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STRESZCZENIE          Powszechnie stosowane w instalacjach 
niskiego napięcia wyłączniki różnicowoprądowe (RCD), są urządzeniami 
ochronnymi zdolnymi wykryć niewielkie prądy upływowe, doziemne lub 
rażeniowe, ale w pewnych warunkach ich próg wyzwolenia może znacząco 
odbiegać od znamionowej wartości (np. 30 mA). Występowanie urządzeń 
energoelektronicznych w obwodach chronionych przez wyłączniki RCD, 
generuje powstawanie prądów różnicowych w szerokim zakresie częstotli-
wości. Częstotliwość podstawowa przebiegu jak również występowanie 
harmonicznych uwarunkowane jest wewnętrzną konstrukcją urządzeń, 
zamontowanych w chronionym obwodzie. Jeżeli wyłącznik RCD ma stanowić 
skuteczną ochronę uzupełniającą, szczególne znaczenie ma najmniejsza 
wartość prądu powodująca jego niezawodne zadziałanie. 
 W artykule wykazano problemy związane z zastosowaniem typowych 
wyłączników RCD jako środka ochrony przeciwporażeniowej w tego typu 
obwodach. 

 
Słowa kluczowe: wyłącznik różnicowoprądowy, prąd upływowy, ochrona 
przeciwporażeniowa, przemiennik PWM 

 
 
 

1. WSTĘP 
 

Najpoważniejszym zagrożeniem, jakie może wystąpić podczas użytkowania 
instalacji i urządzeń elektrycznych jest bezpośrednie oddziaływanie prądu na organizmy 
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żywe. Wystąpienie niekorzystnych zmian patofizjologicznych w organizmie uzależ-
nione jest od wartości i rodzaju prądu rażeniowego oraz od drogi i czasu przepływu. 
Wystąpienie negatywnych skutków rażenia prądem elektrycznym ocenić można na 
podstawie raportu nr 479 Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej [1]. Na rysunku 1 
przedstawiono charakterystykę skutków rażenia prądem przemiennym o częstotliwości 
15 ÷ 100 Hz, dla najczęściej występujących porażeń, na drodze przepływu prądu, lewa 
ręka – stopy. 

 

 
 

Rys. 1. Działanie na organizm ludzki prądu elektrycznego o częstotliwości 
15 ÷ 100 Hz przy przepływie prądu na drodze obie stopy – lewa ręka [1] 

 
 
Na rysunku 1 zaznaczono strefy występowania skutków patofizjologicznych  

w zależności od czasu i wartości prądu rażeniowego. Krzywą b uznaje się za graniczną 
wartość prądu samouwolnienia, po przekroczeniu której nie jest możliwe samodzielne 
uwolnienie się rażonego spod napięcia. Zdarzenia zagrażające bezpośrednio życiu 
występują wówczas, gdy wartości prądu i czasu rażenia przekraczają wartości graniczne 
wynikające z krzywych c1 – c2 – c3, rozdzielających strefy AC-3 i AC-4. Krzywa c1 
wyznacza granicę tolerowanego ryzyka, dopuszczalnego przy stosowaniu środków 
ochrony przeciwporażeniowej [2]. 

 
 
 

2. ZASADY OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 
 

Stosowanie środków ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i urządze-
niach niskiego napięcia, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowników. 
Podstawową zasadą ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zgodnie z normą [3], 
jest zapewnienie braku dostępu do części czynnych niebezpiecznych w normalnych 
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warunkach użytkowania lub w przypadku pojedynczego uszkodzenia. Zasady ogra-
niczenia dostępności mogą różnić się w zależności od kwalifikacji użytkowników: 
osoby postronne, poinstruowane, wykwalifikowane. Wszystkie środki ochrony powinny 
być tak projektowane i wykonywane, aby były skuteczne przez cały okres spodzie-
wanego użytkowania instalacji i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem i przy właści-
wej konserwacji [3]. 

W instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym, powinna składać się z odpowiednio dobranego środka ochrony 
podstawowej i niezależnego środka ochrony przy uszkodzeniu lub wzmocnionego 
środka ochrony, który zapewnia zarówno ochronę podstawową jak i ochronę przy 
uszkodzeniu [4]. W warunkach specjalnych, wynikających z przeznaczenia pomiesz-
czenia lub wpływów warunków zewnętrznych, norma [4] nakazuje zastosowanie dodat-
kowo środków ochrony uzupełniającej. 

Najczęściej wykorzystywanym środkiem ochrony przy uszkodzeniu w instala-
cjach niskiego napięcia jest samoczynne wyłączenie zasilania. Ochrona ta polega na 
spowodowaniu wyłączenia uszkodzonego obwodu lub urządzenia w wymaganym czasie. 
Najdłuższe, dopuszczalne czasy wyłączenia określone zostały w normie [4]. Zależą one 
od napięcia instalacji (obwodu, urządzenia) względem ziemi, typu układu sieci 
zasilającej oraz od rodzaju obwodu i jego maksymalnego prądu. Graniczne czasy 
wyłączenia dla najbardziej rozpowszechnionych instalacji o napięciu względem ziemi 
230 V zestawiono w tabeli 1. 
 
TABELA 1 
Zestawienie wymagań odnośnie do dopuszczalnego czasu samoczynnego wyłączenia zasilania 
w instalacjach prądu przemiennego o napięciu względem ziemi 230 V [4] 

Rodzaj obwodu Układ TN Układ TT Układ IT 

Obwody odbiorcze o prądzie 
znamionowym In  ≤ 32 A 

0,4 s 0,2 s 0,4 s lub 0,2 s 

Obwody odbiorcze o prądzie 
znamionowym In > 32 A 

5 s 1 s 
5 s lub  

1 s 

Obwody rozdzielcze o dowolnym 
prądzie znamionowym 

5 s 1 s 
5 s lub  

1 s 

Obwody, w których brak możliwości 
uzyskania samoczynnego wyłączenia 
zasilania w wymaganym czasie 

Miejscowe połączenia wyrównawcze ochronne 
ograniczające długotrwale utrzymujące się napięcie 
dotykowe na poziomie dopuszczalnym długotrwale 

 
W przypadku wystąpienia dotyku bezpośredniego części niebezpiecznej  

w układzie typu TN-S i TT lub dotyku pośredniego w układzie TT, prąd rażeniowy 
przepływa przez ciało człowieka, rezystancję obuwia i stanowiska, które znacząco 
ograniczają jego wartość. W takich warunkach skuteczną ochronę przeciwporażeniową 
powinny zapewnić wyłączniki RCD, zabudowane w chronionych obwodach zgodnie  
z rysunkiem 2. 

Zgodnie z wymogami rozporządzenia [5], wyłączniki RCD montowane powinny 
być we wszystkich instalacjach niskiego napięcia ogólnego przeznaczenia. Stosowanie 
wyłączników RCD zapobiega występowaniu w chronionych obwodach doziemień oraz 
utrzymywaniu się niebezpiecznych napięć dotykowych na obudowach urządzeń I klasy 
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ochronności. Jeśli człowiek na skutek uszkodzenia ochrony podstawowej, dotyka części 
czynnej (rys. 2. a) lub części dostępnej na której pojawiło się napięcie (rys. 2. b),  
to przepływ prądu uszkodzeniowego o wartości powyżej progu zadziałania wyłącznika 
RCD spowoduje samoczynne wyłączenie zasilania w chronionym obwodzie instalacji. 
 

 
 

Rys. 2. Zastosowanie wyłącznika RCD jako środka ochrony uzupełniającej; a) przy 
dotyku bezpośrednim w układzie TN-C-S, b) przy dotyku bezpośrednim i pośrednim  
w układzie TT 

 
Dostępne w sprzedaży wyłączniki RCD, konstrukcyjnie przystosowane są do 

wykrywania prądów różnicowych sinusoidalnych o częstotliwości 50 Hz. Powszechne 
stosowanie w instalacjach niskiego napięcia: nowoczesnych źródeł światła, zasilaczy 
UPS, przemienników częstotliwości itp., wywołuje przepływ prądów odkształconych  
o złożonych widmach częstotliwościowych. W takich obwodach, wyłączniki RCD mogą 
nie reagować nawet na znaczne przekroczenie wartości znamionowego prądu zadzia-
łania [6]. Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu miejsca wystąpienia uszko-
dzenia w obwodzie z zabudowanym przemiennikiem częstotliwości na skuteczność 
ochrony przeciwporażeniowej zapewnianej przez wyłącznik RCD. 
 
 
 

3. BUDOWA WYŁACZNIKA RCD 
 

Produkowane obecnie seryjnie wyłączniki RCD, w zdecydowanej większości, są 
wyłącznikami o działaniu niezależnym od napięcia instalacji. W tego typu 
wyłącznikach (rys. 3), obwód wtórny sumującego przekładnika prądowego (1), 
bezpośrednio zasila elektromagnetyczny wyzwalacz o odpadającej zworze (2), który 
mechanicznie rozłącza styki główne (3). W obwodzie wtórnym sumującego przekład-
nika prądowego, który wykrywa prąd upływowy chronionego obwodu instalacji 
elektrycznej, zamontowane mogą być dodatkowe elementy elektroniczne. Elementy te 
mogą zapewniać zwłokę czasową zadziałania wyłącznika lub eliminować zbędne wyłą-
czenia w przypadku przejściowych impulsów prądowych. 
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Rys. 3. Konstrukcja wyłącznika RCD o działaniu niezależnym od 
napięcia instalacji; 1 – przekładnik prądowy sumujący, 2 – obwód 
elektromagnetycznego wyzwalacza o odpadającej zworze, 3 – mechanizm 
zatrzaskowy styków, P – przycisk testu, RT – rezystor testowy 

 
Głównym elementem, decydującym o właściwościach wyłącznika RCD, jest 

sumujący przekładnik prądowy. Przekładnik ten, oprócz detekcji prądu różnicowego, 
musi również dostarczyć odpowiednią wartość mocy do wyzwalacza elektromag-
netycznego, aby nastąpiło rozłączenie styków. W opisanym przypadku, gdy moc pobie-
rana przez wyzwalacz pochodzi bezpośrednio z przekładnika sumującego, istotną rolę 
odgrywa dopasowanie mocowe odbiornika (wyzwalacza) do źródła (przekładnika) [7]. 

O wartości sygnału w obwodzie wtórnym przekładnika sumującego decyduje 
rozpiętość zmian indukcji magnetycznej w jego rdzeniu, jaką wywołuje pierwotny prąd 
różnicowy. W przypadku wyłączników RCD o In  30 mA, moc uzyskiwana  
w obwodzie wtórnym przekładnika jest bardzo mała, rzędu pojedynczych mVA [7]. 
 
 
 

4. SKUTECZNOŚĆ WYŁĄCZNIKÓW RCD W OBWODACH 
Z PRZEMIENNIKAMI CZĘSTOTLIWOŚCI 

 
W przypadku obwodów instalacji elektrycznych z zabudowanymi przemien-

nikami częstotliwości, prąd doziemienia może cechować się różnym widmem częstotli-
wościowym jak również kształtem w zależności od miejsca uszkodzenia – punkty 1 ÷ 4 
na rysunku 4. 

Prąd doziemny w punkcie 1 (rys. 4) powstaje najczęściej na skutek mechani-
cznego uszkodzenia, zabrudzenia, zawilgocenia izolacji lub na skutek dotyku bez-
pośredniego części czynnej przez człowieka. Jeśli nie występują odkształcenia napięcia 
sieciowego, to prądy doziemień w tej części obwodu są prądami przemiennymi sinusoi-
dalnymi o częstotliwości 50 Hz. Uszkodzenia tego rodzaju prawidłowo wyłączane są 
przez wszystkie typy wyłączników RCD. 

Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące kompatybilności elektro-
magnetycznej, wszystkie eksploatowane przemienniki częstotliwości muszą być wypo-
sażone we włączony przed nimi filtr EMC. W typowych rozwiązaniach, filtr EMC 
stanowi integralną część układu elektronicznego przemiennika częstotliwości. Filtry  



114 P. Czaja, P. Borowik 

 

 
 

Rys. 4. Przykładowy obwód zasilający silnik poprzez przemiennik częstotliwości,  
w punktach 1÷4 zaznaczono charakterystyczne miejsca uszkodzeń doziemnych 

 
EMC w najprostszych wykonaniach składają się z dolnoprzepustowych filtrów LC, 
których kondensatory połączone są w układzie gwiazdy do przewodu ochronnego PE. 

W przypadku uszkodzenia w punkcie 2 (rys. 4), prąd doziemienia będzie sumą 
prądów – opisanego w punkcie 1 oraz prądu upływowego generowanego przez filtr 
przeciwzakłóceniowy EMC. Prądy upływowe uwarunkowane są konstrukcją wew-
nętrzną filtrów i mają w przeważającej części charakter pojemnościowy. Powstające 
prądy upływowe zasadniczo nie można ograniczyć poprzez stosowanie dodatkowych 
układów filtrujących. Prądy te stanowią wstępne obciążenie wyłącznika RCD,  
a w przypadku wyłączników wysokoczułych mogą być przyczyną niepotrzebnych 
wyłączeń chronionego obwodu. Wyłącznik RCD nie jest w stanie odróżnić prądów 
uszkodzeniowych od prądów upływowych, sumując je może wyłączyć obwód, gdy 
zostanie przekroczony próg, mimo że w układzie nie wystąpił stan awaryjny. 
Doziemienie występujące w punkcie 2 na skutek, np. dotyku bezpośredniego, jest 
prawidłowo wyłączane przez wszystkie typy wyłączników RCD. 

Uszkodzenia izolacji w obrębie obwodu pośredniczącego DC kondensatora lub 
dotyk bezpośredni użytkownika generuje prąd uszkodzeniowy stały, w przybliżeniu 
gładki prąd różnicowy (punkt 3, rys. 4). Stosowane powszechnie wyłączniki AC  
i A w obwodach instalacji nie reagują na prądy stałe i nie zapewniają samoczynnego 
wyłączenia w wymaganym czasie. Skuteczną ochronę w tym przypadku mogą zapewnić 
jedynie wyłączniki RCD typu B, jednak bardzo sporadycznie stosowane ze względu na 
wysoką cenę. Ze względu na zwartą budowę przemienników częstotliwości, 
uniemożliwiają one przypadkowy dotyk bezpośredni użytkownika do tej części 
obwodu, uszkodzenia wewnętrzne najczęściej wyłączane są przez zabezpieczenia 
przeciążeniowe lub zwarciowe. 

Silnik zasilany poprzez przemiennik częstotliwości pracuje przy częstotliwości 
maszynowej (pierwszej harmonicznej) z zakresu 1 ÷ 50(60) Hz. Częstotliwość kluczo-
wania tranzystorów falownika w zależności od budowy wewnętrznej lub ustawień może 
wynosić np. 2, 4, 8, 16, 32 kHz. Praca przemiennika częstotliwości oraz regulacja 
prędkości obrotowej silnika, generuje w punkcie 4 (rys. 4), wypadkowe prądy upły-
wowe i uszkodzeniowe o wielu składowych częstotliwościowych. Możliwość uszko-
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dzenia lub dotyku bezpośredniego w tej części obwodu (pomiędzy falownikiem a sil-
nikiem), wymaga szczególnej analizy pod względem skuteczności ochrony zapewnianej 
przez typowe wyłączniki RCD. Na rysunku 5 przedstawiono przykładowy przebieg 
prądu upływowego, płynącego w punkcie 4 (rys. 4). 

 

 
 

Rys. 5. Przebieg prądu upływu w punkcie 4 – rysunek 4, dla falownika ALTIVAR 71 
Schneider Electric i silnika indukcyjnego 3 kW 

 
Występowanie urządzeń energoelektronicznych w obwodach instalacji, generuje 

powstawanie prądów różnicowych w szerokim zakresie częstotliwości [8, 9]. W nie-
których przypadkach, składowe o wyższych harmonicznych są dominujące w przebiegu 
płynącego prądu. Dla częstotliwości innych niż 50 Hz można się spodziewać, że wy-
łączniki RCD nie będą zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony przeciw-poraże-
niowej. 

W dalszej części artykułu przedstawiono uzyskane wyniki badań, przepro-
wadzonych na stanowisku laboratoryjnym, wymuszając przepływ prądu uszkodzenio-
wego w punkcie 4 (rys. 4). 
 
 
 

5. WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH 
 

Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym  
w falownik typu ALTIVAR 71 o mocy 11 kW prod. Schneider Elektric oraz silnik 
indukcyjny typu SZJe34b o mocy 4 kW (1430 obr.), obciążony prądnicą prądu stałego. 
Pomiary przeprowadzono dla kilkunastu wyłączników RCD typu A różnych 
producentów o długotrwałym dopuszczalnym prądzie In = 25 A oraz znamionowym 
prądzie różnicowym In = 30 mA. Są to powszechnie montowane wyłączniki w insta-
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lacjach niskiego napięcia w celu zapewnienia przeciwporażeniowej ochrony dodatkowej 
i uzupełniającej zgodnie z wymogami przepisów i norm [4, 5]. W trakcie badań 
wymuszano wolno narastający prąd w punkcie 4 (rys. 4), poprzez regulację włączonej 
rezystancji, między jedną z faz silnika a przewodem ochronnym PE. Wartość skuteczna 
prądu zadziałania wyłączników mierzona była za pomocą miliamperomierza True RMS 
o maksymalnym zakresie częstotliwości 100 kHz. 

Na rysunku 6 przedstawiono schemat ideowy budowy wewnętrznej wyłącznika 
RCD, dla którego poniżej zamieszczono uzyskane wyniki badań. W obwodzie wtórnym 
przekładnika sumującego, zamontowane są diody eliminujące zbędne wyłączenia przy 
krótkotrwałych impulsach oraz kondensatory odpowiadające za dopasowanie mocowe 
układu [7]. 

Pomiary przeprowadzono w zakresie regulacji pierwszej harmonicznej f1 od  
5 do 50 Hz oraz dla częstotliwości kluczowania tranzystorów falownika fk = 16; 8; 1 kHz.  
Na rysunku 7 przedstawiono zależność prądu zadziałania badanego wyłącznika RCD 
typu A (rys. 6) od częstotliwości pierwszej harmonicznej dla różnych częstotliwości 
kluczowania tranzystorów. Na rysunku 8 pokazano przebiegi czasowe napięcia (1)  
i prądu (2) w fazie zasilającej silnik oraz przebieg prądu w przewodzie ochronny (3) 
pomiędzy falownikiem a silnikiem. 

W trakcie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, wyznaczono również 
wartości prądu sinusoidalnego 50 Hz, powodującego zadziałanie wyłącznika RCD przy 
różnej konfiguracji obwodu wtórnego przekładnika sumującego. Określono wpływ 
zastosowanych kondensatorów C1 i C2 na wartość prądu wyzwolenia w zależności  
od jego częstotliwości. Wyznaczone charakterystyki przedstawiono na rysunku 9. 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 6. Schemat ideowy budowy wewnętrznej badanego wyłącznika RCD, typ A 
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Rys. 7. Zależność prądu zadziałania badanego wyłącznika RCD typu A  
od częstotliwości pierwszej harmonicznej dla różnych częstotliwości kluczowania 

 
 
 
 

 
 

Rys. 8. Przebiegi czasowe napięcia (1 – 500 V/dz) i prądu silnika  
(2 – 1 A/dz) oraz prądu w przewodzie PE (3 – 1 A/dz) 
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Rys. 9. Wpływ konfiguracji kondensatorów C1 i C2 w obwodzie wtórnym wy-
łącznika RCD na wartość prądu zadziałania w zależności od jego częstotliwości 

 
 
 

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Celem przeprowadzonych badań, było wykazanie wpływu częstotliwości jak 
również odkształceń prądu uszkodzeniowego na próg wyzwalania wyłącznika RCD. 
Wartość prądu powodująca zadziałanie wyłącznika RCD wzrasta ze zmniejszaniem się 
częstotliwości pierwszej harmonicznej (zmniejszanie prędkości obrotowej silnika). 
Przykładowy wyłącznik RCD skuteczną ochronę zapewniał tylko w przedziale 
częstotliwości 40 ÷ 50 Hz pierwszej harmonicznej. Zmiana częstotliwości kluczowania 
tranzystorów falownika ma nieznaczny wpływ na wartość prądu wyzwalania. 
Analizując uzyskane wyniki badań prądu wyzwolenia dla różnych konfiguracji obwodu 
wtórnego (rys. 9), jednoznacznie można stwierdzić, że zamontowanie kondensatorów 
dopasowania mocowego, ogranicza zakres częstotliwościowy wyzwalania wyłącznika 
RCD. 

Zastosowanie układu dopasowania mocowego umożliwia wykorzystanie tańszych 
materiałów magnetycznych o gorszych parametrach, ale jednocześnie wpływa to na 
ograniczenie zakresu częstotliwościowego prądu różnicowego, dla którego wyłącznik 
RCD zapewnia wyłączenie chronionego obwodu. W przypadku obwodów instalacji 
elektrycznej zasilającej urządzenia przekształtnikowe wskazane jest wykorzystywanie 
wyłączników RCD o prostej konstrukcji wewnętrznej, bez układu dopasowania moco-
wego. Wyłączniki o takiej budowie zapewniają wymagany poziom ochrony przeciw-
porażeniowej w szerszym zakresie częstotliwościowym. Wykorzystanie wysokogatun-
kowych materiałów żelazoniklowych na rdzeń przekładnika sumującego umożliwia 
zapewnienie wymaganej ochrony w całym zakresie regulacji pierwszej harmonicznej. 
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EFFECTIVENESS OF RESIDUAL CURRENT DEVICES  
IN CIRCUITS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS  

WITH FREQUENCY CONVERTERS 
 
 

Paweł CZAJA, Piotr BOROWIK 
 

ABSTRACT   Commonly used in low voltage installations Residual 
Control Devices are the protective devices capable of detecting low leakage, 
ground or shock currents, but under certain conditions their trigger 
threshold may be significantly different from the nominal value, e.g., 30 mA. 
The existence of power electronics devices in the protected circuits results in 
generation of differential circuits in a wide range of frequencies. The 
fundamental frequency as well the existence of harmonics are determined by 
the internal design of the devices present in the protected circuit. If the RCD 
switch is to provide a reliable secondary protection, the lowest value of 
triggering current is crucial for this purpose. In the paper, the problems 
related to the application of typical RCD switches as an anti-shock 
protection means in such circuits have been investigated. 
 
Keywords: Residual Current Device, leakage current, anti-shock protection, 
PWM converter 
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