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POMIARY  PRĄDU  UPŁYWOWEGO 

I  WIELKOŚCI  POCHODNYCH 
 
 
Od zarania normalizacji elektrotechnicznej określano dla urządzeń powszechnego użytku naj-

większy dopuszczalny prąd upływowy, czyli prąd „upływający” z części czynnych przez izolację do 
ziemi. Zajmowano się nim ze względu na zagrożenie porażeniem i zagrożenie pożarem, a później rów-
nież ze względu na zakłócenia elektromagnetyczne. Upowszechnienie wyłączników różnicowoprądo-
wych zwiększyło zainteresowanie problematyką prądów upływowych [1, 2, 3, 9], bo trzeba je uwzglę-
dniać przy doborze wyłączników i przy badaniach stanu ochrony. Z czasem sprawy zaczęły się kom-
plikować. Po pierwsze, rozwój energoelektroniki sprawił, że prądy upływowe mogą mieć złożony 
przebieg w czasie, mogą być wynikiem superpozycji składowych przemiennych o różnych częstotli-
wościach i składowej stałej. Po drugie, zależnie od tego, w jakim celu się je rozważa, istotna może być 
wartość prądu upływowego płynącego określoną drogą, co więcej − wartość zastępcza uwzględniająca 
widmową czułość obiektu (np. organizmu człowieka) narażonego na przepływ prądu. Pojawiają się też 
pytania, czy okresowe pomiary prądu upływowego bądź ciągłe ich monitorowanie mogą zastąpić 
okresowe pomiary rezystancji izolacji. Przedmiotem wymagań norm przedmiotowych i przepisów 
budowy urządzeń elektroenergetycznych stały się ostatnio wielkości pochodne, wywodzące się z po-
jęcia  prądu upływowego: prąd różnicowy, prąd w przewodzie ochronnym oraz prąd dotykowy. W 
odniesieniu do urządzeń elektromedycznych te i inne wielkości pochodne są stosowane od dawna 
 
 
1. Wprowadzenie 

 

Prąd upływowy jest to prąd, który w urządzeniu nie dotkniętym zwarciem płynie od 
części czynnych do ziemi; w wielofazowym urządzeniu prądu przemiennego wypadkowy 
prąd upływowy jest geometryczną (wektorową) sumą prądów upływowych poszczególnych 
faz. W urządzeniu prądu przemiennego prąd upływowy zawiera składową czynną wywołaną 
upływnością izolacji oraz składową pojemnościową wynikającą z pojemności izolacji oraz 
pojemności przyłączonych kondensatorów (np. filtrów przeciwzakłóceniowych). Już najdaw-
niejsze normy przedmiotowe, zwłaszcza na sprzęt powszechnego użytku, ze względów bez-
pieczeństwa określały największą dopuszczalną wartość prądu upływowego. 

Zainteresowanie problematyką prądów upływowych zwiększyło się w wyniku upow-
szechnienia wyłączników różnicowoprądowych i zarazem szerszego stosowania obwodów 
o dużym prądzie upływowym przewodów ekranowanych i filtrów przeciwzakłóceniowych [5, 
7, 9]. Chodzi nie tylko − jak dawniej − o wartość ustalonego prądu upływowego pojedyn-
czych urządzeń, lecz również o wartość szczytową przejściowego prądu upływowego oraz o 
sumaryczny ustalony i przejściowy prąd upływowy grupy urządzeń. 

 

Ze względu na dobór i działanie zabezpieczeń różnicowoprądowych rozważa się prąd 
różnicowy, czyli fikcyjny prąd o wartości chwilowej równej sumie algebraicznej wartości 
chwilowych prądów płynących we wszystkich przewodach czynnych (L1, L2, L3, N) w okre-
ślonym miejscu sieci lub instalacji elektrycznej. Warto zauważyć, że pojęcie prądu różnico-
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wego odnosi się do wszelkich stanów pracy instalacji i urządzeń (urządzenie w nienagan-
nym stanie, pogorszony stan izolacji, zwarcie doziemne). W urządzeniach prądu przemienne-
go sinusoidalnego wartość skuteczna prądu różnicowego jest sumą geometryczną (wektoro-
wą) wartości skutecznych prądów płynących we wszystkich przewodach czynnych1. Zarazem 
prąd różnicowy w określonym miejscu sieci lub instalacji nie dotkniętej zwarciem można też 
uważać za sumę geometryczną prądów upływowych występujących we wszystkich urządze-
niach (łącznie z przewodami łączącymi) zasilanych poczynając od tego miejsca.  

Przy projektowaniu nowych obiektów musi wystarczyć szacunkowa ocena wartości 
prądów upływowych  instalacji w oparciu o największe dopuszczalne wartości tych prądów 
dla pojedynczych urządzeń. Wartości dla nowych urządzeń są określone w normach przed-
miotowych, po dłuższym czasie eksploatacji trzeba dopuścić wartości większe [2, 14, 15] i te 
przyjąć za podstawę projektowania zabezpieczeń instalacji.  

W obiektach istniejących można zmierzyć prąd upływowy i prąd różnicowy całej insta-
lacji, grupy obwodów bądź pojedynczego obwodu czy odbiornika [1, 2, 8, 13]. Może to być 
potrzebne dla podjęcia decyzji o dopuszczalności i celowości stosowania wyłączników różni-
cowoprądowych, dla doboru znamionowego różnicowego prądu zadziałania i oceny wybior-
czości działania wyłączników. Może też być potrzebne dla oceny, czy występujący 
w instalacji prąd różnicowy nie fałszuje wyników pomiarów ochronnych: pomiaru rzeczywi-
stego różnicowego prądu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego, pomiaru rezystancji 
uziemienia przewodu ochronnego PE lub pomiaru napięcia dotykowego. 
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Rys. 1. Zasady doboru znamionowego różnicowego prądu zadziałania wyłączników różnicowo-
prądowych: a) schemat instalacji i stawiane wymagania; b) zestawienie charakterystyk działania ko-
lejnych wyłączników 

 
W obwodzie, w którym największy spodziewany ustalony prąd różnicowy wynosi I∆max, 

wyłącznik różnicowoprądowy powinien mieć znamionowy różnicowy prąd zadziałania I∆n 
(rys. 1) spełniający warunek 

I∆n  ≥ 2 ⋅ kb ⋅ I∆max 
 

przy czym kb jest znanym z techniki zabezpieczeń współczynnikiem bezpieczeństwa (kb = 
1,2÷1,5). 

Wyłącznik wybiorczy (selektywny), niezależnie od zwłoki czasowej, powinien mieć 
znamionowy różnicowy prąd zadziałania spełniający następujący warunek w stosunku do 
każdego z wyłączników na kolejnym niższym stopniu zabezpieczeń (rys. 1) 
                                                 
1 Normy na wyłączniki różnicowoprądowe od wielu lat uparcie podają bzdurną definicję: Prąd różnicowy (I∆) – 

suma wektorowa chwilowych wartości prądów przepływających w obwodzie głównym wyłącznika RCCB 
(wyrażona wartością skuteczną). 
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I∆nA  ≥ 2 ⋅ kb ⋅ (I∆nB + I∆d) 
 

przy czym  I∆d  jest największym spodziewanym ustalonym prądem różnicowym oddziałują-
cym na wyłącznik A, a nie oddziałującym na rozpatrywany wyłącznik B. Inaczej mówiąc jest 
to największy ustalony prąd upływowy wszystkich rozpatrywanych obwodów, łącznie z ob-
wodem A, lecz z wyłączeniem obwodu B. Prądy I∆nB oraz I∆d (o zbliżonym argumencie) do-
daje się arytmetycznie, jeśli wszystkie obwody, w których one występują (rys. 1a), są obwo-
dami jednofazowymi zasilanymi z tej samej fazy albo są obwodami trójfazowymi. 

Przedstawiona procedura doboru znamionowego różnicowego prądu zadziałania wy-
łącznika różnicowoprądowego wymaga poprawnego oszacowania bądź poprawnego pomiaru 
występujących w instalacji prądów różnicowych (I∆max oraz I∆d), a to z kolei wymaga dogłęb-
nego zrozumienia natury tych prądów i zasad ich sumowania. 

 
 

2. Prąd upływowy w instalacjach i urządzeniach jednofazowych 
 

Prąd upływowy iu w sprawnym urządzeniu, nie dotkniętym zwarciem, płynie od części 
czynnych do ziemi [10]. W urządzeniu prądu przemiennego zawiera on (wartości chwilowe 
oznacza się małą literą i): 

- składową czynną iR płynącą przez rezystancję izolacji doziemnej i przez beziskierni-
kowe ograniczniki przepięć oraz 

- składową pojemnościową iC płynącą przez doziemną pojemność kondensatorów prze-
ciwzakłóceniowych i wszelkich części czynnych (przewodów, uzwojeń maszyn). 

 

Ustalony prąd upływowy płynący po zaniknięciu przebiegu przejściowego występują-
cego przy załączaniu urządzeń, można obliczyć następująco: 

 

2
 

2

R
  = u C
III +  

 

W powyższym wzorze występują wartości skuteczne (oznaczane dużą literą I) prądu upły-
wowego Iu i obu jego składowych IR oraz IC. Rys. 2 przedstawia ich przykładowy wykres 
wskazowy oraz przebieg w czasie wartości chwilowych. 

 
a) b)
 

U
IR

IC Iu

ψ
 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08

10

5

0

5

10

c z a s  [s]

pr
ad

 u
pl

yw
ow

y 
i j

eg
o 

sk
la

do
w

e 
 [m

A
]

i R( )t

i C( )t

i u( )t

t

 

Rys. 2. Prąd upływowy o wartości skutecznej  Iu = 5 mA zawierający składową czynną IR = 4  mA  
oraz składową pojemnościową  IC = 3 mA: a) wykres wskazowy; b) przebieg w czasie 

 

W określonym urządzeniu wartość składowej czynnej IR prądu upływowego jest zwią-
zana z wartością rezystancji izolacji doziemnej Riz, ale jest związana w sposób tak złożony, że 
wynik zwykłych pomiarów rezystancji izolacji − ogólnie biorąc − nie pozwala przewidzieć 
wartości składowej IR. 
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Rys. 3. Porównanie upływu prądu w jednofazowych urządzeniach zasilanych z układu TN lub TT: 
a) w urządzeniu klasy ochronności 0;  b) w urządzeniu klasy ochronności I 
(Prąd upływający z przewodu fazowego L w przypadku b jest 4-krotnie większy niż w przypadku 
a)  

 
W urządzeniu jednofazowym klasy 0 o jednorodnie osłabionej izolacji, z przewodzącą 

obudową o potencjale swobodnym (bez przyłączonego przewodu ochronnego PE i bez stycz-
ności z przedmiotami uziemionymi), upływ prądu przedstawia się jak na rys. 3a. Względem 
potencjału równoodległych od środka elementów uzwojenia lub grzejnika obudowa jest usy-
tuowana symetrycznie i ma potencjał równy potencjałowi środkowej części uzwojenia, ma 
względem ziemi napięcie równe połowie napięcia fazowego. Z połowy uzwojenia płynie 
przez izolację prąd do obudowy, a następnie powraca z niej do drugiej połowy uzwojenia, nie 
wypływając poza urządzenie. Choćby ten prąd miał dużą wartość, nie można go bezpośrednio 
zmierzyć, nie objawia się on w instalacji jako prąd różnicowy (I∆ = 0), a nawet trudno go na-
zwać prądem upływowym, skoro nie wypływa poza urządzenie i nie upływa do ziemi. 

Dotykając wspomnianej obudowy (rys. 3a) człowiek stykający się z potencjałem ziemi 
jest narażony na przepływ prądu rażeniowego, który będzie wtedy prądem upływowym urzą-
dzenia, będzie miał wartość wynikającą z wartości rezystancji izolacji i rezystancji ciała. 
Wartość prądu może znacznie różnić się od występującej w sytuacji z rys. 3a. Oczywiście na 
taki sam prąd rażeniowy byłby narażony człowiek, gdyby wspomniane urządzenie było wy-
konane w klasie ochronności I, lecz jego przewód ochronny był przerwany. Jeśli jednak połą-
czenia ochronne nie są przerwane i obudowa ma potencjał zbliżony do potencjału ziemi i za-
razem do potencjału przewodu N (rys. 3b), to – przy poczynionych założeniach – upływający 
prąd jest czterokrotnie większy niż w przypadku urządzenia klasy 0 o takim samym stanie 
izolacji. 

Jak widać, aby prąd upływowy mógł się objawić, aby w ogóle dał się zmierzyć, trzeba 
zamknąć jego obwód, stworzyć możliwość wypłynięcia poza badane urządzenie przez prze-
wód ochronny lub przewód wyrównawczy, przez naturalne uziemienie lub ciało człowieka. 

Najbardziej złożona sytuacja napięciowa wpływająca na wartość prądu upływowego 
występuje w układzie IT. Urządzenie jednofazowe, o jednorodnej izolacji, o uziemionej obu-
dowie, zasilane na przykład z faz L1 i L2, wykazuje inny prąd upływowy (co do modułu Iu 
oraz argumentu ψ) w różnych sytuacjach ruchowych − inny przy braku doziemienia w ukła-
dzie IT, inny przy doziemieniu fazy L3, a jeszcze inny przy doziemieniu fazy L1 lub L2. 

Wartość składowej pojemnościowej IC prądu upływowego obwodu jest sumą prądów 
płynących przez doziemną pojemność: 
a) przewodów nieekranowanych (0,01÷0,1 mA/m przy 230 V, przy czym większe wartości 

dotyczą przewodów o większym przekroju i/lub przewodów w przewodzących rurach lub 
korytkach) bądź przewodów ekranowanych (0,5÷1 mA/m przewodu), 
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b) przyłączonych urządzeń, zwłaszcza silników o uzwojeniach umieszczonych w żłobkach 
uziemionego magnetowodu, 

c) kondensatorów przyłączonych do części przewodzących dostępnych lub bezpośrednio do 
uziemionych przewodów PE (PEN), zwłaszcza w filtrach przeciwzakłóceniowych. 

 

W obwodzie prądu przemiennego o częstotliwości f (pulsacji ω = 2πf) i napięciu do-
ziemnym U0 składowa pojemnościowa płynąca przez doziemną pojemność C ma wartość  

IC = U0 ⋅ ω ⋅ C 
zależną od pojemności przewodów, uzwojeń, grzejników oraz filtrów przeciwzakłócenio-
wych. Duża wartość składowej pojemnościowej nie świadczy o złym stanie izolacji urządze-
nia, ale normy przedmiotowe pośrednio ją ograniczają podając − ze względów bezpieczeń-
stwa − największą dopuszczalną wartość prądu upływowego [7, 10, 11, 12], a w nowszych 
normach – największą dopuszczalną wartość prądu dotykowego i/lub prądu w przewodzie 
ochronnym. 
 
 
3. Prąd upływowy i prąd różnicowy w instalacjach oraz urządzeniach trójfazowych 

 

W urządzeniu trójfazowym wypadkowy ustalony prąd upływowy jest sumą prądów 
upływowych poszczególnych faz. Zgodnie z prawami elektrotechniki ich wartości chwilowe 
(i) dodają się arytmetycznie, a ich wartości skuteczne (I) − geometrycznie (wektorowo). 
W określonym miejscu sieci lub instalacji objawia się on jako prąd różnicowy (i∆; I∆), czyli 
suma prądów płynących we wszystkich przewodach czynnych (rys. 4). 
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Rys. 4. Przykład rozpływu prądów upływowych i powstawania prądu różnicowego w urządzeniu trój-
fazowym 

 
W sytuacji przedstawionej na rys. 4 w poszczególnych przewodach czynnych płyną prą-

dy odpowiednio IL1,  IL2,  IL3,  IN, a w przyłączonych urządzeniach odbiorczych występują 
prądy upływowe odpowiednio Iu1,  Iu2,  Iu3,  Iu4. Przyjęto, że prądy upływowe samych tras 
przewodowych są pomijalnie małe. Na początku przedstawionego obwodu w przewodzie 
ochronnym płynie prąd 

             u3u2u1PE IIII ++=  

Prąd różnicowy w tym miejscu obwodu ma inną wartość, bo obejmuje wszelkie prądy 
upływowe, również te, które płyną do ziemi bez pośrednictwa przewodu ochronnego: 

 

                                         u4PEu4u3u2u1NL3L2L1∆ IIIIIIIIIII +=+++=+++=  
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Tę wartość kontroluje wyłącznik różnicowoprądowy, którego przekładnik sumujący 
Ferrantiego obejmuje wszystkie przewody czynne obwodu. Tę samą wartość mierzy cęgowy 
miernik prądu różnicowego, również obejmujący wszystkie przewody czynne obwodu. 

Z punktu widzenia ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi może być inte-
resująca informacja o tym, jaka część prądu różnicowego upływa do ziemi przypadkowymi 
drogami bez pośrednictwa przewodu ochronnego. Prąd ten może płynąć przez metalowe ruro-
ciągi, konstrukcje budowlane i inne części przewodzące obce, ale także przez połączenia wy-
równawcze oraz ekrany przewodów sygnałowych i przewody ochronne innych obwodów. 
Prąd ten ma wartość 

 

u4PE
'                     NL3L2L1 IIIIIII =++++=∆  

 

Jak wynika z powyższego wzoru, prąd ten można zmierzyć na początku obwodu, jeśli 
rdzeń przekładnika sumującego Ferrantiego obejmuje wszystkie przewody obwodu, łącznie z 
przewodem ochronnym. Służy do tego jedna z odmian urządzenia monitorującego RCM (re-
sidual current operated monitor). 
 
Tablica 1. Wypadkowy prąd upływowy obwodu trójfazowego zasilającego trzy grupy urządzeń jedno-
fazowych o jednakowym prądzie upływowym 10 mA/fazę 

 

Argument prądu 
upływowego ψ    

w fazie 1) 

Wypadkowy prąd upływowy obwodu [mA] 
przy załączonych urządzeniach zasilanych z faz  2) 

Zakres wartości 
prądu           

upływowego 
L1 L2 L3 L1, L2 L1, L3 L2, L3 L1, L2, L3 [mA] 

jednakowy 10 10 10 0 0..10 
0 π/2 0 19,3 10 5,2 14,1 5,2...19,3 
0 π/2 π/2 19,3 5,2 10 14,1 5,2...19,3 
0 π/4 0 15,9 10 2,6 7,7 2,6...15,9 
0 π/4 π/4 15,9 2,6 10 7,7 2,6...15,9 
0 π/2 π/4 19,3 2,6 2,6 9,3 2,6...19,3 

1) Uwzględniono prąd upływowy czynny (ψ = 0), pojemnościowy (ψ = π/2) i czynno-
pojemnościowy (ψ = π/4). 

2) Przy załączeniu urządzeń zasilanych tylko z jednej fazy płynie prąd upływowy tejże fazy. 
 
Jeżeli moduł i argument prądu upływowego każdej fazy są jednakowe, następuje pełna 

symetryzacja prądów upływowych, wypadkowy prąd upływowy, a zatem i prąd różnicowy 
jest równy zeru (tabl. 1, wiersz 1), nawet gdyby stan izolacji był zły. To przypadek teore-
tyczny, bo − zważywszy możliwy rozrzut wartości rezystancji i pojemności izolacji poszcze-
gólnych faz, rezystancji beziskiernikowych ograniczników przepięć oraz pojemności konden-
satorów przeciwzakłóceniowych − do pełnej symetryzacji w praktyce raczej nie dochodzi. I to 
głównie z powodu znacznych różnic wartości składowych czynnych IR, bo składowe pojem-
nościowe IC poszczególnych faz na ogół mniej się różnią. 

Prądy upływowe poszczególnych faz mogą różnić się modułem i/lub argumentem. War-
tość wypadkowego prądu upływowego zależy od tego, które urządzenia jednofazowe są załą-
czone (tabl. 1 i 2, rys. 4 i 5). Podobna uwaga dotyczy urządzeń trójfazowych, w których ele-
menty czynne różnych faz mogą być załączane i wyłączane niezależnie od pozostałych.  

Z podobnych powodów norma PN-EN 60745-1:2003 (U) [11] wymaga, aby pomiar 
prądu upływowego narzędzi trójfazowych, które są przystosowane również do zasilania 
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jednofazowego, wykonywać jak dla narzędzi jednofazowych przy równoleglym połączeniu 
trzech faz. 

 

 
Tablica 2. Wypadkowy prąd upływowy obwodu trójfazowego zasilającego urządzenia jednofazowe 
o prądzie upływowym 15 mA w fazie L1, 10 mA w fazie L2 oraz 5 mA w fazie L3 
 

Argument prądu 
upływowego ψ    

w fazie 1) 

Wypadkowy prąd upływowy obwodu [mA] 
przy załączonych urządzeniach zasilanych z faz  2) 

Zakres wartości 
prądu           

upływowego 
L1 L2 L3 L1, L2 L1, L3 L2, L3 L1, L2, L3 [mA] 

jednakowy 13,2 13,2 8,7 8,7 5...15 
0 π/2 0 24,2 13,2 6,2 21,2 5...24,2 
0 π/2 π/2 24,2 11,0 8,7 20,7 5...24,2 
0 π/4 0 20,1 13,2 5,3 16,0 5...20,1 
0 π/4 π/4 20,1 10,3 8,7 15,3 5...20,1 
0 π/2 π/4 24,2 10,3 5,3 19,2 5...24,2 

1),  2)  jak w tablicy 1 
 
Trzeba wykonać obliczenia bądź pomiary dla wszelkich możliwych kombinacji załą-

czenia urządzeń poszczególnych faz, by uchwycić największą możliwą i ewentualnie naj-
mniejszą możliwą wartość prądu upływowego i warunki, w jakich one występują. Pomiar 
wykonany w przypadkowej, zastanej sytuacji normalnego użytkowania urządzeń może dać 
wynik przypadkowy, mało przydatny. Prąd upływowy i prąd różnicowy mogą zwiększyć się 
po wyłączeniu niektórych urządzeń, mogą osiągnąć największą wartość na przykład po pozo-
stawieniu w ruchu tylko urządzeń przyłączonych do jednej fazy (tabl. 2, pierwszy wiersz).  
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Rys. 5. Prądy upływowe w obwodzie trójfazowym, jak w ostatnim wierszu tablicy 2 (załączone urzą-
dzenia jednofazowe zasilane z faz L2 i L3, wypadkowy prąd upływowy 5,3 mA)
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Rys. 6. Prądy upływowe w obwodzie trójfazowym, jak w ostatnim wierszu tablicy 2 (załączone urzą-
dzenia jednofazowe zasilane z faz L1 i L2, wypadkowy prąd upływowy 24,2 mA)

 

 
 
4.  Znikoma przydatność wyników zwykłych pomiarów rezystancji izolacji 

 

Kto potrzebuje wartości prądu upływowego, odruchowo sięga po megaomomierz albo 
po gotowe wyniki pomiarów rezystancji izolacji. Nic bardziej zwodniczego. Przeprowadzany 
przy napięciu pomiarowym stałym pomiar rezystancji izolacji nie daje żadnej informacji o 
wartości składowej pojemnościowej IC  prądu upływowego. Gorzej, nawet w najprostszym 
przypadku, w dwuprzewodowym obwodzie jednofazowym o napięciu U0, wartość składowej 
czynnej IR prądu upływowego nie jest jednoznacznie związana z wynikiem pomiaru rezystan-
cji izolacji Riz. O wartości składowej czynnej prądu upływowego decyduje rezystancja izola-
cji doziemnej przewodu fazowego RLE: 

LE

0 = 
R
U

RI  

 

Tymczasem wynikiem pomiaru rezystancji izolacji (rys. 7) jest wartość mniejsza: 
 

( )
NELN

NELN
iz RRR

RRRR
++
+⋅

LE

LE =  
 

jeśli podczas pomiaru przewód neutralny nie jest uziemio-
ny, 

 

LN

LN
iz RR

RRR
+
⋅

LE

LE =  
 

jeśli podczas pomiaru przewód neutralny pozostaje uzie-
miony. 

 

 

 
 
Rys. 7. Pomiar „rezystancji izolacji doziemnej” przewodu L w obwodzie dwuprzewodowym: 
a) sposób przyłączenia megaomomierza; b) mierzona rezystancja, jeśli przewód N nie jest uziemiony; 
c) mierzona rezystancja, jeśli przewód N jest uziemiony  (L − przewód fazowy, N − przewód neutral-
ny, E − ziemia) 
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Wynik nawet prawidłowo przeprowadzonego pomiaru rezystancji izolacji może być 

niemiarodajny również z innych powodów: 
  napięcie pomiarowe megaomomierza musiałoby mieć wartość zbliżoną do szczytowej war-
tości napięcia roboczego wymaganego przy pomiarze prądu upływowego, zwłaszcza 
w przypadku układów izolacyjnych o rezystancji izolacji silnie zależnej od napięcia, 
  na czas pomiaru rezystancji izolacji wolno odłączać beziskiernikowe ograniczniki przepięć, 
ale przy pomiarze prądu upływowego bądź prądu różnicowego powinny one być załączone. 

 

W obwodzie o większej liczbie przewodów, np. w obwodzie trójfazowym, sytuacja jest 
jeszcze bardziej złożona. Każdorazowo mierzy się jakąś rezystancję wynikająca z szeregowo-
równoległego naturalnego powiązania wszystkich wchodzących w grę rezystancji izolacji 
doziemnych i międzyprzewodowych, a nie wielkość podawaną w protokóle pomiarów. Ogól-
nie, w obwodzie zawierającym n przewodów czynnych, liczba cząstkowych rezystancji izola-
cji, które mogą wpływać na wynik każdego pomiaru „rezystancji izolacji doziemnej przewo-
du” oraz „rezystancji izolacji między parą przewodów” wynosi: 

 

( )
( )! 12

! 1
−⋅

+
n

n
 

 

np. 10 rezystancji cząstkowych w obwodzie o 4 przewodach czynnych 
(L1, L2, L3, N). 

 

W braku specjalnego wyposażenia do pomiaru poszczególnych cząstkowych rezystan-
cji izolacji [6] sytuację taką można świadomie akceptować zwłaszcza, jeśli kolejne pomiary 
przeprowadza się identycznie, jeśli wszyscy postępują jednakowo i rozumieją przyjętą kon-
wencję oraz jej skutki. Wyniki kolejnych pomiarów stają się porównywalne, a najmniejsza 
dopuszczalna wartość rezystancji izolacji może być ustalona dla mierzonej, fikcyjnej wielko-
ści. Rzeczywista wartość prądu upływowego wynika jednak z praw elektrotechniki i może 
znacznie różnić się od oszacowań wynikających z pomierzonych wartości „rezystancji izola-
cji doziemnej”. 

Jeszcze bardziej pomyli się, kto w układzie IT chciałby szacować wartość prądu upły-
wowego na podstawie wskazania urządzenia do stałej kontroli stanu izolacji doziemnej 
(UKSI). Te dwie wartości mają ze sobą niewiele wspólnego i to z licznych powodów. Prąd 
różnicowy może pozostawać niewielki, kiedy rezystancja izolacji doziemnej obniża się kata-
strofalnie, byle symetrycznie, jednakowo we wszystkich biegunach. Ponadto urządzenie do 
stałej kontroli stanu izolacji doziemnej mierzy wypadkową rezystancję wszystkich biegunów 
całej galwanicznie połączonej sieci: linii wraz z urządzeniami rozdzielczymi i odbiorczymi. 

 
 

5. Wymagania przepisowe co do wartości prądu upływowego i jego pomiaru 
 

Z biegiem lat zaostrzano wymagania co do największej dopuszczalnej wartości prądu 
upływowego pojedynczego urządzenia. Dawniej kojarzono ją nawet z poziomem 30 mA, co 
odpowiada niemal progowi fibrylacji, a były to czasy liczebnej przewagi urządzeń klasy 
ochronności 0. Obecnie w odniesieniu do pojedynczego urządzenia, które człowiek stykający 
się z potencjałem ziemi może dotykać bądź trzymać w ręku, rozróżnia się następujące sytu-
acje: 

1) Prąd upływowy nieuchronnie płynie przez ciało człowieka, bo części przewodzące 
dostępne nie są uziemione, co dotyczy urządzeń klasy ochronności II (oraz klasy III). Jest to 
zatem prąd dotykowy i jego wartość powinna być mniejsza od progu odczuwalności, nie 
powinna przekraczać 0,25 mA w nowych urządzeniach, a 0,5 mA w urządzeniach poddawa-
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nych badaniom okresowym w trakcie eksploatacji (tabl. 3). 
2) Prąd upływowy objawia się jako prąd w przewodzie ochronnym urządzeń klasy 

ochronności I, dopóki ciągłość tego przewodu jest zachowana. Może płynąć przez ciało czło-
wieka po przerwaniu przewodu ochronnego PE, ale prąd będzie miał wtedy wartość mniejszą, 
ograniczoną przez impedancję ciała. Zdarzenia takie są bardziej prawdopodobne w przypadku 
urządzeń zasilanych przewodem ruchomym, zwłaszcza urządzeń ręcznych. Ich prąd upływo-
wy może przekraczać próg odczuwalności, ale powinien być mniejszy niż granica samouwol-
nienia. Największa dopuszczalna wartość prądu w przewodzie ochronnym 0,75÷3,5 mA zale-
ży od rodzaju urządzenia i jego stanu (nowe – używane). Prawdopodobieństwo przerwania 
przewodu ochronnego jest mniejsze w przypadku urządzeń klasy ochronności I zainstalowa-
nych i przyłączonych na stałe. Jeżeli ze względów funkcjonalnych jest to nieuniknione, to w 
przypadku takich urządzeń akceptuje się znacznie większy prąd w przewodzie ochronnym, 
nie przekraczający jednak 5 % prądu roboczego najbardziej obciążonej fazy. 

 

Ze względu na dużą pojemność filtrów przeciwzakłóceniowych prąd w przewodzie 
ochronnym osiąga znaczne wartości w instalacjach zasilających stanowiska komputerowe 
(1,5÷5 mA na jeden komputer osobisty z drukarką) i sprzęt biurowy (0,5÷2 mA na jedną kse-
rokopiarkę). Największe wartości występują w obwodach przemienników częstotliwości − 
nawet do ok. 200 mA w jednym przemienniku, ale przemienniki firm Danfoss i Lenze wyka-
zują umiarkowany poziom prądów upływowych. 

Jeżeli prąd upływowy pojedynczego urządzenia przekracza 3,5 mA, to w pobliżu miej-
sca przyłączenia przewodów zasilających powinna się znaleźć tablica ostrzegawcza o treści 

 
Duży prąd upływowy 

Konieczne uziemienie przed przyłączeniem do sieci 
 

a jeśli przekracza 10 mA − wskazane jest zasilanie z osobnego obwodu. 
 

 
Tablica 3. Graniczne dopuszczalne wartości parametrów urządzeń przy badaniach okresowych według 
DIN VDE 0702 11/95 [15] 

 

Klasa ochronności urządzenia I II III 
Impedancja przewodu ochronnego Ω 0,3 1) − − 
Rezystancja izolacji                             MΩ 0,5 2) 2,0 0,25 
Prąd w przewodzie ochronnym mA 3,5 3) − − 
Prąd dotykowy mA − 0,5 − 

Uwaga: urządzenia klasy ochronności I i II o napięciu znamionowym 230 V. 
1) ≤ 0,3 Ω przy długości do 5 m + 0,1 Ω na każde następne 7,5 m, ale w sumie nie więcej niż 1 Ω. 
2) Nie dotyczy urządzeń grzejnych. 
3) Nie dotyczy urządzeń grzejnych rezystancyjnych o mocy większej niż 3,5 kW. 

 
Jeżeli za miejscem przerwania przewodu PE instalacji jednofazowej jest przyłączonych 

wiele urządzeń klasy I bez umyślnego bądź przypadkowego połączenia z ziemią, to przez 
ciało człowieka dotykającego jedno z nich przepływa suma prądów upływowych wszystkich 
urządzeń. Zatem cytowane wyżej małe wartości największego dopuszczalnego prądu upły-
wowego pojedynczego urządzenia nie gwarantują bezpieczeństwa w każdej sytuacji.  

Pomiar obydwu prądów: prądu w przewodzie ochronnym oraz prądu dotykowego prze-
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prowadza się przy napięciu zasilającym urządzenie równym 1,06⋅Un, czyli 106 % napięcia 
znamionowego badanego urządzenia, zmieniając biegunowość napięcia, zwłaszcza jeśli taka 
zmiana jest możliwa w trakcie użytkowania (np. urządzenia zasilane za pośrednictwem gniaz-
da i wtyczki). Wszelkie części przewodzące dostępne urządzenia powinny być odizolowane 
od ziemi, również od części przewodzących obcych oraz od części przewodzących dostęp-
nych innych urządzeń. 

Wymagany przez normy przedmiotowe [10, 11, 12] sposób pomiaru do niedawna pro-
bierczego prądu upływowego a ostatnio probierczego prądu w przewodzie ochronnym jest 
dość zawiły, obwarowany licznymi schematami układów pomiarowych zmierzających do 
wykrycia największej możliwej wartości tego prądu. Można go mierzyć: 
 bezpośrednio − włączając w przewód ochronny PE miliamperomierz o możliwie małej 

impedancji (np. nie przekraczającej 0,5 Ω), aby − w czynnym urządzeniu − nie stanowił 
przeszkody w dalszym wypełnianiu warunku samoczynnego wyłączania zasilania, 

 pośrednio − za pomocą miernika cęgowego obejmującego wszystkie przewody czynne. 
 

 
 

Rys. 8. Wpływ sposobu pomiaru na wartość prądu w przewodzie ochronnym odbiornika o jednorod-
nych własnościach układu izolacyjnego: a) warunki probiercze przepisane przez normy przedmiotowe; 
b) rzeczywiste warunki użytkowania 
 

Warunki pomiaru przepisane w normach (rys. 8) uwzględniają również sytuacje rucho-
we o znikomym prawdopodobieństwie wystąpienia. Ma to sens w ramach badań typu, w od-
niesieniu do granicznej dopuszczalnej wartości prądu upływowego pojedynczego urządzenia, 
ale jest niepotrzebne i trudne do odtworzenia podczas eksploatacyjnych pomiarów prądu w 
przewodzie ochronnym. Z tych powodów wartość rzeczywista tego prądu może być znacznie 
mniejsza od probierczego prądu w przewodzie ochronnym limitowanego przez normy i po-
dawanego przez wytwórców.  

Prąd dotykowy jest to prąd płynący do ziemi (lub do przewodu ochronnego PE) przez 
model impedancji ciała człowieka symulujący dotykanie części dostępnych urządzenia elek-
trycznego: 
 bezpośrednio − każdej z dostępnych części przewodzących urządzenia klasy ochronności 

II o izolacji podwójnej, 
 za pośrednictwem elektrody przewodzącej 10×20 cm − dowolnego miejsca ochronnej 

osłony izolacyjnej urządzenia klasy ochronności II, 
 bezpośrednio − każdej z dostępnych części przewodzących urządzenia klasy ochron-

ności III. 
Pomiar prądu dotykowego wchodzi w rachubę również w przypadku urządzeń klasy 
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ochronności I o wyjątkowej konstrukcji, które mają dostępne części przewodzące nie połą-
czone z przewodem ochronnym. 

 

V

1500 Ω
500 Ω

0,22 µF

IT =
U1
500U1

1,06 .Un

 

 
 
 
 
 
Rys. 9. Pomiar nieskorygowanego prądu 
dotykowego urządzenia klasy ochronności 
II (układ pomiarowy włączony między 
ziemię a część przewodzącą dostępną urzą-
dzenia lub folię przewodzącą 10×20 cm 
przyłożoną do jego obudowy izolacyjnej) 

 
Rozważając sposób przeprowadzania pomiaru prądu dotykowego pamiętać należy, że 

częścią przewodzącą dostępną urządzenia, które ma izolacyjną obudowę, jest np. głowica 
wiertarki ręcznej, styk gniazda antenowego sprzętu RTV albo styk ochronny w gnieździe 
wtyczkowym pośrednim sprzętu komputerowego. 

 
L N L N PE
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Rys. 10. Najprostsze sposoby pomiaru prądu dotykowego: a) pomiar bezpośredni; b) pomiar pośredni 
 
Postępując ściśle z literą normy [13] prąd dotykowy oblicza się ze spadku napięcia, jaki 

wywołuje on na rezystancji wnętrza ciała człowieka (500 Ω). Co do modelu całkowitej impe-
dancji ciała norma podaje model RC do pomiaru nieskorygowanego prądu dotykowego 
(rys. 9), tzn. prądu, jaki rzeczywiście płynie przez ciało człowieka o reprezentatywnej impe-
dancji. Norma podaje też schematy szerokopasmowych filtrów RC za pośrednictwem których 
należy mierzyć wspomniany spadek napięcia i obliczać skorygowany prąd dotykowy, tzn. 
zastępczą wartość prądu o częstotliwości 50 Hz, równoważną − rzeczywistemu odkształco-
nemu prądowi dotykowemu − ze względu na wywołany efekt fizjologiczny, a mianowicie 
obawę przekroczenia progu odczuwania lub obawę przekroczenia granicy samouwolnienia. 

Pomiar prądu upływowego i wszelkich wielkości pochodnych, z możliwością wyboru 
filtrów wymaganych przez normy międzynarodowe, europejskie, amerykańskie i japońskie, 
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umożliwia miernik HIOKI 3156 [4]. Jest przystosowany do badania zarówno  sprzętu po-
wszechnego użytku, jak i sprzętu elektromedycznego. Wybór zakresu pomiarowego od 50 µA 
do 75 mA odbywa się automatycznie.  

Przy częstotliwości prądu 50 Hz model impedancji ciała do pomiaru nieskorygowanego 
prądu dotykowego (rys. 9) wprowadza impedancję o module 1990 Ω i argumencie pojemnoś-
ciowym 4,4 °. Niemieckie zalecenia dotyczące badań okresowych urządzeń [1, 2, 3] operują 
po prostu rezystorem 2000 Ω (rys. 10), co przy pomiarze prądu dotykowego o częstotliwości 
50 Hz wprowadza błąd cząstkowy niedostrzegalny w porównaniu z innymi potencjalnymi 
składnikami całkowitego błędu pomiaru. 

Badania typu narzędzi klasy ochronności II obejmują jeszcze jeden pomiar – prądu 
upływowego między każdym z biegunów źródła zasilania a częściami przewodzącymi 
pośrednimi (oddzielonymi od części czynnych wyłącznie izolacją podstawową). Największa 
dopuszczalna wartość [11] zależy od stopnia ochrony narzędzia przed wnikaniem wody: 
3,5 mA  dla narzędzi bryzgo- i wodoszczelnych, 5,0 mA – dla innych narzędzi. 

 
 

6. Pomiar ustalonej wartości prądu upływowego w instalacjach elektrycznych 
 

Poprawny pomiar ustalonego prądu różnicowego umożliwia miernik prądu upływo-
wego (rys. 11), tzn. przystosowany do pomiaru małych prądów amperomierz cęgowy obejmu-
jący wszystkie przewody czynne obwodu, podobnie jak przekładnik Ferrantiego w wyłączni-
ku różnicowoprądowym. To podobieństwo układu pomiarowego i rzeczywistego urządzenia, 
ze względu na które pomiaru się dokonuje, sprawia, że niektóre cząstkowe błędy pomiaru 
tracą znaczenie. 
 

 
Rys. 11. Cęgowy miernik prądu upływowego KEW 2434 firmy KYORITSU (Japonia) o zakresach 
pomiarowych 0,04; 0,4 i 100 A, o średnicy okna 28 mm (materiały firmy BIALL [16]) 

 
W zależności od tego, które przewody obejmuje przekładnik sumujący Ferrantiego w 

sytuacji przedstawionej na rys. 12 odpowiednio mierzy się: 
 

 przybliżoną wartość prądu asymetrii obciążenia (rys. 12a), jeżeli prąd nie jest odkształco-
ny harmonicznymi rzędu podzielnego przez trzy (ang. triplen), 

 wartość prądu różnicowego istotną dla doboru wyłączników różnicowoprądowych i anali-
zy wybiorczości ich działania (rys. 12b), 

 część prądu różnicowego upływającą do ziemi przypadkowymi drogami, mającą wpływ 
na zagrożenie pożarowe i generowanie zakłóceń elektromagnetycznych (rys. 12c). 
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Rys. 12. Pomiar prądu asymetrii ob-
ciążenia (a), prądu różnicowego (b) 
i składowej prądu różnicowego 
upływającej do ziemi z pominięciem 
przewodu ochronnego (c) 

 
Pomiar należy wykonywać w okolicznościach sprzyjających wystąpieniu największej 

możliwej wartości prądu upływowego w przewidywanych warunkach użytkowania: 
 w porze występowania podwyższonego napięcia, 
 przy różnej biegunowości napięcia, zwłaszcza w urządzeniach jednofazowych przyłącza-

nych za pomocą łączników wtyczkowych (rys. 13), 
 w różnych możliwych kombinacjach załączenia urządzeń jednofazowych zasilanych 

z instalacji trójfazowej; największy prąd nie występuje przy załączeniu wszystkich urzą-
dzeń odbiorczych (tabl. 1 i 2), 

 przy wszelkich możliwych kombinacjach położenia wszystkich występujących łączników 
jedno- i wielobiegunowych przy urządzeniach odbiorczych (rys.14), 

 w różnych stanach pracy urządzeń grzejnych, zwłaszcza urządzeń o dużym prądzie upły-
wowym; w czasie do 0,5 h od chwili załączenia prąd upływowy może podlegać znacznym 
zmianom w obu kierunkach, w sposób trudny do przewidzenia. 

 

 
 

Rys. 13. Wpływ biegunowości napięcia na wartość prądu upływowego odbiornika o miejscowo nad-
werężonej izolacji: a) występuje duży prąd upływowy; b) nie występuje prąd upływowy 
 

Jeśli pomiar dotyczy układu IT, który może pracować z trwającym zwarciem doziem-
nym,  należy mierzyć prądy upływowe i prąd różnicowy po doziemieniu kolejno każdej z faz. 
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Rys. 14. Warunki występowania prądu upływowego odbiornika, o miejscowo nadwerężonej izolacji, 
z jednobiegunowym łącznikiem 

 
Przed przystąpieniem do pomiaru trzeba zadbać, by prąd upływowy różnych urządzeń 

mógł w ogóle płynąć, by mógł się ujawnić. W tym celu części przewodzące dostępne powinny 
być niezawodnie połączone z ziemią za pośrednictwem albo przewodów ochronnych PE 
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(urządzenia klasy ochronności I), albo − doraźnie wykonanych połączeń (zanikające urządze-
nia klasy ochronności 0). Można pominąć będące w nienagannym stanie urządzenia o po-
dwójnej izolacji (klasy ochronności II), dla których dopuszczalna wartość prądu upływowego 
jest bardzo mała; w razie wątpliwości należy z nimi postąpić jak z urządzeniami klasy 0. 
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Rys. 15. Porównanie wyniku pomiaru i przebiegu prądu upływowego w tym samym obwodzie z fil-
trami przeciwzakłóceniowymi przy trybie pomiaru: a) 50/60 Hz, w zasadzie bez wyższych harmonicz-
nych; b) WIDE, z udziałem wyższych harmonicznych (dane firmy BIALL [16]) 

 
Miernik cęgowy do pomiaru prądu rzędu miliamperów jest wrażliwy na obce przemien-

ne pole magnetyczne. Wynik może być błędny, jeśli pomiar wykonuje się w pobliżu innego 
przewodu, w którym płynie duży prąd, albo w pobliżu dławika, elektromagnesu bądź trans-
formatora, choćby małej mocy. W przypadkach wątpliwych należy przytrzymać miernik z 
zamkniętym pustym magnetowodem tuż przy miejscu pomiaru i upewnić się, czy wskazuje 
zero. 

Nowsze mierniki prądu upływowego (rys. 11) można przełączać na jeden z następują-
cych trybów działania (rys.15): 
 50/60 Hz – filtr dolnoprzepustowy eliminuje wpływ wyższych (niż 100÷200 Hz) harmo-

nicznych na wynik pomiaru, 
 WIDE – pomiar szerokopasmowy, bez celowo wprowadzonego filtru, wynik pomiaru 

uwzględnia wszystkie harmoniczne przenoszone (z naturalnym tłumieniem) przez po-
szczególne elementy układu pomiarowego, praktycznie do 21. harmonicznej. 

 

Zmiana trybu działania może zupełnie zmienić przebieg prądu płynącego przez ustrój 
pomiarowy i wynik pomiaru (rys. 15). 

W braku cęgowego miernika prądu upływowego można uciec się do bezpośredniego 
pomiaru za pomocą miliamperomierza włączonego w przewód ochronny na początku ob-
wodu bądź na początku całej instalacji, w której prąd różnicowy ma być zmierzony (rys.16). 
Jest to możliwe tylko w instalacji z przewodem ochronnym PE, do którego są przyłączone 
wszystkie części przewodzące dostępne i pod warunkiem, że za miejscem pomiaru ani prze-
wód PE, ani części przewodzące dostępne nie mają żadnego umyślnego bądź przypadkowego 
połączenia z ziemią. Urządzenia klasy ochronności 0 powinny być doraźnie, na czas pomiaru, 
przyłączone do przewodu ochronnego. Taki sposób pomiaru ma tę zaletę, że pozwala zmie-
rzyć nie tylko prąd upływowy 50 Hz, lecz również: 
 prąd upływowy stały, którego zwykły cęgowy miernik prądu upływowego nie jest w stanie 

zmierzyć, 
 rzeczywistą wartość skuteczną (ang. true rms) przemiennego prądu upływowego zawiera-

jącego składową stałą, 
 prąd upływowy przemienny o częstotliwości innej niż 50 Hz lub prąd o dowolnym od-
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kształceniu, który zwykły cęgowy miernik prądu upływowego mierzy z niedopuszczalnym 
błędem. 

 
L1
L2
L3
N

PEmA

i z o l o w a n e    o d   z i e m i

z a s i l a n i e

 
 

Rys. 16. Bezpośredni pomiar prądu w przewodzie ochronnym 
 
Pomiary rezystancji izolacji wymagają długotrwałego wyłączenia instalacji spod napię-

cia, co w niektórych obiektach może być kłopotliwe, a nawet niedopuszczalne. Są instalacje, 
w których latami nie można sobie pozwolić na takie pomiary. Pomiar prądu w przewodzie 
ochronnym lub prądu różnicowego odbywa się w czynnej instalacji, pierwsze orientacyjne 
wyniki otrzymuje się natychmiast. Unika się problemów z odłączaniem albo zwieraniem ele-
mentów i układów elektronicznych, dla których napięcie pomiarowe megaomomierza jest 
niebezpieczne. Unika się kłopotów z odpadaniem łączników, które otwierają się w stanie bez-
napięciowym urządzenia (rys. 17), i odłączają część obwodów, co uniemożliwia pomiar. Albo 
trzeba do pomiaru urządzenie otworzyć, rozmontować (ew. zrywając plomby gwarancyjne) 
albo trzeba z przepisanego pomiaru zupełnie zrezygnować bądź wykonać pomiar zastępczy. 
O tym decyduje ten, kto odpowiada za bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. W takich 
sytuacjach − mimo wszystkich zastrzeżeń podanych w rozdz. 4 − w Niemczech dopuszcza 
się, aby zamiast pomiaru rezystancji izolacji wykonywać Ersatzmessung – pomiar prądu 
upływowego. 
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Rys. 17. Przykład sytuacji, kiedy pomiar rezys-
tancji izolacji urządzenia jest utrudniony bądź 
praktycznie niemożliwy 

 
Aby sprawdzić spełnienie wymagań przepisowych mierzy się rezystancję izolacji poje-

dynczego urządzenia bądź odcinka instalacji między kolejnymi zabezpieczeniami zwarcio-
wymi. Pomiar prądu upływowego (prądu różnicowego) w określonym miejscu instalacji do-
tyczy wszelkich, zasilanych poczynając od tego miejsca, urządzeń i tras przewodowych, 
łącznie z najdalszymi odbiornikami. 

Ciągłe monitorowanie wartości ustalonego prądu upływowego w wielu miejscach 
umożliwiają rejestratory (leak logger for measuring & recording leakage current) z wejściem 
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np. z trzech sond pomiarowych zainstalowanych w trzech obwodach instalacji (system KEW 
5000/5001 firmy KYORITSU). Pomiar odbywa się w przeciągu 25 dni (KEW5000) lub 40 
dni (KEW5001) z możliwością zapamiętania do 60000 wyników, przy czym wchodzą w ra-
chubę następujące tryby rejestracji: 
 rejestracja ciągła wyników występujących w określonych odstępach czasu (od 1 s do 1 

h), stosowana dla przebiegów o niewielkiej zmienności,  
 rejestracja zdarzeń polegających na przekroczeniu nastawionej wartości prądu upływo-

wego z zapamiętaniem wartości rejestrowanych co 0,5 s w ciągu 5 min po wystąpieniu 
przekroczenia, 

 rejestracja maksymalnych wartości prądu upływowego, przekraczających nastawioną 
wartość progową, z pomiarem powtarzanym co 10 s przez czas 10 min (lub krócej, jeśli 
wartość prądu zmniejszy się poniżej 50 % nastawionej wartości progowej), 

 rejestracja kształtu przebiegu prądu upływowego w razie przekroczenia nastawionej 
wartości progowej z zapamiętaniem przebiegu w czasie od 10 do 12 okresów sprzed i po 
zdarzeniu (próbkowanie co 1 ms). 

Przez zwiększenie liczby rejestratorów można objąć monitoringiem wszystkie ważniej-
sze obwody instalacji, co w określonych warunkach mogłoby zastępować okresowe pomiary 
rezystancji izolacji (PN-IEC 60364-6-61:2000, F.2). 

 
 

7.  Pomiar przejściowego prądu upływowego bądź przejściowego prądu różnicowego 
 

Pomiar przejściowego prądu upływowego wymaga rejestratorów krótkotrwałych prze-
biegów szybkozmiennych i wykracza poza możliwości przeciętnego weryfikatora stanu insta-
lacji. Powinien on jednak rozumieć naturę zjawiska i umieć zaradzić jego skutkom.  
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Rys. 18. Przejściowy prąd upływowy przy załączaniu pojedynczego zestawu komputero-
wego 
(zasilanie z obwodu o impedancji pętli zwarciowej Z ≈ 0,91 Ω, ϕ ≈ 10°) 

 
Duży przejściowy prąd upływowy, wywołujący niepożądane zadziałania bezzwłoczne-

go wyłącznika różnicowoprądowego, pojawiać się może, jeśli: 
a) w obwodzie występują duże pojemności doziemne kondensatorów (np. w filtrach przeciw-

zakłóceniowych), przewodów ekranowanych albo długich tras przewodowych w metalo-
wych rurach lub korytkach, tworzące układy LC z indukcyjnością przewodów i odbiorni-
ków, bądź z indukcyjnością dławików w filtrach, 

b) załączanie obwodu odbywa się za pomocą łączników o dużej niejednoczesności zamyka-
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nia i/lub wykazujących wyraźne odskoki sprężyste styków, 
c) jednocześnie załącza się grupę urządzeń odbiorczych, a nie pojedyncze urządzenia, 
d) w następstwie zaniku napięcia albo głębokiego zapadu napięcia następuje jednoczesne 

załączenie grupy urządzeń, które w normalnych warunkach pracy są załączane kolejno. 
 

Na rys. 18 i 19 przedstawiono (z pracy dyplomowej w toku) wybrane przebiegi przej-
ściowego prądu w przewodzie ochronnym obwodu zasilającego pojedynczy zestaw kompute-
rowy PC i grupę takich zestawów w studenckim laboratorium komputerowym. Przedstawione 
przebiegi odpowiadają niekorzystnemu kątowi fazowemu napięcia w chwili załączania. 
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Rys. 19. Przejściowy prąd upływowy przy załączaniu siedmiu zestawów komputerowych 
w obwodzie zabezpieczonym RCBO (wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA z czło-
nem nadprądowym B16) przy impedancji pętli zwarciowej L-PE: Z ≈ 0,13 Ω, ϕ ≈ 28°. 
Zbędne zadziałania wyłącznika powodował nie człon różnicowoprądowy, lecz człon nad-
prądowy pobudzany prądem załączeniowym płynącym w pętli L-N 

 
Jeśli występują zbędne zadziałania z powodu dużego przejściowego prądu upływowego 

(prądu różnicowego), można próbować wyeliminować przynajmniej niektóre ze wspomnia-
nych wyżej możliwych przyczyn i/lub zalecić wyłącznik różnicowoprądowy krótkozwłocz-
ny, z oznaczeniem G (Schrack, ABB), VSK albo V (Schupa), KVP lub KV (Doepke Norden) 
o czasie przetrzymywania prądu różnicowego 10 ms. W oznaczeniach litery V i KV pochodzą 
od słów verzögert (zwłoczny) i kurzzeitverzögert (krótkozwłoczny), przy czym nie ma żadnej 
różnicy między wykonaniem V i KV. 

Czy można zagwarantować, że wyłącznik różnicowoprądowy bezzwłoczny któryś z 
tych przebiegów przejściowego prądu różnicowego będzie na pewno przetrzymywał? Nieste-
ty nie, bo w ramach badań typu należałoby sprawdzać prąd niezadziałania o różnym przebie-
gu i ew. należałoby sformułować kryteria równoważności dla przebiegów zbliżonych. Na 
razie są znane największe wartości prądu niezadziałania o przebiegu sinusoidalnym (0,5⋅I∆n), 
o przebiegu oscylacyjnym tłumionym 0,5 µs/100 kHz (200 A) i przebiegu o kształcie udaru 
8/20 µs (250, 500, 3000, 5000 A). Odpowiedzi twierdzącej na postawione pytanie można by 
udzielić, gdyby wszelkie istotne zmierzone parametry (wartość prądu i czas przepływu) dla 
określonego kształtu przebiegu były mniejsze niż przyjmowane w warunkach probierczych. 

Ewentualne wątpliwości, czy niepożądane zadziałania wyłącznika różnicowoprądo-
wego wywołuje ustalony, czy przejściowy prąd upływowy (prąd różnicowy), łatwo rozpro-
szyć. Po zbocznikowaniu wyłącznika obwód należy załączyć pod napięcie i zmierzyć naj-
większy możliwy ustalony prąd upływowy i tą drogą przekonać się, czy jego udział w zbęd-
nych wyłączeniach jest wykluczony. 
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