątnym obowiązuje: 
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gdzie:  

Ep+ , Ep-– dodatnia, ujemna wartość napięcia pomia-

rowego,  

Ip+ , Ip- – wartość prądu pomiarowego na końcu do-

datniej, ujemnej wartości napięcia pomia-

rowego. 

Częstotliwość źródła napięcia pomocniczego Ep  

z reguły nie przekracza 0,5 Hz. Charakterystyczną 

cechą (wadą) takiego rozwiązania staje się więc 
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względnie duże opóźnienie zadziałania zabezpiecze-

nia, wynoszące nawet kilka sekund. 

Doziemienie może również pojawić się na wyjściu 

falownika. Podobnie, jak to miało miejsce w przypad-

ku doziemienia w obwodzie sieci prądu przemiennego, 

przy analizie skutków pojawienia się takiego dozie-

mienia uwzględnia się zastępczą rezystancję doziemną 

na wyjściu falownika Rfz oraz zastępczą pojemność 

doziemną na wyjściu falownika Cfz. Schemat z rysun-

ku 2, po uwzględnieniu pojawienia się składowej trze-

ciej harmonicznej w prądzie pomiarowym ip oraz za-

stępczego napięcia na wyjściu falownika uproszczono 

do postaci schematu z rysunku 3c. 

Objawy wystąpienia doziemienia na wyjściu fa-

lownika są różne i zasadniczo zależą od rodzaju do-

ziemienia (symetryczne lub niesymetryczne) oraz 

relacji zachodzącej pomiędzy zastępczą pojemnością 

doziemną na wyjściu falownika a zastępczą pojem-

nością doziemną w sieci napięcia przemiennego. 

Zależność na napięcie Vo ma analogiczną postać jak 

w przypadku wystąpienia doziemienia w sieci napię-

cia przemiennego: 
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gdzie:  

Efal – wartość skuteczna napięcia fazowego na wyj-

ściu falownika. 

Należy jednak zauważyć, że napięcie Vo jest w tym 

przypadku zależne nie tylko od zastępczej rezystancji 

doziemnej Rfz oraz pojemności doziemnej Cfz, ale 

również od amplitudy i częstotliwości napięcia wyj-

ściowego falownika Efal (w przypadku doziemienia  

w sieci prądu przemiennego f = 50 Hz, a Ef = Un). 

 

 

3. BADANIA SYMULACYJNE 

 

 

Analizę zagrożeń, powstałych w wyniku możliwo-

ści pojawienia się doziemień w różnych miejscach 

elementów zasilania odbiorników w podziemiach 

kopalń, przeprowadzono w oparciu o model układu 

przedstawionego na rysunku 1. 

W pierwszej kolejności wykonano symulację 

podania napięcia do sieci o dużej pojemności do-

ziemnej wraz z CZU (rys. 4). 

Zgodnie z normą, dla sieci 1 kV, przy rezystancji 

doziemnej Rdz = 1 kW oraz pojemności doziemnej Cdz 

= 3 mF czas zadziałania centralnego zabezpieczenia 

upływowego (CZU) powinien być krótszy od 70 ms. 

Z załączonych badań symulacyjnych obrazujących 

stan załączenia zabezpieczenia do sieci o parame-

trach zastępczych Rdz i Cdz (rys. 4) wynika, że po 70 

ms doszłoby do zadziałania CZU (wyłączenia), nawet 

gdyby rezystancja doziemna wynosiła Rdz = 45 kW. 

 

 
 

Rys. 4. Przebiegi napięć czujnika prądu ub dla:  

Rdz=1 kW  i Cdz=3 mF, Rdz=30 kW  i Cdz=3 mF,  

Rdz=45 kW i Cdz=3 mF, Rdz=45 kW  i Cdz=1,5 mF 

 

W kolejnym etapie przeprowadzono badania 

związane z możliwością pojawienia się podwójnych 

doziemień. Pojawienie się nawet dużej rezystancji 

doziemnej (znacznie większej od rezystancji na-

stawczej) po stronie napięcia stałego powoduje nie-

potrzebne zadziałanie CZU (w przypadku, gdy 

układ reaguje na oba kierunki przepływu prądu po-

miarowego). Podwyższenie napięcia pomocniczego 

zwiększa wartość prądu pomiarowego dla dozie-

mienia w sieci napięcia przemiennego, ale jedno-

cześnie, w przypadku zmienności napięcia stałego 

(charakterystycznej dla sterowanych układów prze-

kształtnikowych), poszerza się strefa, w której za-

bezpieczenie nie zadziała. Wystąpienie podwójnego 

doziemienia po stronie napięcia stałego może skut-

kować brakiem zadziałania zabezpieczenia CZU 

nawet, gdyby układ reagował na oba kierunki prze-

pływu prądu pomiarowego ip. 

Na funkcjonowanie zabezpieczenia CZU mają tak-

że wpływ doziemienia pojawiające się na wyjściu 

falownika. Objawy wystąpienia takich doziemień 

uzależnione są od charakteru doziemienia (doziemie-

nie symetryczne lub niesymetryczne) oraz relacji 

występującej pomiędzy zastępczą pojemnością do-

ziemną w obwodzie prądu przemiennego Cdz a za-

stępczą pojemnością doziemną na wyjściu falownika 

Cfz. Przypadek doziemienia jednej z faz na wyjściu 

falownika (doziemienie niesymetryczne) oraz dla Cdz 

> Cfz (czyli tak jak to ma zazwyczaj miejsce) obrazu-

je rysunek 5. Konsekwencją zaistnienia takiego do-

ziemienia jest wzrost udziału trzeciej harmonicznej 
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(150 Hz) oraz pojawienie się składowej o częstotli-

wości wyjściowej falownika (10 Hz) w przebiegu 

napięcia na boczniku pomiarowym. W przypadku 

odwrócenia relacji pomiędzy Cdz i Cfz, tzn. Cdz < Cfz  

w przebiegu napięcia na boczniku pomiarowym,  

a tym samym prądzie pomiarowym ip, uwidacznia się 

wzrost udziału trzeciej harmonicznej w stanie nor-

malnej pracy zabezpieczenia CZU. 

 

 
 

Rys. 5. Przebiegi napięć: międzyprzewodowego u, 

fazowego uf  oraz czujnika prądu ub przy pojawieniu 

się niesymetrycznego doziemienia na wyjściu  

falownika dla Rf1=1 kW i Cdz1 > Cfz1 

 

 
 

Rys. 6. Przebiegi napięć: fazowych uf1, uf2, uf3 oraz 

czujnika prądu ub przy pojawieniu się symetrycznego 

doziemienia na wyjściu falownika  

dla Rf1=3 kW, Cdz1 > Cfz1 

 

Zwiększenie pojemności doziemnej Cdz w obwo-

dzie napięcia przemiennego (w porównaniu do przy-

padku z rysunku 5) przyczynia się do ograniczenia 

udziału trzeciej harmonicznej w prądzie pomiarowym ip 

(w stanie normalnej pracy zabezpieczenia CZU). Jed-

nakże w sytuacji pojawienia się doziemienia w jednej  

z faz falownika wzrost pojemności Cdz nie ma większe-

go wpływu na amplitudę prądu pomiarowego ip o czę-

stotliwości wyjściowej falownika (10 Hz). Wystąpienie 

symetrycznego doziemienia na wyjściu falownika (rys. 

6) objawia się jedynie wzrostem trzeciej harmonicznej 

w prądzie pomiarowym ip. W prądzie wyjściowym nie 

zaobserwowano pojawienia się składowej związanej  

z częstotliwością wyjściową falownika. 

 

 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 

W górnictwie powszechnie stosowane są centralne 

zabezpieczenia upływowe (CZU) w oparciu o stałe 

napięcie pomocnicze. Takie rozwiązania charaktery-

zują się nadmierną czułością przy pojedynczym do-

ziemieniu w obwodzie prądu stałego oraz możliwo-

ścią wystąpienia braku reakcji zabezpieczenia  

w przypadku zaistnienia podwójnych doziemień  

w obwodach stałoprądowych. Ponadto człon pomia-

rowy CZU powinien reagować na przepływ prądu  

w obu kierunkach. Najważniejszą zaletą takiego roz-

wiązania jest możliwość uzyskania krótkiego czasu 

zadziałania zabezpieczenia. Jeżeli jednak wymaga się 

by układ poprawnie działał oraz wykrywał stany 

doziemień w obwodach stałoprądowych, to należy 

zastosować CZU oparte na prostokątnym przemien-

nym napięciu pomocniczym (CZU oparte na napięciu 

pomocniczym o kształcie trójkątnym ma gorsze wła-

ściwości dynamiczne – dłuższy czas zadziałania). 

Niezależnie od kształtu przemiennego napięcia po-

mocniczego, zabezpieczenia takie charakteryzują się 

znacznie dłuższym opóźnieniem zadziałania (kilka 

sekund). Jest to czas wielokrotnie dłuższy, w porów-

naniu do zabezpieczeń opartych na stałym napięciu 

pomiarowym. W przypadku użycia przemienników 

częstotliwości, dodatkowo pojawia się problem tłu-

mienia zakłóceń (w sygnale pomiarowym) o często-

tliwości wyjściowej falownika (1 do 60 Hz), co wy-

maga zastosowania filtrów cyfrowych. 
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