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WYŁĄCZNIKI OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE. 

POWSTANIE, ROZWÓJ, PRZYSZŁOŚĆ 
 

Doświadczenie to suma naszych błędów. 
T. A. Edison 

 
 
Streszczenie 
Artykuł inicjuje cykl publikacji na temat wyłączników różnicowoprądowych. Zawiera skróconą historię ochrony prze-
ciwporażeniowej przy urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia  i przepisów z nią związanych, poczynając od 
zarania elektroenergetyki. Na tym tle przedstawiono okoliczności powstania i kolejne etapy rozwoju wyłączników róż-
nicowoprądowych oraz ewolucję poglądów na ich użyteczność i zasady stosowania. Wskazano możliwe kierunki przy-
szłego rozwoju techniki wyłączników różnicowoprądowych. 
 

Wstęp 
Od pół wieku wyłączniki ochronne różnicowoprądowe i liczne urządzenia pochodne wyko-

rzystujące tę samą bądź zbliżoną zasadę działania odgrywają szczególną rolę w technice ochrony 
przeciwporażeniowej przy urządzeniach niskiego napięcia. Przez ćwierć wieku pomysł zgłoszony w 
roku 1928 był uśpiony, czekając na szersze praktyczne wdrożenie, a kiedy wreszcie do tego doszło, 
wtedy rozpoczął się imponujący rozwój konstrukcji, technologii i zastosowań. 

Żadne urządzenie ochronne, żaden system ochrony przeciwporażeniowej nie ma tak wszech-
stronnych własności ochronnych i tak szerokiego zakresu zastosowań. Przydatność wyłączników 
różnicowoprądowych nie ogranicza się do ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej (ochrony przy 
uszkodzeniu) przez samoczynne wyłączania zasilania. Są one jedynym urządzeniem ochronnym 
mogącym w miarę skutecznie chronić ludzi i zwierzęta w razie bezpośredniego dotknięcia części 
czynnych. Chronią również od pożarów wywoływanych małoprądowymi zwarciami doziemnymi 
oraz prądami upływowymi, na które nie reagują żadne zabezpieczenia nadprądowe. 

W porównaniu z wyłącznikami nadprądowymi, a tym bardziej w porównaniu z bezpiecz-
nikam

ym bardziej są wrażliwe na różnorodne zakłócenia i tym większe 
jest ry

wielu krajach wiele wniosły do rozwoju tej dzie-
dziny

mysłach, pojmujących 
prawa

i, wyłączniki różnicowoprądowe mają budowę znacznie bardziej złożoną, a zatem z natury 
rzeczy są bardziej zawodne. Trzeba to mieć na uwadze decydując się na nie, trzeba to uwzględniać 
przy ich doborze i użytkowaniu. 

Im czulsze są wyłączniki, t
zyko, że mogą zbędnie wyzwalać naruszając ciągłość pracy chronionych obwodów i zasila-

nych urządzeń. To ryzyko czasem jest nie do zaakceptowania i są obwody, w których wyłączniki 
różnicowoprądowe są niepożądane, w których nie powinny być stosowane, w których są nawet za-
bronione przez normy lub przepisy techniczne. 

Przez minione pół wieku światłe umysły w 
 oraz do jej propagowania i popularyzowania. Nie próżnowały też inne, rodzime umysły. Nie-

wiele jest urządzeń i problemów elektrycznych, o których by wypisywano i opowiadano tyle 
niedorzeczności i z takim uporem, co o wyłącznikach różnicowoprądowych. 

Inicjujemy cykl publikacji adresowany do Czytelników o otwartych u
 elektrotechniki i stawiających je ponad utarte wyobrażenia i przesądy, a także ponad nie-

przemyślane zapisy w przepisach. Do Czytelników chcących zaprowadzić ład w swoim widzeniu 
ważnych problemów instalacyjnych i skłonnych ujrzeć je w szerszym kontekście. Rozpoczynamy 
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od artykułu przeglądowego przedstawiającego okoliczności poczęcia, narodziny, dzieciństwo, mło-
dość i obecną dojrzałość wyłączników różnicowoprądowych, a także możliwe kierunki ich dalszego 
rozwoju. 

 

1. Poprzedzający stan wiedzy i techniki 
eku powstawały i rozwijały się zaczątki instalacji i sieci 

elektr

ktroenergetyki należy do prądu stałego, czy do prądu 
przem

syle na 
więks

wagę możliwości powstania ogólnokrajowego, a tym bardziej między-
narod

                                                

W ostatnim dwudziestoleciu XIX wi
oenergetycznych, bo już były dostępne użyteczne odbiorniki energii, jak lampa łukowa 

(1848), żarówka węglowa (1879), silnik komutatorowy prądu przemiennego (1884), silnik asyn-
chroniczny klatkowy (1889) i byli chętni do korzystania z nich, a zarazem zaczęły się pojawiać 
elektrownie zawodowe (1882), zainteresowane dostarczaniem energii na niedużą odległość [10]. 
Wcześniej były tylko eksperymentalne bądź pokazowe instalacje o zasięgu ograniczonym do poje-
dynczych reprezentacyjnych obiektów publicznych i zamożnych rezydencji. Na przykład zamek 
Linderhof bawarskiego króla Ludwika II został już w roku 1873 wyposażony w oświetlenie elek-
tryczne zasilane z pobliskiej maleńkiej „elektrowni” wodnej. Takie instalacje działały przy napię-
ciu stałym nieprzekraczającym 100 V, odpowiednim do zasilania lamp łukowych. Przesył energii 
na większą odległość próbowano rozwiązać przy napięciu stałym 1300 V (wystawa w roku 1882 w 
Monachium), potem 3000 V (linia Grenoble-Vizille1 w 1883 roku). Zmiana napięcia wymagała 
użycia przetwornic dwumaszynowych. 

Spierano się, czy przyszłość ele
iennego [15], a zwolennicy tego ostatniego, m.in. G. Westinghouse i N. Tesla, a w Europie 

M. Doliwo-Dobrowolski, rozważali, jaka częstotliwość byłaby najwłaściwsza. Silniki i prądnice 
prądu stałego powstały już w latach 30. XIX wieku, ale elektrownie wytwarzające prąd stały 
o niskim napięciu były w stanie zasilać obszar w promieniu zaledwie 2 km i to przy ówczesnej ma-
łej powierzchniowej gęstości obciążenia. Mimo to przy wyborze prądu stałego upierał się sam T. A. 
Edison. Straszył, że prąd przemienny jest zabójczy i przedstawiał perfidny dowód w postaci krzesła 
elektrycznego (pierwsza egzekucja 6 sierpnia 1890), które doskonalił i testował, zabijając wiele 
psów i kotów. Nie doszło do pojedynku, na który Edison ponoć wyzwał Westinghouse’a. Miał on 
odbyć się nie na pistolety, lecz na elektrody połączone ze źródłem napięcia stałego dla Edisona 
i napięcia przemiennego dla Westinghouse’a. Zwycięzcą byłby ten, kto wytrzyma (przeżyje?) wyż-
szą wartość napięcia i jego wybór rodzaju prądu byłby odtąd preferowany. 

O wyborze prądu przemiennego zdecydowała łatwość zmiany napięcia przy prze
zą odległość oraz zarysowująca się od początku atrakcyjność układu trójfazowego. To Tesla 

wskazał układ trójfazowy, jako umożliwiający przesył przy najmniejszym zużyciu miedzi na 
przewody, i skonstruował generator trójfazowy. W Europie ten układ forsował Doliwo-
Dobrowolski, wynalazca m.in. trójfazowego silnika klatkowego. W roku 1891 przy jego udziale, 
z okazji Międzynarodowej Wystawy Elektrotechnicznej dokonano pierwszego przesyłu prądu trój-
fazowego o napięciu początkowo 15 kV, potem 25 kV, na ogromną wtedy odległość 175 km z hy-
drozespołu 300 KM (50 V, 40 Hz) cementowni w Lauffen nad Neckarem do centrum ekspozycji we 
Frankfurcie nad Menem; straty sieciowe osiągały 25 %. Wydarzeniem przypieczętowującym prze-
wagę prądu przemiennego był kontrakt firmy Westinghouse (1895) na budowę po amerykańskiej 
stronie Niagary elektrowni z 10 hydrozespołami o mocy jednostkowej 5000 KM z generatorami 
prądu przemiennego o napięciu 2,2 kV do zasilania odległych o 32 km zakładów przemysłowych 
w Buffalo. 

Nie brano wtedy pod u
owego systemu elektroenergetycznego. Miasta miały własne elektrownie pracujące na wy-

dzieloną sieć, dość swobodnie wybierano parametry układu, co okazało się utrapieniem, kiedy te 
wydzielone sieci przyszło łączyć kilkadziesiąt lat później, zwłaszcza po II wojnie światowej. Na 
przykład Francuzi dopiero wtedy zaczęli likwidować częstotliwość 25 Hz na Lazurowym Wybrzeżu 
i układ 2-fazowy2 w licznych dzielnicach Paryża, ale do dziś mają lokomotywy „wieloprądowe” 

 
1 W tej miejscowości doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru 22 lipca 2007 roku. 
2 Dwa napięcia przesunięte o 90º względem siebie według pomysłu Galileo Ferrarisa. 
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(franc. locomotives polycourant) przystosowane do jazdy po trasach złożonych z odcinków zasila-
nych różnym napięciem i różnym rodzajem prądu. 

W jedno- i trójfazowych sieciach i instalacjach prądu przemiennego niskiego napięcia po-
czątkowo stosowano napięcie takie, jak przy prądzie stałym, z zakresu 100÷125 V. Te napięcia 
okazały się zbyt małe do rozdziału dużej mocy w zakładach przemysłowych, wobec czego około 
roku 1900 do hut i kopalń zaczęto wprowadzać napięcie 500 V1, niestety nieskojarzone (w stosun-
ku 3 ) z wcześniej stosowanymi napięciami. Dopiero później, około roku 1910, przyjęło się na-
pięc 220/380 V i bardzo powoli stawało się podstawowym napięciem trójfazowych czteroprze-
wodowych sieci i instalacji miejskich oraz przemysłowych. Na przykład Szwajcaria dopiero 
w latach 1933-1936 przechodziła z jednofazowych trójprzewodowych sieci 2×125/250 V na sieci 
trójfazowe 220/380 V. Przez wiele lat napięcie 250 V było wartością graniczną sieci niskiego na-
pięcia; tak bowiem w skali międzynarodowej nazywano sieci, w których napięcie przewodu skraj-
nego względem ziemi nie przekracza 250 V w żadnych warunkach pracy, również przy zwarciu 
z ziemią któregokolwiek przewodu.  

Niestety, zawsze aktywność ob

ie 

jawiali ludzie forsujący swoje naśladowcze pomysły i równo-
legle w różnych krajach rozwijały się sieci i instalacje 230/400 V oraz 240/415 V. Tę kłopotliwą 
i kosztowną różnorodność ukróciła dopiero decyzja IEC2 z roku 1983 wyznaczająca 20-letni okres 
dostosowawczy, do roku 2003, na likwidację obu skrajnych wartości napięcia (220/380 V 
i 240/415 V). Zdecydowano pozostawić tylko napięcie 230/400 V, chociaż znacznie bardziej roz-
powszechnione było napięcie 220/380 V, ale bezinwestycyjne dostosowanie do niego istniejących 
sieci i instalacji 240/415 V byłoby niemożliwe. Wybrano najmniej rozpowszechnioną wartość 
230/400 V, bo była usytuowana  pośrodku między skrajnymi 220/380 V i 240/415 V. Jeżeli 
w instalacjach przemysłowych albo okrętowych napięcie 400 V nie wystarcza ze względu na moc 
jednostkową odbiorników i/lub powierzchniową gęstość obciążenia, to wybrać należy skojarzone 
z nim ( V 690  V 0403 =⋅ ) napięcie 690 V.  

W kazowych, przemysraz z rozwojem po łowych i bytowych zastosowań elektryczności odno-
towyw

mczech udokumentowany wypadek porażenia prądem przez urządzenie 
elektr

d czasu, kiedy Benjamin Franklin 
wyjaśnił elektryczną naturę piorunów. Rozwój elektroenergetyki skłonił ich do intensyfikacji bada-

ano już od roku 1870 wypadki pożarów, a dopiero później − wypadki porażeń prądem elek-
trycznym. Zapewne dlatego, że początkowo posługiwano się napięciem 100 V zarówno prądu sta-
łego, jak i prądu przemiennego, natomiast natężenia prądu − istotne dla zagrożenia pożarowego − 
od początku były duże. Z tych powodów jako pierwsze pojawiły się przepisy zapobiegania pożarom 
od urządzeń elektrycznych. W roku 1882 Society of Telegraph Engineers and of Electricians wy-
dało pierwsze brytyjskie przepisy zapobiegania pożarom od urządzeń oświetlenia elektrycznego 
(Rules and Regulations for the Prevention of Fire Risks arising from Electric Lighting). Było to 
pierwsze wydanie znanych brytyjskich przepisów instalacyjnych Wiring Regulations, rozszerzane 
w następnych latach na inne instalacje elektryczne. Rok później, 20 sierpnia 1883 roku, podobne 
przepisy niemieckie Sicherheitsvorschrift für elektrische Beleuchtung wydał Verband Deutscher 
Privat-Feuer-Versicherungsgesellschaften (Związek Niemieckich Prywatnych Towarzystw Ubez-
pieczenia od Pożaru). 

Pierwszy w Nie
yczne wydarzył się wieczorem 4 listopada 1879 roku w budynku Reichstagu w Berlinie przy 

nieostrożnej próbie regulacji lampy łukowej. Porażony technik przeżył, bo − jak donosiła prasa fa-
chowa [7] − został natychmiast wyniesiony do ogrodu, gdzie obie ręce włożono mu do ziemi. 
Z upływem czasu, w miarę wypróbowywania i wprowadzania wyższych napięć (500 V, 
220/380 V), odnotowywano coraz liczniejsze wypadki porażenia prądem, również wypadki śmier-
telne. Żurnaliści i inni laicy byli przerażeni, jak łatwo prąd elektryczny może zabić. Nie przeszka-
dzało im to na jarmarkach i festynach uczestniczyć w zawodach, ile kto woltów wytrzyma ani od-
dawać się w ręce szarlatanów, zajmujących się „elektroterapią”. 

Badacze byli obyci z porażeniami prądem elektrycznym o

                                                 
1 Napięcie znamionowe układu 3-fazowego z definicji jest napięciem międzyprzewodowym. 
2 IEC − Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrical Commission). 
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nia porażeń prądem stałym i prądem przemiennym pochodzącym z instalacji elektrycznych. Bardzo 
kompetentne były opisy wypadków i wnioskowanie na ich podstawie [23] (rys. 1), poszerzała się 
wiedza o mechanizmie rażenia [2, 11, 14]. Już przed rokiem 1900 Boruttau wskazał fibrylację ko-
mór serca jako ważną przyczynę zgonów wskutek porażenia prądem [2, 16, 19]. 

 

 
Rys. 1. Stronica ty żenia prądem silnym 

 
Rozu  ujmu-

jących wszelkie aspekty bezpieczeństwa ich użytkowania. Powstałe 22 stycznia 1893 roku Stowa-
rzysze

 instalacji elektrycznych. W Szwajcarii pierwsze przepisy bezpie-
czeńs

zęło się to zmieniać w jednych krajach 
już po

iele obwodów, to pożądana jest 
ciągła

tułowa książki z roku 1908 o wypadkach pora

miano pilną potrzebę ustanowienia przepisów budowy urządzeń elektrycznych

nie Elektrotechników Niemieckich VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) już 24 marca 
tegoż roku podjęło decyzję opracowania przepisów budowy urządzeń elektrycznych niskiego na-
pięcia. Ukończono je i ustanowiono w listopadzie 1895 roku jako ogólnoniemieckie przepisy dla 
nowych urządzeń elektrycznych o napięciu nieprzekraczającym 250 V: Sicherheitsvorschriften für 
elektrische Starkstromanlagen, pierwowzór normy DIN VDE 0100. W styczniu 1896 roku przepisy 
te opublikowano w miesięczniku Elektrotechnische Zeitschrift (ETZ), a już w kwietniu tego samego 
roku ukazał się pierwszy komentarz do nich pióra dr. C. Ludwiga Webera, który takie komentarze 
pisał do lat 30. XX wieku. W roku 1898 roku na szóstym dorocznym zjeździe VDE przyjęto pierw-
szą nowelizację tych przepisów. 

W paryskim Bulletin Municipal Officiel z 4 sierpnia 1895 roku ukazały się przepisy zarządu 
miasta Paryża dotyczące budowy

twa elektrycznego ukazały się w roku 1896, a rok później ukazało się pierwsze wydanie ame-
rykańskiego National Electrical Code (NEC), zbioru przepisów budowy urządzeń elektrycznych, 
który po licznych nowelizacjach ukazuje się po dziś dzień. 

Sieci publiczne niskiego napięcia przez pierwsze lata nie miały uziemień roboczych; sieci 
trójfazowe miały punkt neutralny izolowany od ziemi. Zac

 roku 1910, a w innych (Norwegia) − dopiero po roku 1980.  
Układ izolowany ma tę zaletę, że pierwsze zwarcie doziemne jest małoprądowe i nie musi 

być wyłączane, co sprzyja ciągłości zasilania. Jeśli układ zawiera w
 kontrola stanu izolacji doziemnej, by pierwsze zwarcie mogło być szybko wykryte i usunięte 

przez obsługę mającą stały dostęp do wszystkich urządzeń. Ten ostatni warunek jest nie do spełnie-
nia w instalacjach zasilanych z sieci publicznej, co dyskwalifikuje układ izolowany w takim zasto-
sowaniu. Ponadto ważne z punktu widzenia zagrożenia porażeniowego napięcie układu względem 
ziemi jest w układzie izolowanym równe napięciu międzyprzewodowemu, podczas gdy jest ono 
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równe napięciu fazowemu w układzie trójfazowym o bezpośrednio uziemionym punkcie neutral-
nym. Znaczenie tego aspektu rosło w miarę, jak zwiększało się napięcie w sieciach publicznych od 
poziomu 100÷127 V poprzez 220÷240 V do poziomu 380÷415 V. 

Zasada uziemienia roboczego w sieciach publicznych niskiego napięcia pojawiła się naj-
pierw w przepisach niemieckich i amerykańskich, znacznie później w innych krajach. Przepisy 
amery

słość ochrony przeciwporażeniowej podsta-
wowe

stałe 100 V, ochrona do-
datko

że wystarczało jakiekolwiek połączenie z uziomem 
o niez

 dy w pomieszczeniach kąpielowych, 
odzących obcych, które mogą 

i. Norma nie formułowała żadnych wyma-

wania uziemień ochronnych w urządzeniach o napięciu wyższym niż 250 V 
wzglę
                                                

kańskie National Electrical Code w roku 1913 wprowadziły obowiązek uziemienia robocze-
go punktu bądź przewodu neutralnego przy zasilaniu z jedno- bądź trójfazowej sieci publicznej ni-
skiego napięcia. Miało to zapewnić, że przewody nieuziemione będą miały względem ziemi napię-
cie niewiększe niż około 115 Vac. Uziemiony przewód neutralny miał się wyróżniać barwą białą. 
Obowiązywał zakaz umieszczania w nim bezpieczników i łączników. We Francji w roku 1927 
wprowadzono obowiązek uziemienia punktu neutralnego transformatora zasilającego sieć publiczną 
o napięciu znamionowym przekraczającym 150 V. 

Wymagania odnośnie do ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach niskiego napięcia 
dojrzewały powoli. Od początku rozumiano donio

j, nawet jeżeli tak jej wtedy nie nazywano. Części czynne miały izolację podstawową bądź 
osłony, bądź też były umieszczane poza zasięgiem ręki. Nie od razu były określone i przestrzegane 
dzisiejsze zasady bezpieczeństwa dotykowego (palec probierczy) czy stopnie ochrony osłon, a po-
nadto asortyment materiałów izolacyjnych (pochodzenia naturalnego) był początkowo bardzo 
skromny. Dość wcześnie (Niemcy, 1911) wprowadzono zasadę okresowych pomiarów rezystancji 
izolacji i przyjęto dla niej wymaganie tysiąca omów na jeden wolt napięcia roboczego (1000 Ω/V). 
Oznaczało to dopuszczalną wartość prądu upływowego (ściślej: składowej czynnej prądu upływo-
wego) na poziomie 1 mA w obiekcie poddanym pomiarowi, zwłaszcza na odcinku instalacji między 
kolejnymi zabezpieczeniami, czyli kolejnymi stopniami rozdziału energii. 

Wymagania odnośnie do ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej (ochrony przy uszko-
dzeniu)1 powstawały i rozwijały się powoli. Dopóki stosowano napięcie 

wa nie była potrzebna. Zagrożenie było nieco większe po przejściu na prąd przemienny o co-
raz wyższym napięciu. Było „nieco większe”, bo realia były inne niż obecnie: urządzeń elektrycz-
nych było niewiele, a w szczególności mało było urządzeń ruchomych, zwłaszcza urządzeń ręcz-
nych. W mieszkaniach izolacyjne były podłogi i elementy wyposażenia wnętrz, w lokalach prawie 
nie było metalowych rurociągów. W przypadku urządzeń elektrycznych instalowanych w takich 
warunkach długo nie wymagano żadnej ochrony dodatkowej. Wyraźnie większe było zagrożenie 
w łazienkach, które jednak nie występowały powszechnie, w zelektryfikowanych gospodarstwach 
rolnych i w zakładach przemysłowych. 

Pojawiały się zalecenia bądź wymagania uziemiania części przewodzących dostępnych, ale 
w wielu krajach długo były tak formułowane, 

nanej rezystancji uziemienia, w żaden sposób nieskoordynowanej z zabezpieczeniami obwo-
du. Jeszcze w roku 1923 norma francuska wymagała uziemiania „masy”, czyli części przewodzą-
cych dostępnych: 
 silników zasilanych napięciem przekraczającym 150 V, jeśli są one dostępne ze stanowiska nie-

izolacyjnego, 
 sprzętu gospodarstwa domowego o mocy przekraczającej 4 kW, 

ogrzewaczy wo
a także znajdujących się w pomieszczeniach mokrych części przew
się znaleźć pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacj
gań odnośnie do sposobu wykonania uziomu, rezystancji uziemienia ani urządzenia zabezpieczają-
cego w obwodzie. 

W sierpniu 1913 roku opublikowano w Niemczech Leitsätze für Schutzerdungen, pierwsze 
wytyczne wymiaro

dem ziemi, których punkt zerowy (punkt neutralny) nie jest bezpośrednio uziemiony. Chodzi-
 

1 Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) w dzisiejszym ujęciu została w Niemczech zdefiniowana (niem. 
Schutz gegen zu hohe Berührungsspannung) dopiero w roku 1930 przy nowelizacji przepisów budowy urządzeń elek-
trycznych o napięciu znamionowym do 1000 V. 
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ło głównie o obciążalność cieplną uziomu narażonego na długotrwały przepływ prądu, nie zajmo-
wano się układami z uziemieniem roboczym, w których ten problem jest mniej ważny. Wytyczne 
obowiązywały od 1 stycznia 1914; zalecano stosować je również w urządzeniach niskiego napięcia 
(U ≤ 250 V).  

W dniu 24 listopada 1913 roku firma AEG na posiedzeniu Komisji ds. Uziemień (niem. Er-
dungskommission), której przewodniczył prof. Georg Klingenberg, przedstawiła wniosek wprowa-
dzenia zerowania (niem. Nullung) jako środka ochrony od porażeń (rys. 2). Z listy obecności ani 
z protokołu1 zebrania nie wynika, kto w imieniu firmy AEG wniosek przedstawił; przypuszczalnie 
uczynił to przewodniczący komisji, który od roku 1902 był członkiem zarządu AEG i kierował od-
działem elektrowni. Wybuch wojny sprawił, że praktyczne wdrożenie pomysłu przeciągnęło się do 
roku 1924, kiedy wydano pierwsze w świecie wytyczne dla uziemień i zerowania w urządzeniach 
niskiego napięcia [33], obowiązujące od 1 grudnia 1924. 

 

 
Rys. 2. Fragment  

 
W  rolę: 

przewodu ochronnego i przewodu czynnego (przewodu ochronno-neutralnego PEN według obecnej 
termin

ustrii (A) i Szwajcarii (CH). Te trzy kraje uważające się za „kraje z zerowaniem” 
(niem

                                                

wniosku z dnia 24 listopada 1913 roku w sprawie wprowadzenia zerowania

prowadzenie zerowania, początkowo z przewodem zerowym spełniającym podwójną

ologii) było wielkim osiągnięciem, radykalnie rozwiązującym problem samoczynnego wyłą-
czania zasilania w razie uszkodzenia izolacji podstawowej. Takie uszkodzenie było bowiem zwar-
ciem wielkoprądowym łatwo pobudzającym zabezpieczenia nadprądowe. Pozwalało to jednoznacz-
nie formułować warunki wyłączania zwarć doziemnych ze względu na wymagania ochrony prze-
ciwporażeniowej, czego unikano przy uziemieniach ochronnych choćby w obawie przed horrendal-
nymi kosztami. 

Już w latach międzywojennych zerowanie przyjęło się szeroko nie tylko w Niemczech (D), 
ale również w A

. Nullungsländer) stworzyły grupę dyskusyjną DACH wymieniającą doświadczenia z zakresu 
ochrony przeciwporażeniowej. Już przed II wojną światową zerowanie przyjęło się w wielu innych 
krajach, w tym w Wielkiej Brytanii (jako system PME − protective multiple earthing), w USA i 

 
1 Protokół z posiedzenia znajduje się w archiwum: VDE-Archiv, Mappe W2/1, VDE 1, dawniej 241. 
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w Polsce. Długo zerowanie było zabronione w niektórych innych krajach, np. w Holandii. Bardzo 
późno i z oporami zerowanie zaakceptowali Francuzi (franc. mise au neutre), dopiero w końcu lat 
60. ubiegłego wieku. Nie mając doświadczenia w tej dziedzinie Francuzi sformułowali wymagania 
w normie własnej NF C 15100, które bez większych zmian znalazły się następnie w normie mię-
dzynarodowej IEC 60364 jako drogowskaz dla innych, również dla krajów od dawna obeznanych 
z tym systemem ochrony. 

Ważnym udoskonaleniem zerowania było wprowadzenie osobnych przewodów: ochronnego 
PE i czynnego N w obwodach o małym przekroju przewodów, by zapobiec sytuacji, że pierwsze 
uszko

ma II − przewód PEN rozdzielony na PE i N w odgałęzieniach od wewnętrz-

dzenie (przerwanie przewodu PEN w obwodzie jednofazowym) wprowadza zagrożenie. Roz-
dzielenia funkcji przewodu PEN w instalacjach stałych nie zapoczątkowała norma PN-IEC 
w końcu ubiegłego wieku ani norma francuska NF C 15100 z lat 70., bo Francuzi rysowali schema-
ty sieci TN1 nie mając takich sieci u siebie. Funkcje przewodu PEN, choć nie tak go wtedy ozna-
czano, rozdzielili Szwajcarzy [35, 36] wprowadzając już w pierwszej połowie ubiegłego wieku trzy 
standardy zerowania: 
 Nullung nach Schema I − przewód PEN rozdzielony na PE i N w złączu (rys. 3), 
 Nullung nach Sche

nej linii zasilającej, 
 Nullung nach Schema III − wspólny przewód PEN w całej instalacji. 

 

 
Rys. 3.  

 
 

rudności z uzyskaniem dostatecznie małej rezystancji uziemienia ochronnego sprawiły, że 
przez kilkadziesiąt lat wielkim powodzeniem cieszył się − dziś już prawie zapomniany − wyłącznik 
ochro
                                                

Zerowanie według schematu I w przepisach szwajcarskich [36]

T

nny napięciowy, nazywany potocznie wyłącznikiem Heinischa-Riedla od nazwisk pomysło-
 

1 Z uziemieniem roboczym tylko przy stacji zasilającej! Stąd takie schematy w normach 60364. 
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dawców, dwóch inżynierów1 z RWE (Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG.). Zgłoszenie 
patentowe pochodzi z roku 1913, a w następnym roku Heinisch opisał w ETZ [12] zasadę działania 
i stosowania wyłącznika napięciowego, przeznaczonego do pomieszczeń wilgotnych, o zwiększo-
nym zagrożeniu porażeniem. Chodziło głównie o pomieszczenia hodowlane, ale także o pomiesz-
czenia kąpielowe. Licencję na produkcję wyłącznika wykupiły liczne firmy. Wojna sprawiła, że 
dopiero dziesięć lat później, w roku 1924 pierwsze wyłączniki były publicznie prezentowane na 
Targach Lipskich, a następnie zainstalowane w Louisendorf, wsi położonej na zachód od Kalkar. 
Na większą skalę stosowano je od roku 1926 [28], co pozwoliło radykalnie zmniejszyć liczebność 
śmiertelnych wypadków porażeń prądem zwierząt hodowlanych. Warto nieco bliżej przyjrzeć się 
tym wyłącznikom, bo niektóre zasady ich stosowania były odruchowo odnoszone do późniejszych 
wyłączników różnicowoprądowych i zaważyły na ich początkowym rozwoju.  

 
L1
L2
L3
N

1

2
3

4

RB RH

HEL

H K

5

PE

6

 
Rys. 4. Budowa i sposób przyłączenia wyłącznika ochronnego napięciowego 

1 − wyłącznik wykonany w klasie ochronności II, 2 − układ zestykowy pełnobiegunowy, 3 − zamek, 
4 − cewka w  kontrolny, 

o-
wym o wyzwalaniu swobodnym, z wyzwalaczem nadnapięciowym (napięciowym wzrostowym), 
żargo

omieszczeniach wilgotnych i mokrych. 

                                                

yzwalacza nadnapięciowego chroniona ogranicznikiem przepięć, 5 − przycisk
6 − rezystor obwodu kontrolnego, PE − przewód ochronny (do zacisków ochronnych chronionych 
urządzeń), HEL − przewód do uziemienia pomocniczego (niem. Hilfserderleiter → Hilfs-Erder-Leiter) 

 
Wyłącznik Heinischa-Riedla (rys. 4) był w istocie rozłącznikiem samoczynnym zamk

nowo nazywanym cewką wybijakową oraz wyzwalaczem termobimetalowym. Wyzwalacz 
nadnapięciowy był tak przyłączony, by kontrolował napięcie dotykowe, czyli napięcie między czę-
ściami przewodzącymi dostępnymi chronionego urządzenia a niezależnym uziomem pomocniczym 
o potencjale zbliżonym do potencjału ziemi odniesienia. Wyzwalacz był tak zwymiarowany, aby 
zadziałanie (rys. 5) następowało przy napięciu dotykowym równym lub większym niż: 
 65 V przy uziomie pomocniczym o rezystancji uziemienia 800 Ω, czego wymagano w zwy-

kłych warunkach środowiskowych, 
 24 V przy uziomie pomocniczym o rezystancji uziemienia 200 Ω, czego wymagano w warun-

kach szczególnego zagrożenia − w p
 

 
1 Otto Heinisch był dyrektorem ds. ruchu w zarządzie RWE, a Anton Riedl − kierownikiem oddziału Kleve. 
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Budzi szacunek fakt, że w roku 1913 określono dopuszczalne długotrwale wartości napięcia 
dotykowego przemiennego zbliżone do tych, które IEC przyjęła pół wieku później po wieloletnich 
badaniach elektropatologicznych (50 Vac i 25 Vac). Równie trafnie w XIX wieku uważano za 
zbędną ochronę dodatkową w instalacjach 100 V prądu stałego (120 Vdc według IEC − dopusz-
czalne długotrwale napięcie dotykowe w zwykłych warunkach środowiskowych). W późniejszych 
niemieckich wytycznych z roku 1924 [33] pojawiają się przejściowo ostrzejsze wymagania odno-
śnie do dopuszczalnej długotrwale wartości napięcia dotykowego przemiennego: 40 V dla ludzi 
i 20 V dla bydła. 

 

0 200 400 600 800

10

24

50

65

 [Ω]

 [V]

RH

U

linia granicz
na

 
zwalania wyłącznika napięciowego zależnie od rezystancji uziemRys. 5. Napięcie wy ienia pomocniczego 

j 
w stan

b)

 
yłącznik napięciowy to typowy łącznik zabezpieczeniowy, przeznaczony do pracy ciągłeW

ie zamkniętym, a nie łącznik roboczy do załączania i wyłączania obwodu; jego trwałość me-
chaniczna była rzędu 10 000 przestawień. Miał prosty zamek i układ stykowo-gaszeniowy o gwa-
rantowanej zdolności wyłączania równej zaledwie prądowi znamionowemu ciągłemu. Jeżeli został 
pobudzony i otwierał się tuż po załączeniu silnika klatkowego o uszkodzonej izolacji, próbując wy-
łączyć prąd rozruchowy, to styki upalały się. 

Wyłącznik miał obwód kontrolny (rys. 4) i wymagano sprawdzania zdatności ruchowej nie 
rzadziej niż co miesiąc poprzez trzykrotne raz po razie naciskanie przycisku; każdorazowo wyłącz-
nik powinien wyzwalać. Rezystor w obwodzie kontrolnym był zwymiarowany na obciążenie krót-
kotrwałe przy zasilaniu napięciem fazowym, przy czym wyzwalanie powinno następować nawet 
przy napięciu obniżonym do 0,85⋅Un. Kontrola miała upewnić, że nie jest uszkodzona cewka wy-
zwalacza i nie jest przerwane jej połączenie z uziomem pomocniczym. Na sprawdzającego czyhały 
jednak różne niespodzianki. W układzie IT wyłącznik mógł nie zadziałać dlatego, że akurat wystę-
puje zwarcie doziemne w fazie, do której jest przyłączony obwód kontrolny. W sieci trójfazowej, w 
której był uziemiony jeden z przewodów fazowych, wyłącznik nie wyzwalał, jeżeli obwód kontrol-
ny był zasilany z tejże fazy. Te niedogodności próbowano opanować zasilając obwód kontrolny na 
przemian z dwóch faz (rys. 4). 

Wyłącznik napięciowy był zawodny również dlatego, że dochodziło do bocznikowania cewki 
wyzwalacza napięciowego z następujących powodów: 
a) wskutek przypadkowych połączeń pomiędzy uziomem pomocniczym bądź przewodem HEL 

(rys. 4) a chronionymi częściami przewodzącymi dostępnymi albo przewodem PE bądź połączo-
nymi z nimi uziomami naturalnymi, 
 wskutek uszkodzenia prymitywnego iskiernikowego ogranicznika przepięć bocznikującego cew-
kę wyzwalacza (utrata własności izolacyjnych jednomilimetrowej przerwy iskiernikowej lub po-
wierzchni zewnętrznej oddzielającej wyprowadzenia iskiernika). 
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U >
1

1

 
jne (1) wprowadzone w celu poprawnego dziaRys. 6. Elementy izolacy łania wyłącznika 

Niektóre ówczesne zasady budowy i stosowania wyłączników ochronnych napięciowych 
urągaj

ostępne urządzeń z uziomem były 

 u 

 owaniu cewki wyzwalacza napięciowego zalecano wstawki, podkład-

 kiedy pojawiły się wysokoczułe 
wyłąc

2. Pomysł użycia układu różnicowoprądowego w ochronie przeciwporażeniowej 

y sumowania 
prądó

estfälische Elektrizit-
ätswe

                                                

napięciowego przy elektrycznym ogrzewaczu wody 
 

ą dzisiejszemu pojmowaniu podstaw ochrony od porażeń: 
 W przewodach ochronnych łączących części przewodzące d

szeregowo włączone: zestyk łączeniowy obwodu kontrolnego oraz cewka wyłącznika (rys. 4). 
Po naciśnięciu przycisku kontrolnego wyłącznika dochodziło do przerwania ciągłości przewod
ochronnego w obrębie wyłącznika. Wynik sprawdzania był pozytywny również wtedy, kiedy 
zestyk w przewodzie ochronnym był uszkodzony, stanowił przerwę w obwodzie, co likwidowa-
ło skuteczność ochrony. 
Dla zapobieżenia bocznik
ki i przegrody izolacyjne (rys. 6), wskutek czego w zasięgu ręki pojawiały się niepołączone ze 
sobą części przewodzące dostępne i części przewodzące obce. 

 

 tych i podobnych powodów od połowy lat 60. XX wieku,Z
zniki różnicowoprądowe, praktycznie zaprzestano stosować wyłączniki napięciowe, mimo iż 

długo jeszcze występowały w normalizacji międzynarodowej [38]. 
 

Już na początku XX wieku były znane i praktycznie wykorzystywane układ
w fazowych. W roku 1903 Schuckert uzyskał patent nr DRP 160 069 na układ przekładników 

prądowych do wykrywania prądu ziemnozwarciowego. W roku 1908 K. Kuhlmann z firmy AEG 
opublikował wyniki pomiarów prądów ziemnozwarciowych w sieci Berlina. W roku 1918 W. Pe-
tersen1 z firmy AEG skonstruował przekaźnik ziemnozwarciowy czynnomocowy. W odniesieniu 
do transformatorów i generatorów powszechnie wykorzystywano zabezpieczenia różnicowoprądo-
we (różnicowe poprzeczne) i porównawcze prądowe (różnicowe wzdłużne). 

Przy wspomnianym już wyżej zarządzie energetyki RWE (Rheinisch-W
rke) w Wesel nad Renem działał ośrodek zajmujący się bezpieczeństwem ludzi przy urządze-

niach elektrycznych (niem. Zentrum für den Personenschutz in elektrischen Anlagen). Stamtąd po-
chodzi, datowane 8 kwietnia 1928 roku, pierwsze w historii trzystronicowe zgłoszenie patentowe na 
sposób ochrony ludzi i zwierząt od skutków dotyku bezpośredniego przewodów czynnych sieci 
niskonapięciowej [30]. Wyzwalanie miało następować pod działaniem „prądu sumarycznego” 
wszystkich przewodów czynnych (niem. Summenstromauslösung), który jest równoznaczny z prą-
dem różnicowym chronionego obwodu. Do wyzwalania wyłącznika s (rys. 7) miał być wykorzy-
stywany bliżej nieokreślony efekt elektromagnetyczny wywierany przez cewki t włączone we 

 
1 Wynalazca dławika gaszącego (dławika Petersena) do sieci średniego napięcia o izolowanym punkcie neutralnym. 
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wszystkich przewodach czynnych. Tekst na stronie 2  był ogólnikowy, unikał konkretów: ma nastę-
pować wysokoczułe szybkie wyzwalanie (niem. hochempfindliche Schnellauslösung), w czasie wy-
kluczającym szkodliwe skutki dla rażonego (niem. innerhalb einer der Schädigung des Berühren-
den ausschließende Zeit). 

 

 

 

   

Rys. 7. Trzystronicowy opis patentowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRP 552678 z 8 kwietnia 1928 r 

 

 
pis podkreślał, że proponowany układ ochrony reaguje na dotknięcie przewodu fazowe-

go prz

ograniczu fantazji, było 

O
ez człowieka lub zwierzę, czego nie potrafi żaden wcześniej znany środek ochrony przeciw-

porażeniowej. Pierwotnym zamysłem było zatem zastosowanie urządzenia różnicowoprądowego do 
ochrony uzupełniającej przy dotyku bezpośrednim (według dzisiejszej terminologii), a nie do 
ochrony dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu). Wydawało się podówczas, że tę drugą rolę zado-
walająco wypełniają inne środki ochrony, jak uziemienie ochronne i zerowanie, a w warunkach 
zwiększonego zagrożenia porażeniem − wyłączniki ochronne napięciowe.  

Przy ówczesnych możliwościach wykonawczych był to zamysł na p
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to wrę

 opisy patentowe zwykle 
chroni

ych krajów z okresu międzywojennego na próżno szukać 
wzmi

cz zagranie pokerowe. Zdawano sobie przecież sprawę, że samoczynne wyłączanie musiało-
by następować przy prądzie różnicowym niewiększym niż około 50 mA (najlepiej 10 mA, bo i taką 
wartość rozważano) i w czasie nieprzekraczającym 0,1 s. Tylko ten czas wyłączania znalazł się w 
opisie patentowym. Na przemysłowe wdrożenie wyłączników o takiej czułości nie pozwalał ówcze-
sny stan techniki aparatowej ani znaczne prądy upływowe w instalacjach. 

Patentu udzielono od 16 czerwca 1932 roku. Podobnego charakteru
ą sposób… i urządzenie do stosowania tego sposobu. W omawianym opisie patentowym za-

brakło drugiej części, bo zabrakło pomysłu na nią. Przez kilka kolejnych lat nie rozwijano i nie 
wdrażano tej koncepcji. Nie nadążała technika łącznikowa ani technologia materiałów magnetycz-
nych, a poza tym nie w pełni zdawano sobie sprawę z wad wcześniej wprowadzonego wyłącznika 
przeciwporażeniowego napięciowego.  

W przepisach technicznych różn
anki o wyłącznikach różnicowoprądowych, ale w literaturze technicznej można je napotkać. 

Przykładem czeski podręcznik Jana Ososolbĕ Uziemienia i ochrona przed dotykiem1 [18] z roku 
1937, który podaje zasady stosowania, jakoby dostępnych podówczas, wyłączników o czułości 2 A. 
Autor przedstawia osobliwą konstrukcję wyłącznika bez przekładnika sumującego, lecz z prostym 
wyzwalaczem elektromagnetycznym o tylu cewkach włączonych szeregowo w chronionym obwo-
dzie, ile jest przewodów czynnych (rys. 8). Wyłącznik o czułości 2 A oczywiście nie stanowił żad-
nej ochrony przy dotyku bezpośrednim, co było intencją patentu. Zdaniem J. Ososolbĕ służył jako 
dodatek (cz. doplnĕk) do uziemienia ochronnego, pozwalający znacznie zmniejszyć wymaganą re-
zystancję uziemienia. 

 

 
 wyłącznik różnicowoprądowy w podręRys. 8. Archaiczny czniku z roku 1937 

 
uż przed rokiem 1940 w firmie Schutzapparategesellschaft Paris&Co − uchodzącej za pro-

toplas

li ochrony uzupełniającej 
przed

                                                

T
tę dzisiejszej firmy SCHUPA − wykonano pierwszy model (niem. Handmuster) wyłącznika o 

budowie zrywającej z pierwotnymi wyobrażeniami (rys. 7 i 8). Wyłącznik miał przekaźnik różni-
cowy w obwodzie wtórnym przekładnika sumującego, prąd znamionowy zadziałania 10 mA (do-
puszczalny rozrzut 5÷10 mA) i czas wyłączania nieprzekraczający 0,1 s. 

Wkrótce potem postanowiono wypróbować ten wyłącznik w ro
 dotykiem bezpośrednim, zgodnie z zamierzeniem autora patentu. Odbyło się to w siedzibie 

RWE w Wesel nad Renem z udziałem ochotnika, pracownika firmy, stojącego na wilgotnej posadz-
ce betonowej i dotykającego końcem palca przewodu pod napięciem 220 V. Wyłącznik zadziałał, 
ale porażenie było tak dotkliwe, że po jednej próbie ochotnik wycofał się i badań nie kontynuowano 
[8, 21]. Przy tej próbie był obecny Paul Schnell, ekspert w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, 
który po latach relacjonował [21, 25], że ta próba stanowiła przełom w spojrzeniu na przyszłą rolę 
wyłączników różnicowoprądowych. Zrozumiano, że jakkolwiek interesująca byłaby ochrona przy 

 
1 Termin ochrona przed dotykiem w niektórych językach (czeskim, francuskim…) jest używany od blisko stu lat, a do 

polszczyzny trafił przypadkiem 10 lat temu jako kalka językowa. 
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bezpośrednim dotknięciu części pod napięciem, to jednak pierwotny pomysł zapewnienia ochrony 
przeciwporażeniowej za pomocą samych wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych bez 
przewodu ochronnego należy odrzucić z następujących powodów: 
 Nie można akceptować, że w razie uszkodzenia izolacji części przewodzące dostępne dopóty 

 yzwalaniem 

ł o jeszcze jednym zagrożeniu. Gdyby z tego samego obwodu były za-
silane

e nie można polegać na „żywym przewo-
dzie o

będą pozostawać pod napięciem, dopóki człowiek w roli „żywego przewodu ochronnego” nie 
zamknie drogi prądu doziemnego powodując pobudzenie wyłącznika ochronnego. 
W przypadku wyłączników o tak dużej czułości trzeba się liczyć ze zbędnym w
wywołanym naturalnymi prądami upływowymi o wartości akceptowanej przez przepisy. Takie 
zdarzenia, dokuczliwe dla odbiorców, będą ich zrażały do stosowania wyłączników bądź skła-
niały do zwierania ich. 

 

chnell nie wspomniaS
 dwa urządzenia z uszkodzeniem izolacji w różnych biegunach i człowiek izolowany od ziemi 

zetknął się z nimi, wtedy mogłoby dojść do przepływu przez ciało dowolnie dużego prądu 
rażeniowego, którego nawet najczulszy wyłącznik nie wykryłby. 

Wspomniana próba przekonała zainteresowanych, ż
chronnym”, lecz trzeba części przewodzące dostępne uziemiać i wobec tego wyłączniki nie 

muszą być aż tak czułe, jak początkowo uważano. Kolejne modele firmy Schutzapparategesell-
schaft Paris&Co miały czułość 80 mA, wstępnie wybraną już w roku 1940. Zdecydowano pozosta-
wić dość mały znamionowy prąd różnicowy zadziałania, aby chociaż w szczątkowej postaci pozo-
stawić szanse przeżycia człowiekowi w razie dotyku bezpośredniego. Jest rzeczą ciekawą, skąd się 
wzięła wartość akurat 80 mA. Otóż zaważyły na tym doświadczenia ze stosowania wyłączników 
ochronnych napięciowych, które wymagały uziemienia pomocniczego 800 Ω dla utrzymania długo-
trwale występującego napięcia dotykowego na poziomie nieprzekraczającym 65 V (rys. 5). Takie 
samo uziemienie będzie odpowiednie w obwodzie wyłącznika różnicowoprądowego o czułości 
właśnie IΔn = 80 mA: 

Ω≈≤  800    
A 0,08

    AR  V 65

Dzięki temu wymagania odno nie do rezystancji uziemienia byłyby identyczne, jak przy sto-
sowan

ji, bardzo wcześnie zainteresowano się pierwszymi 
konstr

różnicowoprądowy w roli ochrony dodatkowej w urządzeniu z uziemionymi 
części

a przez 
Schne

                                                

ś
iu wyłączników ochronnych napięciowych. Dzięki temu w miejsce wyłącznika napięciowego 

można by wstawić wyłącznik różnicowoprądowy − bez ingerencji w uziemienie − utrzymując to 
samo napięcie dotykowe 65 V w zwykłych warunkach środowiskowych i mniejsze (16 V przy 
200 Ω) w warunkach szczególnego zagrożenia. 

W niektórych krajach, zwłaszcza we Franc
ukcjami wyłączników różnicowoprądowych z myślą o zupełnie innym zastosowaniu. Chodzi-

ło o zapobieganie kradzieży energii elektrycznej poprzez przyłączanie odbiorników między prze-
wód fazowy a ziemię. Takie praktyki nasiliły się zwłaszcza po przejściu z zasilania napięciem 
jednofazowym 127 V na zasilanie napięciem dwufazowym 220 V przy pozostawieniu liczników z 
jedną cewką prądową. 

Układ ochronny 
ami przewodzącymi dostępnymi zaprezentowano członkom Komisji VDE 0100 w dniu 

1 lipca 1940 roku w Muzeum Ochrony Przeciwpożarowej Regionalnego Stowarzyszenia Pożarni-
czego Westfalii1 w Münster. Zainstalowane na stałe „urządzenie do demonstracji zagrożenia śmier-
telnym porażeniem i pożarem powodowanego przez prąd elektryczny i środki ochrony2” przedsta-
wił Schnell. Prezentację powtórzył 14 grudnia 1942 roku w siedzibie VDE w Berlinie wygłaszając 
wykład opublikowany następnie w ETZ [20]. Z powodu trwającej wojny prace zawieszono. 

Zasada konstrukcyjnego rozwiązania wyłącznika różnicowoprądowego zaprezentowan
lla, ale jeszcze nie wdrożona praktycznie, zrywa z wcześniejszymi niedojrzałymi pomysłami 

(rys. 7, 8) i jest zbliżona do dzisiejszych wyobrażeń. Ciekawe są też sformułowane wtedy zasady 
 

1 im Feuerschutzmuseum der Westfälischen Provinzial-Feuersozietät 
2 Anlage zur Vorführung von Lebens- und Brandgefahren durch den elektrischen Strom und Verhütungsmaßnahmen 
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stosowania wyłączników.  
 

 
żnicowoprądowy w publikacji Schnella z roku 1943 [Rys. 9. Wyłącznik ró 20] 

Wyłącznik (rys. 9) ma przekładnik prądowy sumujący a oraz wyzwalacz różnicowy d zwal-
niając

A. Ze 
wzglę

 
zapew

cji z przewodem ochronnym powinien służyć do 
ochro

u Schnell tak charakteryzował wyższość wyłącznika różnicowoprądowego 
nad w

 uziom niezależny, jak przy wyłączniku napięciowym; 

any; 
łych, mimo że 

ilku pierwszych powojennych latach, ze wspomnianym urządzeniem do demonstracji 
skutec

                                                

 

y zapadkę f zamka. Wysoką czułość ma uzyskać dzięki temu, że niewielki prąd indukowany 
w uzwojeniu wtórnym c przekładnika sumującego, doprowadzony do cewki e przekaźnika spolary-
zowanego, osłabia strumień magnesu trwałego i sprężyna zwrotna zwalnia zapadkę zamka. 

Wyłącznik mógłby być tak wykonany i nastawiony, że wyzwalałby już przy 5 m
dów praktycznych trzeba jednak wybrać większy prąd znamionowy zadziałania, od 50 do 

80 mA. Wyłączenie ma następować z dużą niezawodnością i w czasie nieprzekraczającym 20 ms.  
Mógłby to zatem być, według Schnella, praktycznie wykonalny wyłącznik ochronny zdolny
nić również ochronę uzupełniającą przy dotyku bezpośrednim. Wymagałoby to jednak prądu 

zadziałania o dolnej granicy rozrzutu na poziomie 5 mA, co jest nie do zaakceptowania, bo większe 
naturalne prądy upływowe występują w dużej części instalacji. Zresztą uważano wtedy, że nawet 
wyłącznik o większym prądzie zadziałania dawałby ograniczoną ochronę przy dotyku bezpośred-
nim, skoro wyłączałby przed upływem 20 ms. 

Uznano zatem, że wyłącznik w instala
ny dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu). Może też chronić obiekt od pożarów wywołanych 

doziemnymi prądami upływowymi i zwarciowymi pod warunkiem ułożenia przy trasach przewo-
dowych uziemionego gołego przewodu1 tak, aby prądy pełzne od chwili pojawienia się były 
odprowadzane do ziemi. 

W podsumowani
yłącznikiem napięciowym: 

 nie jest potrzebny pomocniczy
 przewód ochronny nie jest połączony z samym wyłącznikiem ochronnym; 
 wyłącznik może wyzwalać nawet wtedy, gdy przewód ochronny jest przerw
 zapewnione jest wybiorcze działanie wyłączników różnych obwodów równoleg

ich części przewodzące dostępne są ze sobą połączone za pośrednictwem przewodów ochron-
nych.  

W k
zności wyłącznika różnicowoprądowego 80 mA, już w wykonaniu nadającym się do przewo-

żenia, H. F. Schwenkhagen2 i P. Schnell prowadzili pokazy i wykłady w licznych ośrodkach w 
Niemczech i Austrii. Przedstawiali wszelkie środki ochrony wymagające użycia przewodu ochron-
nego, zarówno wcześniej stosowane (uziemienie ochronne, zerowanie, wyłącznik napięciowy), jak i 
nowy (układ ochronny różnicowoprądowy). Niesłusznie podkreślali, że dla zapobiegania wypad-

 
1 Taki przewód nazwany później (VDE 0100 z roku 1965) Überwachungsleiter (przewód dozorujący) do dzisiaj jest 

wymagany przez normy i przepisy niemieckie. 
2 Hans Fritz Schwenkhagen, jako profesor Politechniki Wolnego Miasta Gdańska, ostentacyjnie okazywał przywiązanie 

do ideologii hitlerowskiej i antypolskie nastawienie (patrz www.edwardmusial.info/pliki/lata_1904_1945.pdf). 
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kom porażeń nie ma znaczenia, jaka jest wartość znamionowego różnicowego prądu zadziałania 
wyłącznika, byle rezystancja uziemienia urządzenia była poprawnie dobrana; nie brali pod uwagę 
ochrony uzupełniającej. Schwenkhagen nazywał [24] układ ochronny różnicowoprądowy nową 
postacią uziemienia ochronnego. Wymagania dla rezystancji uziemienia przewodu ochronnego 
formułowano następująco: 

a
A   

I
R ≤  − dla ochrony przeciwporażeniowej ludzi, 

V 65

a
A

V 42  
I

R ≤  − dla ochrony przeciwporażeniowej zwierząt. 

ęcia zbędnego wyzwalania, a także trudności wykonawczych przy produkcji prze-
mys

3. Pierwsze wykonania przemysłowe wyłączników różnicowoprądowych 
o z produkcji małose-

ryjnej

Dla unikni
łowej, sugerowano zwiększenie znamionowego różnicowego prądu zadziałania wyłącznika. 

Jako preferowane wskazywano dwie wartości: 0,3 A oraz 3 A, przy czym pierwsza (0,3 A) miała 
gwarantować również ochronę od pożarów wywoływanych prądami doziemnymi.  

 

Około roku 1950 ukazały się na rynku pierwsze wyłączniki, początkow
, a pochodziły one z firm Schrack (1949), Felten & Guilleaume oraz Schutzapparategesell-

schaft Paris&Co (1951). Były to wyłączniki niskoczułe o dużym przekładniku prądowym sumują-
cym z uzwojeniami pierwotnymi o dużej liczbie zwojów, co jest niepożądane nie tylko ze względu 
na gabaryt i koszt, ale również − wprowadzany do obwodu duży spadek napięcia. Nie było jeszcze 
odpowiednich materiałów magnetycznych na rdzeń przekładnika sumującego, pracujący przy ni-
skich poziomach indukcji magnetycznej. Wyłączniki były duże, drogie, wrażliwe na wstrząsy i dość 
zawodne. Miały znamionowy prąd różnicowy zadziałania na ogół na poziomie 1 A lub 3 A, wyko-
nania o większej czułości (0,5 A i 0,3 A), pożądane ze względu na zapobieganie pożarom, począt-
kowo uznawano za nieudane z powodu podatności na zbędne zadziałania. 

 

L2L1 L3 NPE

3

2

1

 

L2L1 L3 NPE

3

2

1

4

 
Rys. 10. Wyłącznik różnicowoprądowy o wyzwa- Rys. 11. Udoskonalony wyłącznik różnicowop -
laniu pośrednim z wyzwalaczem napięciowym 
wzrostowym 

 

rą
dowy o wyzwalaniu pośrednim z wyzwalaczem 
napięciowym wzrostowym  
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Wyłączniki miały wyzwalanie pośrednie, były wyłącznikami o działaniu zależnym od napię-
cia si

ika z rys. 10. Wyeliminowano za-
wodn

eci. Dla zwiększenia niezawodności zasilania układu wyzwalającego, był on przyłączony do 
wszystkich faz (rys. 10) za pośrednictwem mostka prostowniczego trójfazowego. Zadziałanie prze-
kaźnika 1 bardzo małej mocy w obwodzie wtórnym przekładnika sumującego uruchamiało zasilany 
z sieci wyzwalacz wzrostowy 2 zwalniający zapadkę zamka 3. 

Na rys. 11 przedstawiono udoskonaloną wersję wyłączn
y przekaźnik elektromagnetyczny zestykowy w obwodzie wtórnym przekładnika na rzecz 

tyratronu1 o zimnej katodzie, który był niewrażliwy na wstrząsy i pozwalał uniknąć styków narażo-
nych na zanieczyszczenie. Z zacisków obwodu wtórnego przekładnika, który jest źródłem prądo-
wym, włączonych między katodę i siatkę tyratronu 2, ładuje się kondensator 1 do chwili osiągnięcia 
wartości wystarczającej do wprawienia tyratronu w stan przewodzenia i wzbudzenia wyzwalacza 3 
zwalniającego zapadkę zamka 4. W mostku prostowniczym dodano rezystory ograniczające prąd 
w razie przebicia diody. 

 

L2L1 L3 NPE

3

2

1

 

L2L1 L3 NPE

4

3

2

1

 
Rys. 12. Wyłącznik różnicowoprądowy o wyzwa- Rys. 13. Wyłącznik różnicowoprądowy o wy-

ne rozwiązanie problemu uzyskania dostatecznej mocy do wyzwalania polega (rys. 12) na 
wprow

 a nowszymi o wyzwalaniu bez-
pośred

                                                

laniu pośrednim ze wzmacniaczem mocy 
 

zwalaniu impulsowym 

In
adzeniu wzmacniacza mocy 1 o zasilaniu sieciowym, wzmacniającego sygnał prądu różni-

cowego przed podaniem go na wyzwalacz 2, zwalniający zamek 3. 
Pomostem pomiędzy wyłącznikami o wyzwalaniu pośrednim
nim są wyłączniki o wyzwalaniu impulsowym (niem. Energiespeicherschaltung), według 

patentu G. Biegelmeiera (Austria, 1957), których zasadę działania przedstawia rys. 13. Prąd wtórny 
przekładnika sumującego poprzez diodę prostowniczą 1 ładuje kondensatorowy zasobnik energii 2. 
Dopiero po zakumulowaniu wystarczającej energii, której miarą jest napięcie na zaciskach konden-
satora 2, w stan przewodzenia przechodzi element 3: lampka tląca w pierwszych konstrukcjach, 
a zawór sterowany napięciowo w późniejszych. Następuje wtedy wzbudzenie cewki wyzwalacza 4, 
przez którą rozładowuje się kondensator 2. Pierwsze wyłączniki wysokoczułe (35 mA) o wyzwala-
niu impulsowym wyprodukowała firma Felten & Guilleaume w roku 1958. 

 
1 Tyratron − lampa gazowana, zawór prostowniczy jonowy, wyposażona poza anodą i katodą w jedną lub kilka elektrod 

sterujących. Sterując napięciem siatki względem katody ustala się moment zapalenia się tyratronu (zapoczątkowania 
wyładowania łukowego, stanu przewodzenia), natomiast nie można wyłączyć tyratronu ani regulować wartości prądu 
płynącego przez lampę. Wyłączenie następuje przy zaniku napięcia anoda-katoda lub zmianie jego polaryzacji. 
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Przedstawione wyżej wyłączniki o wyzwalaniu pośrednim dysponują do wyzwalania większą 
mocą,

na wy-
łączni

yłączniki różnicowoprądowe seryjnie produkowano, to znaczy, że również stosowa-
no je 

4. Prz łom w rozwoju konstrukcji wyłączników różnicowoprądowych 

związania konstrukcyjne 
i tech

ch miał postęp 
w dzi

ywają prądy robo-
cze rz

                                                

 niż późniejsze wyłączniki o wyzwalaniu bezpośrednim, dzięki temu mają prosty zamek, taki 
jak stosowany w wyłącznikach nadprądowych, odznaczający się dużą niezawodnością. 
O niezawodności tych wyłączników rozstrzyga wyposażenie elektroniczne i na ten temat latami 
trwały dyskusje podpierające się bardzo rozbieżnymi danymi z eksploatacji [4, 26]. Jedni przypi-
sywali im wskaźniki niezawodnościowe znacznie gorsze niż mają wyłączniki o wyzwalaniu bezpo-
średnim, a inni − porównywalne, a nawet lepsze. Nieporozumienie polega na tym, że porównywano 
wyłączniki o różnej złożoności układów elektronicznych i różnej klasie niezawodności elementów, 
pochodzących z różnych lat, elementów należących do odmiennych generacji elementów i układów 
elektronicznych. Co więcej, długo nie zwracano uwagi na sprawę zasadniczą: czy rozważane ele-
menty elektroniczne pozostają pod napięciem stale i podlegają narażeniom elektrycznym i cieplnym 
w sposób ciągły, czy tylko podczas wyzwalania, a poza tym są „uśpione” (ang. dormant state, semi-
dormant state), jak to ma miejsce na przykład w wyłącznikach o wyzwalaniu impulsowym. 

Elektroniki w wyłącznikach nie obawiają się Amerykanie. Od początku postawiono 
ki o wyzwalaniu pośrednim1, ze wzmacniaczem elektronicznym i wyzwalaczem wzrosto-

wym. Dzięki temu, że instalacje powszechnego użytku mają napięcie tylko 120 V względem ziemi, 
naturalne prądy upływowe są małe i można w obwodach odbiorczych wybrać wysoką czułość, po-
czątkowo 18 mA (rok 1961), później 6 mA i 5 mA. Amerykański wyłącznik nadprądowy z członem 
różnicowoprądowym nazywa się GFCI (ang. ground fault circuit interrupter), a nie RCD (ang. re-
sidual current device) ani RCBO (ang. residual current operated circuit-breaker with integral 
overcurrent protection). Człon różnicowoprądowy o wyzwalaniu pośrednim ma obecnie na ogół 
dwa przekładniki prądowe, jeden do wykrywania prądu różnicowego, a drugi do wykrywania zwar-
cia z ziemią przewodu neutralnego. Ma zatem dwa obwody wtórne przekładników do detekcji 
uszkodzeń oraz układ sieciowego zasilania wyzwalacza wzrostowego, nie licząc zwykłego obwodu 
kontrolnego. Mimo skomplikowanego układu połączeń wyłączniki są uważane za wystarczająco 
niezawodne. 

Skoro w
na coraz większą skalę. Na przykład państwowa energetyka francuska EdF (Électricité de 

France) od roku 1954 instalowała wyłączniki przyłączeniowe różnicowoprądowe o czułości 650 
mA lub 500 mA, z członem nadprądowym, znane w Polsce chociażby z wykonań firmy Merlin 
Gerin. W roku 1977 miało je już 17 mln odbiorców. 

 
 

e
Od połowy lat 50. ubiegłego wieku zaczęły się pojawiać rozmaite ro
nologiczne, które wytyczyły dalsze losy wyłączników różnicowoprądowych [1, 13, 29]. Po-

mysły powstawały w ośrodkach badawczych i biurach konstrukcyjnych, dotyczyły zarówno kon-
strukcji, jaki i technologii materiałowej, a na rynku aparatowym objawiały się dopiero po kilku la-
tach. Sprawiły, że od początku lat 60. stawało się oczywistym, iż wyłączniki różnicowoprądowe tak 
górują nad napięciowymi, że te ostatnie zostaną wyparte i zapomniane. Mimo to klasyczna 
monografia Schranka jeszcze w roku 1958 [22] poświęcała 21 stron wyłącznikom napięciowym i 
tylko 11,5 − wyłącznikom różnicowoprądowym. Mimo to przepisy VDE 0663/10.65 z roku 1965 
dotyczące wyłączników napięciowych miały 38 stron, a pierwsze niemieckie przepisy dotyczące 
wyłączników różnicowoprądowych VDE 0664/3.63 z roku 1963 miały tylko 17 stron. 

Znaczenie przełomowe dla dalszych losów wyłączników różnicowoprądowy
edzinie materiałów ferromagnetycznych na rdzenie zarówno przekładnika sumującego, jak 

i przekaźnika różnicowego oraz nowa koncepcja konstrukcyjna tego ostatniego. 
Przez uzwojenia pierwotne przekładnika prądowego sumującego przepł
ędu 10÷102 A i prądy zwarciowe rzędu 103÷104 A, a obwód wtórny ma poprawnie wykrywać 

 
1 Według patentu (1961) prof. Charlesa Dalziela − znanego badacza w zakresie elektropatologii − złożonego po odbyciu 
rozpoznawczej podróży po Europie. 
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prądy różnicowe nawet rzędu 10−2 A. W zwykłych warunkach roboczych rdzeń przekładnika pracu-
je przy bardzo niskich poziomach wzbudzenia [46], na samym początku charakterystyki magneso-
wania, gdzie jest ona silnie nieliniowa (punkt G na rys. 14). W tym obszarze przenikalność magne-
tyczna jest szczególnie mała (tgγ) i wcześniej nic nie czyniono, by to poprawić. Punkt pracy magne-
towodów maszyn wirujących, transformatorów i wielu innych urządzeń sytuuje się na kolanie 
krzywej magnesowania (punkt A na rys. 14, odpowiadający przenikalności tgα), na początku ob-
szaru nasycania się magnetowodu; przenikalność magnetyczna początkowa, przy bardzo małych 
natężeniach pola magnetycznego, jest wtedy bez znaczenia. Wprawdzie w rdzeniach zwykłych 
przekładników prądowych pomiarowych i zabezpieczeniowych w stanach roboczych indukcja ma-
gnetyczna jest wielokrotnie mniejsza od nasyceniowej, ale nie aż w takim stosunku, jak w rozważa-
nych przekładnikach sumujących. 

 

α

γ

H

G

 

B
A

 

ys. 14. Charakterystyka magnesowania magne-

si w 

 
 powodu małej przenikalności magnetycznej początkowej rdzenie przekładników sumują-

cych 

cjalnych 
ferrom

y różnicowych. W roku 
1953 

 

 
 
 
 
 
 
 
R
towodu i położenie punktów pracy w przypadku 
maszyny lub transformatora (punkt A) oraz prze-
kładnika prądowego sumującego (punkt G). 
Przenikalność magnetyczna statyczna wyno
tych punktach odpowiednio: tgα oraz tgγ. 
 
 

Z
w pierwszych latach były duże, a uzwojenia pierwotne miały dużą liczbę zwojów. Wyłącznik 

wprowadzał do obwodu znaczącą impedancję i niepomijalny spadek napięcia. Na rezystancji ciasno 
nawiniętych uzwojeń pierwotnych była tracona duża moc, co wymagało odpowiednio dużej ze-
wnętrznej powierzchni odprowadzania ciepła i sprawiało, że hot-spot wyłącznika (punkt o najwyż-
szej temperaturze) znajdował się w głębi uzwojeń pierwotnych przekładnika sumującego.  

Trudności te usuwano stopniowo, w miarę jak pojawiały się kolejne generacje spe
agnetyków na rdzenie przekładników sumujących. Miały one obniżoną stratność i dużą prze-

nikalność, zwłaszcza przenikalność magnetyczną początkową, podawaną umownie jako μ4, czyli 
przenikalność względną przy natężeniu pola zaledwie 4 mA/cm. Pozwoliło to zredukować rdzeń 
przekładnika do niewielkiego toroidu, przez otwór którego przelotowo przechodzą przewody ob-
wodu pierwotnego stanowiąc uzwojenia pierwotne, nawet jednozwojowe. 

Znaczenie równie doniosłe miał przełom w konstrukcji wyzwalacz
Paul Duffing opatentował i opublikował [9] nowe rozwiązanie magnesu zapadkowego (niem. 

Sperrmagnet) nazywanego też zapadką magnetyczną, przydatną w wyłącznikach szybkich prądu 
stałego i wyłącznikach synchronizowanych prądu przemiennego, które muszą mieć jak najmniejszy 
czas własny przy otwieraniu. Zapadka magnetyczna jest elektromagnesem trzymającym, który po 
wzbudzeniu zwalnia zworę, co pozwala uzyskać czas własny przy otwieraniu rzędu 0,1 ms, nie-
osiągalny w razie użycia elektromagnesów przyciągających zworę. Zapadka magnetyczna, w wy-
konaniu specjalnym, z magnesem trwałym trzymającym zworę, znalazła szybko zastosowanie 
w wyłącznikach różnicowoprądowych, a głównym powodem był nie tyle mały czas własny, ile ma-
leńka moc − rzędu ułamka miliwoltoampera − wystarczająca do wyzwalania. Miało to kapitalne 
znaczenie dla przyszłego rozwoju wyłączników wysokoczułych o wyzwalaniu bezpośrednim, 
w których moc potrzebną do wyzwalania czerpie się z sygnału prądu różnicowego. 
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Rys. 15. Charakterystyki mechaniczne (siła w funkcji szczeliny roboczej) 

elektromagnesu zapadkowego i jego sprężyny zwrotnej 
 
Na rys. 15 przedst omagnesu zapadkowe-

go oraz jego sprężyny zwrotnej. Są to zależności siły od długości szczeliny roboczej δ bądź od po-
łożeni

zypadku elektromagne-
su w

 magnesu ani długość szczeliny powietrznej. Wy-
starcz

y elektromagnesu zapadkowego trzymającego. Zwora 5 
przyci

awiono charakterystyki mechaniczne samego elektr

a zwory między jej położeniami skrajnymi: δ = 0 (zwora przyciągnięta) oraz δ = max (zwora 
w pełni odciągnięta). Jak widać, elektromagnes nie jest w stanie zwory przyciągnąć. Dopiero od 
punktu D, przy niemal przyciągniętej zworze, siła przyciągania magnesu trwałego przewyższa siłę 
zwrotną sprężyny. Konieczne jest zatem proste urządzenie − związane z dźwignią napędową − 
przyciągające zworę do rdzenia przy zamykaniu wyłącznika. Za to po wzbudzeniu elektromagnesu, 
w wyniku pojawienia się prądu różnicowego, na zworę działa duża siła zwrotna od początkowej 
wartości CA′ do końcowej wartości EB′. Pośrednie wartości tej siły przedstawiają pionowe linie 
między charakterystyką sprężyny zwrotnej CE a charakterystyką siły przyciągania elektromagnesu 
wzbudzonego A′B′, której przebieg zależy od wartości prądu różnicowego. 

Wyższość elektromagnesu trzymającego zworę polega na tym, że jego siła przyciągania musi 
przewyższać siłę zwrotną tylko wtedy, kiedy zwora jest przyciągnięta. W pr

zrostowego, przyciągającego zworę przy wyzwalaniu, cała charakterystyka mechaniczna 
wzbudzonego elektromagnesu A′B′ musiałaby być usytuowana powyżej charakterystyki siły zwrot-
nej CE. O rzędy wielkości wzrosłaby wtedy moc potrzebna do wyzwalania i wielokrotnie zwiększy-
łby się czas własny przy otwieraniu wyłącznika. 

Natomiast w przypadku elektromagnesu trzymającego praca wykonywana przez sprężynę 
zwrotną nie jest ograniczona przez siłę trzymania

y, aby początkowa siła zwrotna sprężyny, niezależnie od jej sztywności, była nieco mniejsza 
niż siła przyciągania magnesu trwałego.  

Wyzwalacz różnicowy spolaryzowany z rys. 16 jest przykładem zastosowania 
w wyłączniku różnicowoprądowym zasad

ągnięta do kolumn magnetowodu podczas zamykania wyłącznika, mechanizmem sprzężonym 
z dźwignią napędową, jest następnie utrzymywana w tym położeniu przez magnes trwały 1. Wy-
twarzany przezeń strumień magnetyczny (linie ciągłe na rys. 16) dzieli się na dwie części: przewa-
żająca część przechodzi przez dwie szczeliny robocze i zworę wytwarzając siłę przyciągania, 
a niewielka część zamyka się przez bocznik magnetyczny 2. W razie pojawienia się w uzwojeniu 3 
dostatecznie dużego prądu różnicowego, wytworzony przezeń strumień magnetyczny (linia przery-
wana na rys. 16) w połowie okresu zmienności prądu osłabia, a w drugiej − wzmacnia strumień 
magnesu trwałego w szczelinach roboczych. Wystarczy niewielkie osłabienie (rys. 15), aby spręży-
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na zwrotna odciągnęła zworę; im większe osłabienie, tym pewniej i szybciej to uczyni. Bocznik 
magnetyczny 2 spełnia dwie funkcje: zamyka drogę strumienia magnetycznego wytwarzanego 
przez uzwojenie różnicowe 3 i zapobiega demagnesowaniu magnesu trwałego 1, kiedy zwora jest 
odciągnięta. 

 

N S

6

1

5

4

3

2

 
s. 16. Wyzwalacz różnicowy spolaryzowany
 2 − bocznik magnetyczny, 3 − uzwojenie wy

Ry  
1 − magnes trwały, zwalacza, 4 − 

 
Wyzwalacz z rys. 16 je erunek prądu wzbudzającego 

wpływa na sposób jego działania, a w szczególności początkowy kierunek prądu wyzwalającego 
(w ch

kolumna, 5 − zwora, 6 − sprężyna zwrotna 

st wyzwalaczem spolaryzowanym, bo ki

wili pojawienia się go) wpływa na wartość czasu wyzwalania. Przy niekorzystnym kierunku 
prądu różnicowego przemiennego 50 Hz czas wyzwalania jest większy o (0÷10) ms, średnio 
o 5 ms. O tyle wzrasta czas własny przy otwieraniu i czas wyłączania wyłącznika różnicowoprądo-
wego. Wyłącznik z wyzwalaczem spolaryzowanym ma zatem większy o 2,5 ms średni czas wyłą-
czania i większy o 10 ms rozrzut wartości czasu wyłączania niż wyłącznik z równoważnym wyzwa-
laczem niespolaryzowanym. Cechą rozpoznawczą wyzwalacza spolaryzowanego jest to, że odpa-
danie zwory następuje w następstwie superpozycji w szczelinach roboczych strumienia magnesu 
trwałego i przeciwnie skierowanego strumienia wytwarzanego przez prąd różnicowy płynący 
w uzwojeniu wyzwalacza. 
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mania; b) w chwili odpadania zwory

 
Rys. 17. Wyzwalacz różnicowy niespolaryzowany: a) w stanie trzy  
1 − jarzmo rdzenia, 2 − magnes trwały, 3 − zwalacza, 4 − zwora, 5 − sprężyna zwrotna, 

łego 

yzwalacz różnicowy niespolaryzowany z rys. 17. Jego 

 uzwojenie wy
6 − strumień wytwarzany przez uzwojenie nasycający przewężenia jarzma, 7 − strumień magnesu trwa
zamykający się przez bocznik magnetyczny 

 
Odmiennym rozwiązaniem jest w
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zwora 4 również jest przyciągana do jarzma 1 podczas zamykania wyłącznika, a następnie utrzy-
mywana przez magnes trwały 2 (rys. 17a). Natomiast inny jest przebieg zjawisk przy wyzwalaniu 
(rys. 17b). Jarzmo ma taki kształt, że strumień magnetyczny wytwarzany przez prąd różnicowy za-
działania, płynący w uzwojeniu wyzwalacza, nie przepływa przez szczeliny robocze, lecz nasyca 
przewężenia jarzma. Ich przenikalność magnetyczna i permeancja (przewodność magnetyczna) 
zmniejszają się w takim stopniu, że blokowana jest wcześniejsza droga strumienia magnesu trwałe-
go zamykająca się przez szczeliny robocze, wobec czego zwora odpada. Przebieg zjawisk nie zale-
ży od kierunku prądu w uzwojeniu wyzwalacza ani kierunku przepływu strumienia magnetycznego 
w jarzmie, co sprawia, że taki wyzwalacz jest wyzwalaczem niespolaryzowanym. 
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L2L1 L3 NPE

3
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1

 
Rys. 18. Wyłącznik różnicowoprądowy o wyzwalaniu bezpośrednim 

 
nstrukcjach umożliwiły masową 

produkcję wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych o wyzwalaniu bezpośrednim, a nie-
które 

zwalacza różnicowego 2 
zwaln

 ania w celu przetrzymywania prądów różnicowych przy załączaniu 

 rądu różnicowego stałego pulsującego, 

j rzeczywistego prądu zadziałania. 

Wyzwalacze różnicowe o przedstawionych i podobnych ko

wytwórnie wprowadziły je w wyłącznikach o wyzwalaniu impulsowym, uważając to rozwią-
zanie za równie interesujące. Wyłączniki są produkowane przez niezliczone wytwórnie, ale wszyst-
kie one kupują wyzwalacze różnicowe, a także rdzenie przekładników sumujących w tych samych 
nielicznych firmach, które opanowały wyszukaną technologię materiałów magnetycznych oraz me-
chanikę precyzyjną wytwarzania elementów wyzwalacza i jego montażu. 

W wyłączniku o wyzwalaniu bezpośrednim (rys. 18) moc sygnału pochodzącego z uzwojenia 
wtórnego przekładnika sumującego jest wystarczająca do pobudzenia wy

iającego zapadkę zamka 3. Tym niemniej między zaciskami wtórnymi przekładnika sumują-
cego a zaciskami wyzwalacza różnicowego 2 zwykle włącza się elementy pośredniczące poczyna-
jąc od kondensatorów, układów RC, warystorów czy antyrównolegle połączonych diod po dedyko-
wane układy scalone ASIC. Te pośredniczące układy elektroniczne 1 (rys. 18) rozwijają się i kom-
plikują od pół wieku w miarę, jak pojawiają się nowe potrzeby i nowe oczekiwania w stosunku do 
wyłączników i ich układów wyzwalających: 
 dopasowanie mocowe (impedancyjne) wyzwalacza (odbiornika mocy) do przekładnika sumują-

cego (źródła prądowego), 
 odporność na udarowe prądy różnicowe oscylacyjne i udarowe, 

krótkozwłoczność wyzwal
obwodu, 

 zwłoka wyzwalania dla celów wybiorczości (selektywności) działania wyłączników, 
detekcja p

 detekcja prądu różnicowego stałego o pomijalnym tętnieniu, 
 kształtowanie pożądanej charakterystyki widmowe
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Francuska firma Industrie Électrique de la Seine uchodzi za pierwszego wytwórcę nowocze-
snych wyłączników wysokoczułych z wyzwalaczem różnicowym o zworze utrzymywanej magne-
sem tr

acyjnych i przepisowych 
parciu 
otowej 

formu

ób nieobeznanych z tymi urządzeniami ochronnymi. W projekcie no-
weliza

stanowione w roku 1965. Wprowadzały one nowe postanowienia odno-
śnie d

został opublikowany w roku 1961, 
a prze

nnego wyłączania zasilania przez 
zabez

ach, kiedy bezpieczniki ani wyłączniki nadprądowe instala-
cyjne 

wałym. Pojawiły się one w połowie lat 60. ubiegłego wieku i miały objętość gabarytową kil-
kakrotnie większą niż równoważne wyłączniki dzisiejsze. Jeszcze przed rokiem 1970 kilkadziesiąt 
sztuk zakupiła ówczesna Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni do instalacji tymczasowych na 
statkach w budowie. Chodzi o warunki szczególnego zagrożenia porażeniem, o zasilanie przeno-
śnych oraz ręcznych lamp i narzędzi elektrycznych na stanowiskach metalowych, również stanowi-
skach mokrych, a także w ograniczonych przestrzeniach przewodzących, np. w podwójnym dnie, 
w zęzach. Politechnika Gdańska od początku [27] zainteresowała się badaniem niezawodności tych 
wyłączników in situ (w rzeczywistych warunkach użytkowania). 

 

5. Roz ój dojrzałych konstrukcji oraz ewolucja prac normalizw

Przez pierwsze lata wyłączniki różnicowoprądowe produkowano i stosowano w o
o dokumentację wytwórców. Nie było żadnej krajowej ani międzynarodowej normy przedmi

łującej wymagania dotyczące budowy, wymaganych parametrów i metod badania wyłączni-
ków w wytwórni (badań typu i badań wyrobu); budowano je i badano uwzględniając na zasadzie 
interpretacji rozszerzającej ogólne przepisy dotyczące niskonapięciowej aparatury łączeniowej, np. 
VDE 0660. Nie było też przepisów budowy określających zasady doboru wyłączników różnicowo-
prądowych, kryteriów skuteczności ochrony i zasad wymiarowania instalacji. Stan taki był nie do 
utrzymania na dłuższą metę. 

Najpierw uzupełniono przepisy budowy instalacji, bo to było pilniejsze, dotyczyło liczniej-
szej rzeszy elektryków i to os

cji VDE 0100 z roku 1953 w § 13N znalazła się wzmianka: „układ ochronny różnicowoprą-
dowy − w opracowaniu” (Fehlerstrom (FI)-Schutzschaltung − in Vorbereitung). W roku 1956 uka-
zał się drugi projekt VDE 0100 1/…56 z projektem postanowień, które zostały ustanowione w roku 
1958 jako VDE 0100/11.58, kompletne w owym czasie przepisy instalacyjne, obejmujące m.in. 
zasady stosowania wyłączników różnicowoprądowych. Podobne przepisy austriackie ÖVE 550 
ukazały się w roku 1959. 

W latach 1960 i 1963 opublikowano kolejne projekty nowelizacji przepisów instalacyjnych 
VDE 0100, które zostały u

o ochrony od pożarów. Wychodziły z założenia, że bezpieczniki i wyłączniki nadprądowe 
tylko w ograniczonym stopniu chronią od pożarów wywołanych zwarciami międzyprzewodowymi 
i zupełnie nie chronią od pożarów powodowanych małymi prądami zwarć doziemnych. Wcześniej 
nie było w przepisach VDE żadnych środków ochrony przed tymi ostatnimi, a przecież z takimi 
zdarzeniami należy się liczyć, nawet jeżeli instalacja została przepisowo wykonana, bo izolacja się 
starzeje. Wprowadzono zatem odpowiednie postanowienia (VDE 0100 Teil 55) dla obiektów za-
grożonych pożarem (niem. Feuergefährdete Betriebsstätten). 

Na przełomie lat 1959/1960 powołano Komisję VDE 0664 do opracowania przepisów 
przedmiotowych na wyłączniki różnicowoprądowe. Projekt 

pisy ustanowiono w roku 1963 jako VDE 0664/3.63 [37]. 
Brytyjskie przepisy instalacyjne z roku 1958 [34] stanowiły (pkt 410), że jeżeli z powodu du-

żej impedancji pętli zwarciowej nie można zapewnić samoczy
pieczenia nadprądowe, to zaleca się stosować wyłączniki ochronne napięciowe lub różnico-

woprądowe (ang. earth-leakage circuit-breakers). Te ostatnie powinny być tak dobrane, aby wy-
zwalały kiedy prąd doziemny przekracza większą z dwóch następujących wartości: 15 % prądu 
obliczeniowego obwodu oraz 5 A. Stanowiły też (pkt 506), że skuteczność działania wyłączników 
ochronnych powinna być sprawdzana. 

Poradnik brytyjskiej firmy Crabtree z roku 1959 [5] produkującej wyłączniki różnicowoprą-
dowe zalecał ich stosowanie w sytuacj

nie zabezpieczają należycie przed niebezpieczeństwem pożaru i/lub porażenia. Wyłączniki 
powinny być zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych (ang. tamperproof) i powinny 

 22



mieć prąd różnicowy zadziałania: 
1 A − w przypadku wyłącznika o prądzie znamionowym ciągłym 15 A, 
3 A − w przypadku wyłącznika o prądzie znamionowym ciągłym 60 A. 

wodnictwem Austrii, 
wybra ików różnicowoprą-
dowy

rmy IEC. Kolejne noweli-
zacje 

 różnicowoprądowych. Firma F&G, wtedy ważny lider na tym rynku, 
uzasa

użymi prądami zwarć jednofazowych − również zwarć 
L-PE 

ęciami atmosferycznymi bądź łączeniowymi. 
Wpro

czaniu obwodów zawierających pojemno-
ści, n

                                                

W roku 1962 na posiedzeniu plenarnym CEE1 w Helsinkach, pod prze
no G. Biegelmeiera na przewodniczącego komitetu TC 227 ds. wyłączn

ch. W roku 1964 odbyło się pierwsze posiedzenie robocze tego komitetu, w którym Austriacy 
(Biegelmeier, Prade, Pollak) byli liderami. Dopiero w roku 1974 udało się wydać pierwszą normę 
międzynarodową na wyłączniki różnicowoprądowe: CEE Publ. 27 [39]. 

W roku 1977 tę problematykę przejął komitet techniczny IEC/TC 23E Międzynarodowej 
Komisji Elektrotechnicznej i następne normy były publikowane jako no

i publikowane osobno zmiany (ang. amendments) wychodziły naprzeciw różnorodnym no-
wym problemom pojawiającym się w miarę poszerzania się zakresu zastosowań wyłączników na 
nowe dziedziny i zmian zachodzących w instalacjach i urządzeniach elektrycznych, a z drugiej 
strony − uwzględniały nowe możliwości materiałowe i koncepcje konstrukcyjne. Kolejne noweliza-
cje norm dotyczyły zarówno problemów rangi podstawowej, jak i drugorzędnych ulepszeń. Nieste-
ty, kolejne nowelizacje niekoniecznie były lepiej dopracowane i bardziej kompletne. Na przykład 
pierwszy dokument IEC TR 60755:1983/A1:1988/A2:1992 [41], który zastąpił normę CEE, w ogó-
le nie obejmował badań typu. 

W połowie lat 60. ubiegłego wieku trwała dyskusja o tym, jaki jest właściwy moduł najbar-
dziej pokupnych wyłączników

dniała szerokość 80 mm swoich wyłączników problemami chłodzenia, trwałości i przestrzeni 
przyłączeniowej. Firma Schrack odważnie wprowadziła na rynek wyłączniki o module 45 mm, 
niemal dwukrotnie mniejszym, który się przyjął. Nie byłoby to możliwe bez uprzedniej miniatury-
zacji przekładnika prądowego sumującego. 

W większości krajów już w latach 70. wyłączniki różnicowoprądowe stosowano na ogół 
w instalacjach TN, które charakteryzują się d

− tego rzędu co prądy zwarć trójfazowych. Zatem narażenia zwarciowe cieplne i elektrody-
namiczne wyłączników były duże, co normalizacja musiała uwzględnić. Pojawiły się nowe wyma-
gania odnośnie do zdolności łączenia i obciążalności zwarciowej przepustowej. Ustalono, że 
przy dobezpieczeniu wkładką topikową NH 00 o prądzie znamionowym 63 A obciążalność zwar-
ciowa powinna wynosić co najmniej 6000 A. Ta zasada nadal obowiązuje we wzorcowym europej-
skim mieszkaniu: rozdzielnica mieszkaniowa ma obciążalność zwarciową 6000 A i jest poprzedzo-
na zabezpieczeniem nadprądowym 63 A. 

Już w latach 70. ubiegłego wieku dokuczliwe stawały się zbędne zadziałania powodowane 
przez doziemne prądy udarowe wywołane przepi

wadzono zatem powszechne badanie odporności na różnicowy prąd udarowy 250 A 
o przebiegu 8/20 μs. W latach 80. ostrzejsze wymagania (3000 A dla wyłączników o czułości 
0,3 A) wprowadzono dla wyłączników selektywnych S. 

Dokuczliwe stawało się zbędne wyzwalanie, zwłaszcza wyłączników wysokoczułych, pod 
wpływem przejściowych prądów różnicowych przy załą

p. w filtrach przeciwzakłóceniowych. W odpowiedzi pojawiły się wyłączniki krótkozwłocz-
ne, o czasie przetrzymywania prądu różnicowego co najmniej 10 ms, podczas gdy zwykłe wyłącz-
niki bezzwłoczne mają ten czas kilkakrotnie mniejszy i bliżej nieokreślony, niegwarantowany przez 
wytwórcę. Zarazem wyłączniki krótkozwłoczne spełniają te same − co wyłączniki bezzwłoczne − 
wymagania odnośnie do czasu wyłączania (40 ms przy prądzie różnicowym IΔ ≥ 5·IΔn) i na iden-
tycznych zasadach działają wybiorczo z wyłącznikami selektywnymi S. Mają też zwiększoną od-
porność na różnicowy prąd udarowy (3000 A, 8/20 μs). Wyłączniki krótkozwłoczne oznaczane 
symbolem G, według pomysłu G. Biegelmeiera (1987), pojawiły się najpierw w Austrii i są tam 
produkowane w oparciu o specjalną normę (ÖVE/ÖNORM E 8601) w pełni odpowiadającą normie 

 
1 CEE − Międzynarodowa Komisja do Spraw Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego  (ang. 

International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment) 
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podstawowej IEC/EN 61008. Równoważne wyłączniki niemieckie, oznaczane symbolem K lub 
KV, nie mają odpowiedniej normy przedmiotowej. 

 

 

 
 

ys. 19. Prof. Gottfried Biegelmeier 
 trakcie ryzykownych badań elektro-

 
W latach 70. ukazywały się dokumenty IEC [40] przedstawiające ciekawe wyniki serii do-

świadczeń, jakim poddawał się jeden z pionierów techniki wyłączników różnicowoprądowych, 
prof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
R
w
patologicznych na sobie samym 

Gottfried Biegelmeier (∗1924 2007). Mianowicie doznawał rażenia napięciem 220 V (na 
drodze ręka-ręka i ręce-stopy) z obwodu chronionego wyłącznikami 30 mA (rys. 19), aby udowod-
nić ich skuteczność w roli ochrony uzupełniającej i zarazem uzyskać najbardziej miarodajne war-
tości impedancji ciała żywego człowieka przy napięciu 220 V. Przezornie łączył szeregowo aż 
sześć wyłączników, na wypadek gdyby któryś zawiódł; tak oceniał ich niezawodność on, przewod-
niczący rady technicznej firmy produkującej takie wyłączniki. Towarzyszyli mu kardiolog z elek-
trokardiografem i anestezjolog z defibrylatorem, monitorujący najważniejsze funkcje życiowe, oraz 
asystenci elektrycy rejestrujący wszelkie interesujące wielkości elektryczne w obwodzie rażenio-
wym.  

 
 
 

ys. 20. Przykładowy oscylogram napięcia 
prądu rażeniowego z badań G. Biegelmeiera 

ita 
T ła 

 
 
 
 
 
 
 
R
i 

 
Rażenie na drodze ręka – ręka. Impedancja całkow
ciała Z  = 1550 Ω, rezystancja wewnętrzna cia
(z pominięciem impedancji naskórka) RB = 666 Ω. 
Rażony odczuł silny ból w ramionach i w barku, 
podskoczył na krześle. 

 

B

 
Do chwili wyłączenia obwodu przez wyłączniki prąd płynął przez ciało ok. 10 ms, osiągał 

warto  szczytową nawet 420 mA (rys. 20), profesor nieraz odczuł bolesny skurcz, nieraz podsko-
czył n

ść
a krześle, ale uszczerbku na zdrowiu nie doznał; tym samym udowodnił stawianą hipotezę. 

Nie wykryto też żadnych skutków odległych, a po tych doświadczeniach profesor przeżył jeszcze 
ponad 30 lat. Biegelmeier wykazał dobitnie, że osoba w wieku średnim, o normalnej kondycji fi-
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zycznej, wprawdzie może boleśnie odczuwać impulsy prądu rażeniowego przepuszczane przez 
sprawny wyłącznik różnicowoprądowy, ale nie zagrażają one jej życiu ani nie powodują pośred-
nich, odległych skutków dla zdrowia. Wyniki pochodziły z badań na jednej osobie i wnioskowanie 
statystyczne nie jest uprawnione, ale odważne doświadczenia Biegelmeiera miały duże znaczenie w 
dalszym spojrzeniu na ochronę uzupełniającą.  

 

IΔ >IΔ >

a) b)

L
N

PE

 
 uzupełniającej – zapobieganie groźnemu porażeniu w dwóch sy

 

Rys. 21. Istota ochrony tuacjach: 
inięcie ochrony podstawowej; b) uszkodzenie izolacji doziemnej przy jednoczesnym przerwaniu 

łego wieku ruszyła seryjna produkcja wyłączników wysokoczułych (IΔn ≤ 
30 mA ą się do ochrony uzupełniającej (rys. 21). Pojęcia ochrona uzupełniająca zrazu 
nie b

 wymagając tam zapewnienia nie tylko 
ochro

 występowanie składowej stałej prądu różnicowego szkodliwie 
oddzi

a) om
przewodu ochronnego PE  

 
W latach 60. ubieg
), które nadaj

yło. Oficjalnie podkreślano, że takie wyłączniki nie tylko zapewniają ochronę dodatkową 
(ochronę przy uszkodzeniu), ale chronią nawet w razie przerwania przewodu ochronnego (rys. 21b). 
Tu z naciskiem trzeba podkreślić, że błędem jest utożsamianie ochrony uzupełniającej z interwencją 
wyłącznika różnicowoprądowego w sytuacji przedstawionej na rys. 21a. Równie ważna, a w niektó-
rych zastosowaniach ważniejsza, jest interwencja w sytuacji przedstawionej na rys. 21b, w sytuacji 
drugiego uszkodzenia (ang. double-fault condition). 

Od lat 70. zalecano bądź wymagano instalowania wyłączników wysokoczułych w coraz licz-
niejszych obwodach i warunkach środowiskowych, de facto

ny dodatkowej, ale również ochrony uzupełniającej. W roku 1983 w DIN VDE 0100 Teil 410, 
pkt 5.5 pojawił się zapis, że wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe mogą być stosowane rów-
nież do ochrony uzupełniającej przy dotyku bezpośrednim. Podkreślano wówczas, że wymaga to 
podwyższenia wymagań odnośnie do niezawodności wyłączników. Wreszcie, w roku 1989 ukazała 
się norma (projekt z roku 1987) ustanawiająca zasadę ochrony uzupełniającej w miejscach za-
mieszkania i wypoczynku − DIN VDE 0100 Teil 739 Zusatzschutz mit Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung in Heim und Freizeit. 

Przy okazji badania zasilania urządzeń elektrochemicznej ochrony przed korozją Nienhaus 
już w roku 1960 zwrócił uwagę na

ałującej na czułość ówczesnych wyłączników różnicowoprądowych (o wyzwalaniu typu AC 
według obecnego nazewnictwa). Publikacja na ten temat w TÜV-Rheinland-Jahresbericht przeszła 
prawie niezauważona, dopóki sprawa nie stała się kłopotliwa w latach 70. w następstwie upo-
wszechniania się energoelektronicznych przekształtników i sterowników. Po gruntownym rozpo-
znaniu wpływu składowej stałej na działanie wyłączników różnicowoprądowych doszło na począt-
ku lat 80. do porozumienia między ich wytwórcami a wytwórcami urządzeń odbiorczych, że przy-
najmniej na potrzeby gospodarstw domowych będą produkowane tylko urządzenia, które w razie 
uszkodzenia izolacji oprócz prądu różnicowego przemiennego mogą generować tylko prąd stały 
pulsujący. Z czasem okazało się jednak, że wytwórcy urządzeń powszechnego użytku nie oglądają 
się na ograniczone możliwości wyłączników różnicowoprądowych i stosują układy energoelektro-
niczne, które im odpowiadają, w tym prostowanie jednopołówkowe z filtrem prądu stałego (wygła-
dzaniem napięcia). 
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Wyłącznik wtedy opatentowany przez firmę Siemens (o wyzwalaniu typu A według obecne-
go nazewnictwa) zapewniał poprawną detekcję prądu różnicowego stałego pulsującego. Od razu 
wprow

acy w temperaturze od 
−25 ºC

nadpr

 niż 63 A (FI-Schutzschalter für Wechsel-
spann

cych się w zbiorze PN [42, 43, 44, 45, 47, 48, 
52]. N

onitorujących, wyłącznikach z 
układ

 jakościowe dla wyrobów 
i meto

czników różnicowoprądowych w miejscu zainstalowania (in situ) i szerzej − 
stanu 

u 
 warto pamiętać słowa Winstona Churchilla, że dobry po-
 pięć, dziesięć i dwadzieścia, a po upływie tego czasu po-

trafi w

adzono odpowiednie postanowienia w VDE 0664 Teil 1/05.81, a po kilku latach w Niem-
czech w ogóle zabroniono instalowania wyłączników o wyzwalaniu typu AC (wykrywających tylko 
prąd różnicowy przemienny). Prądu różnicowego stałego o pomijalnym tętnieniu nie brano jeszcze 
pod uwagę; pierwsze konstrukcje wyłączników o wyzwalaniu typu B pojawiły się w późnych latach 
90., a pierwsza norma w całości ich dotycząca [49] − dopiero w roku 2007. 

W tym samym czasie (lata 80.) pojawiło się wykonanie mrozoodporne wyłączników, prze-
znaczonych do instalowania na wolnym powietrzu, przystosowanych do pr

 do +40 ºC i określono dla nich wymagania odnośnie do wyzwalania w temperaturze −25 ºC. 
Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym począt-

kowo produkowano w oparciu o dwie normy: na wyłączniki różnicowoprądowe i na wyłączniki 
ądowe. Pierwsza norma na konstrukcje zespolone pojawiła się w Niemczech; była to norma 

DIN VDE 0664 Teil 2 z roku 1983, wprowadzająca dla członu nadprądowego charakterystykę L, 
a po nowelizacji w roku 1989 − charakterystyki B i C. 

W roku 1986 ukazał się projekt normy DIN VDE 0664 Teil 3 na wyłączniki o napięciu wyż-
szym niż 500 V lub prądzie znamionowym większym

ung über 500 V oder Nennstrom über 63 A). Ukazał się też projekt DIN VDE 0661 na prze-
nośne urządzenia różnicowoprądowe PRCD (Ortsveränderliche Schutzeinrichtungen PRCD), wy-
magane w Niemczech na małych placach budowy. 

Kolejne nowelizacje norm międzynarodowych IEC oraz europejskich EN doprowadziły do 
aktualnego zestawu podstawowych norm znajdują

ie ma w tym zestawie najnowszych norm IEC [49, 50], które wprawdzie przynoszą wiele 
ważnych zmian, ale na razie nie zostały uznane przez CENELEC.  

Nie wspomniano wyżej o specjalnych wykonaniach urządzeń różnicowoprądowych: licznych 
odmianach przenośnych urządzeń wyłączających, urządzeniach m

em samokontroli (autotestu), wyłącznikach o samoczynnym ponownym zamykaniu, urządze-
niach ochronnych do sal operacji kardio- oraz neurochirurgicznych i wielu innych zastosowań spe-
cjalnych. To osobny temat wymagający obszerniejszego potraktowania. 

Normalizacja nie wytycza kierunków rozwoju i nie określa rozwiązań konstrukcyjnych. Ona 
je tylko porządkuje, klasyfikuje, ujmuje w ramy, określa wymagania

dy ich sprawdzania. Również obecnie są na rynku urządzenia różnicowoprądowe, dla których 
jeszcze nie ma szczegółowych wymagań w normach, np. wyłączniki o wyzwalaniu typu B o róż-
nych charakterystykach widmowych czułości, przeznaczone do obwodów pośrednich przemienni-
ków częstotliwości. 

Normalizacja określa także wymagania, jakie powinny spełniać przyrządy do okresowej 
kontroli stanu wyłą

ochrony przeciwporażeniowej. Chodzi zarówno o próbniki, żargonowo nazywane testerami, 
o wskazaniach dwustanowych dobrze/źle, jak i mierniki, pozwalające określić wartość interesują-
cych wielkości fizycznych. Pierwsze przyrządy (firm Müller&Weigert, Paris&Co) pojawiły się na 
rynku w latach 1960/1961. Były stosowane, a wyniki sprawdzeń i pomiarów były oceniane, 
w oparciu o dokumentację wytwórców, bo dopiero w roku 1976 w VDE 0100 ukazały się pierwsze 
postanowienia dotyczące badania układów ochrony z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Wielo-
krotne nowelizacje norm DIN VDE, a następnie norm IEC oraz EN doprowadziły do aktualnej wer-
sji normy PN-EN 61557-6:2008 [51]. 

 

6. Mo liwe kierunki dalszego rozwojż
Pisząc i czytając wszelkie prognozy

lityk potrafi przewidzieć, co będzie za lat
ytłumaczyć, dlaczego stało się inaczej. 
Na rynku urządzeń różnicowoprądowych, jak na każdym innym, zapewne będą pojawiały się 
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od czasu do czasu przereklamowane gadżety, obliczone na łatwy zysk, a nie na zaspokojenie praw-
dziwy

 roku 2008 upływa 80 lat od chwili, kiedy pojawił się pomysł użycia urządzeń różnicowo-
 parokrotnie zmieniało się spojrzenie 

na wł

 w obwodach o małym przekroju przewodów (niezagrażający porażeniem w razie 

 
E są duże, a zawodność zabezpieczeń 

 
niekorzystne warunki 

spe ak pasy bezpieczeństwa w samochodzie. To nie one będą głównymi środkami 
ochro

 w kraju [17]. Od początku lat 60. 
Niem

ędą pełniły ważną rolę w zapobieganiu pożarom powodowanym przez prądy doziemne 
zwarc

i bezpieczniki zapewniają samoczynne wyłączanie zasilania w układzie 
TN ró

 różnicowoprądowych 
adania eksploatacyjne prowadzone (1975-1995) po kilku latach eksploatacji wykrywają od 

2 % do 25 % wadliwych wyłączników różnicowoprądowych, na ogół 3÷7 %. To odsetek nieporów-

                                                

ch i ważnych potrzeb. Są to zdarzenia nieprzewidywalne i niegodne uwagi. Natomiast pro-
gnozować można racjonalny rozwój, rozważając rysujące się nowe możliwości konstrukcyjne i/lub 
materiałowe, wady i niedoskonałości obecnych konstrukcji, a także ewolucję poglądów na zasady 
stosowania urządzeń różnicowoprądowych i na koncepcję ochrony przeciwporażeniowej w ogólno-
ści. Źródłem inspiracji są też niezliczone nowe, a dotychczas niewdrożone patenty. 

 
Perspektywiczna koncepcja ochrony przeciwporażeniowej 

W
prądowych w ochronie przeciwporażeniowej. W ciągu tych lat

aściwy sposób ich użycia, na ich pożądaną czułość i na ich relacje, ich koordynację z innymi 
środkami czy systemami ochrony. Spierano się, czy mają służyć przede wszystkim ochronie dodat-
kowej (ochronie przy uszkodzeniu) czy ochronie uzupełniającej przy dotyku bezpośrednim. Z cza-
sem wykształciło się dzisiejsze spojrzenie, że w większości instalacji elektrycznych i w większości 
warunków środowiskowych najwłaściwsze rozwiązanie ochrony przeciwporażeniowej ma cechy 
następujące: 
 układ TN (charakteryzujący się dużymi prądami zwarć jednofazowych) z osobnym przewodem 

ochronnym
przerwania jednego przewodu) − czyli układ TN-S w obrębie instalacji odbiorczych, a układ 
TN-C-S, jeżeli spojrzeć nań łącznie z siecią rozdzielczą, 
samoczynne wyłączanie zasilania przez zabezpieczenia nadprądowe, co może odbywać się 
z dużą niezawodnością dzięki temu, że prądy zwarć L-P
nadprądowych, odznaczających się prostą konstrukcją, jest bardzo mała1, 
wyłączniki różnicowoprądowe w obwodach, w których ważne jest zapewnienie ochrony prze-
ciwporażeniowej uzupełniającej (odbiorniki ruchome, zwłaszcza ręczne, 
środowiskowe). 

 

Wygląda na to, że w nadchodzących dziesięcioleciach wyłączniki różnicowoprądowe będą 
łniały taką rolę, j

ny, one będą ją uzupełniały, będą ostatnią deską ratunku.  
Atrakcyjność układu TN w powiązaniu z wyłącznikami różnicowoprądowymi wielokrotnie 

podkreślał G. Biegelmeier; była ona też od dawna akcentowana
cy nawet terminologicznie odróżniali stosowanie wyłączników różnicowoprądowych w ukła-

dach TT oraz IT (FI-Schutzschaltung) od stosowania ich w układzie TN (FI-Nullung, schnelle Nul-
lung). 

Niezależnie od funkcji spełnianej w systemach ochrony przeciwporażeniowej, wyłączniki 
nadal b

iowe i upływowe. 
W takim widzeniu przyszłej roli wyłączników różnicowoprądowych nie ma nic niezwykłego. 

Wyłączniki nadprądowe 
wnie dobrze, a nawet lepiej niż wyłączniki różnicowoprądowe, bo są bardziej niezawodne. 

Natomiast wyłączniki różnicowoprądowe nie mają konkurencji, nie mają zamiennika, jeżeli chodzi 
o ochronę uzupełniającą przy dotyku bezpośrednim i ochronę od pożarów wywoływanych prądami 
doziemnymi. Niech każde ze wspomnianych urządzeń czyni to, co potrafi najlepiej; na tym opiera 
się przedstawiona wizja na przyszłość. 

 
Poprawa niezawodności wyłączników

B

 
1 Prawdopodobieństwo zadziałań brakujących w przypadku wkładek topikowych jest praktycznie równe zeru; są to 

urządzenia zabezpieczające grupy fail-safe, bezpieczne w razie uszkodzenia (mogą zadziałać zbędnie, ale nie zawiodą 
wtedy, kiedy ich interwencja jest konieczna). 
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nanie większy niż w przypadku wyłączników nadprądowych, a tym bardziej bezpieczników. Inten-
sywność uszkodzeń wyłączników różnicowoprądowych jest co najmniej kilkanaście razy większa 
niż w przypadku wyłączników nadprądowych. Przyszły rozwój musi zmierzać do radykalnego 
zmniejszenia tego wskaźnika poprzez zabiegi konstrukcyjne i technologiczne, być może nawet po-
przez zmianę zasady konstrukcyjnej.  

 

 
śmiertelnych wypadków porażeń przy pracy z elektrycznymi narz

ńskich [3] 
Rys. 22. Roczna liczba ędziami ręcznymi 
w przedsiębiorstwach japo

 
-

zie otwiera się on i nie pozwala zamknąć w razie istotnej nie-
sprawności, ale użytkownicy już dawno opanowali technikę zwierania wyłączników ochronnych. 
Ponad

Nie wydaje się, by najwłaściwszym rozwiązaniem do powszechnego stosowania był wyłącz
nik z układem autotestu. Wprawd

to wyłącznik taki jest kosztowny, a budowę ma skomplikowaną, przez co jest bardziej za-
wodny od zwykłego wyłącznika i koło się zamyka. Podobne wady ma pomysł wyłącznika z dwoma 
niezależnymi wzajemnie rezerwującymi się układami wyzwalającymi: bezpośrednim z wyzwala-
czem różnicowym o odpadającej zworze i pośrednim ze wzmacniaczem zasilającym wyzwalacz 
wzrostowy (o przyciąganej zworze). 
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Rys. 23. Średnia roczna liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym na placach budowy w 
Szwajcarii (wyłączniki różnicowoprądowe obowiązkowe od 1 lipca 1976 r.) 

 

dziedzinie zastosowań elek-
tryczności i w każdym kraju, gdzie wyłączniki zostały szeroko wprowadzone, odnotowano znaczne 

Nawet jeżeli odsetek wadliwych wyłączników osiąga 3÷7 %, to pozostałe 93÷97 % jest 
sprawnych, co odbija się na statystykach wypadkowości. W każdej 
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obniż

owy w chronionym 
obwodzie poprzez użycie przekładnika prądowego sumującego, elementu silnie nieliniowego (rys. 

 należało wykonać wyłączniki wykrywa-
jące p

iennik w pełni konkurencyjny, nie tylko z punktu widzenia jakości detekcji, ale rów-
nież g

ładnikach prą-
dowy

, w cieczy nośnej (roz-
puszc

czyznach polaryzacji przesuniętych o 45° i byłaby naświetlana liniowo spolaryzowanym 
światł

y tylko w urządzeniach prądu prze-
miennego. Prądy upływowe i zarazem prądy różnicowe takich urządzeń w warunkach normalnego 

iały dawniej prosty przebieg, sinusoidal-
ny o c

enie wskaźnika śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym (rys. 22 i 23). 
 

Poszukiwanie liniowego detektora prądu różnicowego 
Stosowane obecnie wyłączniki różnicowoprądowe wykrywają prąd różnic

14). Kłopoty z nieliniowością rdzenia zaostrzyły się, kiedy
rądy różnicowe o zwiększonej częstotliwości, prądy odkształcone i wreszcie − prądy jedno-

kierunkowe. 
Od dawna rozważa się różne możliwości zastąpienia przekładnika prądowego indukcyjnego, 

o silnie nieliniowym rdzeniu ferromagnetycznym, układem detekcji o charakterystyce liniowej. 
Chodzi o zam

abarytowo, cenowo i niezawodnościowo. Równocześnie następuje stały postęp w technologii 
ferromagnetyków przeznaczonych do urządzeń różnicowoprądowych i poszukiwany substytut 
przekładnika z roku na rok musi spełniać coraz ostrzejsze wymagania. 

Poszukiwania nowych technik detekcji prądu różnicowego zaczęły przynosić obiecujące wy-
niki, kiedy zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania liniowego magneto-optycznego efektu 
Faradaya, od dawna stosowanego w wysokonapięciowych wielkoprądowych przek

ch. Potwierdzono jego przydatność również do detekcji prądów różnicowych w zakresie mili-
amperów. Początkowo wykorzystywano różnicowe pole magnetyczne wytwarzane przez dwie cew-
ki nawinięte na pręcie ze szkła optycznego ołowiowego (ciężki flint), o zbyt dużym gabarycie. 
Z kolei 10-krotnie mniejszy przetwornik na bazie półprzewodnikowego kryształu magnetycznego 
CdMnTe (rok 1998) jest w przybliżeniu 10-krotnie droższy, co go eliminuje. Natomiast obiecujący 
jest przetwornik na bazie ferrofluidu (rok 2003), wytworu nanotechnologii. 

Ferrofluidy są odmianą cieczy inteligentnych, ulegają silnej polaryzacji magnetycznej 
w obecności zewnętrznego pola magnetycznego. Stanowią zawiesinę nośnika, mikroskopijnych 
(rzędu 10 nm) drobin substancji ferromagnetycznej (magnetyt lub hematyt)

zalniki organiczne lub woda) z dodatkiem surfaktantu, czyli substancji powierzchniowo czyn-
nej zapobiegającej łączeniu się drobin i ich sedymentacji. Dzięki małym wymiarom drobin ferroflu-
idy zachowują większość charakterystyk nośnika. Wstępnie wytypowano, jako właściwy dla roz-
ważanych zastosowań, wodny ferrofluid przydatny do detekcji prądów mniejszych niż 5 mA z do-
kładnością nie gorszą niż 5 %, mogący konkurować z techniką indukcyjną detekcji prądu różnico-
wego. 

Czujnik ferrofluidowy byłby umieszczony we wnętrzu cewki (np. o średnicy 3,5 cm, długości 
1 cm, o 30 zwojach). Całość znajdowałaby się między dwoma liniowymi polaryzatorami światła 
o płasz

em wytwarzanym przez laser helowo-neonowy o mocy 0,5 mW i na wyjściu odbieranym 
przez fotoczujnik. Jak widać powstaje układ dość złożony, co skłania do pytania o jego niezawod-
ność. Z odpowiedzią trzeba zaczekać do chwili, kiedy prototypy sporządzane do badania wykonal-
ności przekształcą się w prototypy do badań konstruktorskich. 

 
Identyfikacja prądu różnicowego „uszkodzeniowego” 

Wyłączniki różnicowoprądowe są przeznaczone do prac

użytkowania, a także prądy różnicowe przy uszkodzeniu m
zęstotliwości sieciowej, potem zdarzały się przebiegi jednokierunkowe pulsujące i przebiegi 

sinusoidalne o zwiększonej częstotliwości. Intensywny rozwój energoelektronicznych przekształt-
ników i sterowników sprawił, że obecnie te prądy mają przebiegi tyleż złożone, co różnorodne, ma-
ją złożone widmo, wymykające się prostej klasyfikacji. Zwłaszcza w przypadku użycia wyłączni-
ków w roli ochrony uzupełniającej ważne jest poprawne ustalenie nieprzekraczalnej górnej wartości 
prądu różnicowego zadziałania, uwzględniającej pierwotne kryteria bezpieczeństwa. Zarazem cho-
dzi o obwody, w których naturalne prądy upływowe i różnicowe są duże i prąd różnicowy zadziała-
nia wyłącznika nie może być zbyt mały w obawie przed zbędnym wyzwalaniem. 
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Jeżeli naturalne prądy upływowe mają inne widmo niż prądy różnicowe „uszkodzeniowe”, to 
można charakterystykę widmową czułości wyłącznika tak ukształtować, by ignorował te pierwsze, 
a z większą czułością reagował na te drugie. Takie charakterystyki mają wyłączniki o wyzwalaniu 
typu B

opuszczalne nastawienia prądu różnicowego zadziałania dla różnych prze-
biegó

. 

 polskich Przepisach budowy urządzeń elektrycznych ustanowionych w 1960 r., wydanie II 
azła się drobna wzmianka o wyłącznikach ochronnych 
zdz. VII Uziemienia i zerowanie w urządzeniach elek-

tryczn

ików ochronnych z cewką napięciową wyłączającą samoczynnie i w krótkim czasie (nie 
dł

 przeznaczone do obwodów zasilających pośrednie przemienniki częstotliwości. Takie roz-
wiązanie jest możliwe, jeżeli są znane charakterystyki widmowe prądów różnicowych naturalnych 
i „uszkodzeniowych”. 

Są pomysły, jak problem rozwiązać, kiedy wspomniane charakterystyki nie są znane. Wy-
łącznik z mikrokontrolerem miałby człon analizy widma prądu różnicowego i miałby wpisane 
w pamięci największe d

w składowych. Po zainstalowaniu w określonym obwodzie serwisant wymuszałby kolejno 
różne możliwe stany pracy chronionego urządzenia (prędkość obrotowa napędu, stopień obciążenia 
itp.) i każdorazowo zapisywałby w pamięci mikrokontrolera widmo naturalnego prądu różnicowe-
go. Wyłącznik miałby zatem zapisane w pamięci wszelkie możliwe widma naturalnego prądu róż-
nicowego, odpowiadające pracy chronionego obwodu bez uszkodzenia. Po przekazaniu urządzenia 
do eksploatacji układ detekcji wyłącznika reagowałby z obniżoną czułością na prądy o widmie za-
pisanym w pamięci, a z dużą czułością − na pozostałe. Taki wyłącznik byłby kosztowny nie tylko 
przy zakupie (złożona elektronika), ale i w eksploatacji (serwis). Jego niezawodność eksploatacyjna 
byłaby związana nie tylko ze złożoną budową, ale i z poprawnością oprogramowania. 

Zanim zrealizowane zostaną tak wyszukane pomysły, jak dwa wyżej opisane bądź do nich 
zbliżone, zapewne zajdą w budowie i w parametrach wyłączników liczne drobne udoskonalenia, 
które − kumulując swoje skutki − sprawią dalszą znaczną poprawę jakości wyłączników

 

7. Wspomnienia z rodzimego podwórka 
W

zmienione z 1962 r. po raz pierwszy znal
„z cewką prądową” (?), mianowicie w ro

ych: 
§ 26.2. Jeżeli nie da się wykonać skutecznego uziemienia lub zerowania można również sto-

sować inną ochronę przeciwporażeniową w postaci: 
1) wyłączn

użej niż 5 sek) miejsce uszkodzenia w przypadku wystąpienia niebezpiecznego napięcia doty-
ku, 

2) wyłączników ochronnych z cewką prądową wyłączających samoczynnie i w krótkim czasie miej-
sce uszkodzenia; w tym przypadku oporność uziemienia odbiornika lub aparatu powinna wyno-
sić 

wI
R ≤ , gdzie I65

sowaniem wy ło żadnej możliwości ich 
zakupu. 

pujące: 
 pr

owiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1966 r. jako 

 munikat PKN z 27 listopada 1968 r. (Biuletyn 

w oznacza prąd wyzwalający wyłącznik ochronny. 

Tyle i tylko tyle, czyli prawie nic. Zabrakło wielu ważnych postanowień związanych ze sto-
łączników różnicowoprądowych. Może dlatego, że nie by

Pierwsze obszerniejsze wymagania dotyczące stosowania wyłączników ochronnych napię-
ciowych oraz wyłączników różnicowoprądowych znalazły się w normie PN-66/E-05009, której 
losy były nastę

ojekt normy opracowali profesorowie Tadeusz Piasecki (Pol. Gdańska), Konstanty Wołko-
wiński (Pol. Warszawska) i Tadeusz Kahl (Pol. Warszawska); 

 norma została ustan
norma obowiązująca w zakresie budowy i przebudowy od dnia 1 stycznia 1968 r. (Mon. Pol. nr 
16/1967, poz. 84), czyli z rocznym vacatio legis; 

 Tuż przed wejściem w życie datę obowiązywania normy zmieniono z 1 stycznia 1968 r. na 
1 stycznia 1969 r. (Biuletyn PKN, nr 1/1968, poz. 2); 
Tuż przed kolejnym terminem wejścia w życie ko
PKN, nr 1/1969, poz. 6) unieważnił normę z dniem 1 stycznia 1969 r.; 
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 1969 r. ukazało się Zarządzenie Ministra 

m powinna odpowiadać 

nia
ków
mio

w od przeciążeń przy przerwaniu dopływu jednej fazy, piórem jednego 
z reda

dach ruchomych instalacji z zerowaniem (przeważająca większość instalacji), 
pod w

rys. 24), aby 
na

                                                

W Dzienniku Budownictwa nr 4 z dnia 10 kwietnia 
Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunków technicznych, jaki
ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Zarzą-
dzenie było nieudolną przeróbką tekstu normy PN-66/E-05009, zastępującą ją w celu wprowa-
dzenia kilku „innowacji”. Z drobnymi zmianami, jako zeszyt 6 Przepisów Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych, obowiązywało do roku 1990, kiedy zostało zastąpione przez równie 
nieudany tekst Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. (Dz. U. nr 81). 

 

W normie PN-66/E-05009 i tekście PBUE, sporządzonym na jej podstawie, były postanowie-
 niezupełnie zgodne z obecnymi zasadami techniki. Przewidywano stosowanie tylko wyłączni-
 z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym, ale nie było żadnej krajowej normy przed-
tow

 
ej na wyłączniki różnicowoprądowe. Znamionowy prąd różnicowy zadziałania IΔn wyłącz-

ników nie powinien przekraczać 3 A, co nawiązywało do tego etapu (0,3A oraz 3 A) rozwoju wy-
łączników na początku lat 50. ubiegłego wieku, który nastąpił po etapie 80 mA. Jako prąd wyłącza-
jący ówczesnych wyłączników przyjmowano bezpiecznie Ia = 1,2·IΔn, a nie Ia = IΔn, jak obecnie. 
Bardzo przytomne w ówczesnych realiach odstępstwo w normie: W istniejących urządzeniach do-
puszcza się, lecz nie zaleca, instalowanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych 
bez zastosowania przewodu ochronnego pod warunkiem, że znamionowy prąd wyzwalający wyłącz-
nika nie przekracza 15 mA… w PBUE bezmyślnie rozszerzono na instalacje nowo budowane 
(zwiększając IΔn do 20 mA). 

Na szczęście są czasopisma techniczne niosące kaganek oświaty. Już w roku 1965 Wiadomo-
ści Elektrotechniczne, odpowiadając na list czytelnika zmartwionego nieskutecznością dotychcza-
sowych zabezpieczeń silnikó

ktorów pocieszały1, że pojawiły się wyłączniki różnicowe z przekładnikiem Ferrantiego, które 
ten problem definitywnie rozwiążą. Z kolejnych publikacji (np. 10/1991, 5/1992, 10/1992, 7/1993) 
czytelnicy dowiadywali się m.in., że wyłącznik różnicowoprądowy nie dopuszcza do przepływu 
prądu rażeniowego większego niż jego znamionowy prąd różnicowy zadziałania albo że przez wy-
łącznik może przechodzić przewód PEN. Głupstwa i głupstewka w czasopismach wypisuje się 
nadal; nawet w roku 2008 można spotkać wielostronicowe czcze wywody o szczegółowych pro-
blemach technicznych bez jednego rysunku ani wzoru, co wystarczająco świadczy o merytorycznej 
wartości przekazu. 

Niekiedy ogłasza się odkrycia epokowe. W zeszycie 4/1967 Wiadomości Elektrotechnicznych 
ukazał się artykuł Uniwersalne gniazdo wtyczkowe2 przedstawiający pomysł likwidacji żyły 
ochronnej w przewo

arunkiem że gniazda i wtyczki będą wykonane w sposób eliminujący możliwość zamiany 
biegunowości ich styków3. Inaczej mówiąc, chodziło o rozszerzenie ówczesnego układu TN-C 
również na przewody ruchome, w których zawsze obowiązywała osobna żyła ochronna. Autor to 
wymyślił, redaktor się zachwycił i zakwalifikował do druku, a twórcy przepisów PBUE wykorzy-
stali tak ponętną możliwość zaoszczędzenia krzty miedzi. W roku 1969 to zerowanie w postaci zde-
generowanej zostało dopuszczone przez polskie przepisy (Dziennik Budownictwa nr 4/1969) poza 
warunkami szczególnego zagrożenia, a w roku 1971 również w warunkach szczególnego zagroże-
nia (Dziennik Budownictwa nr 4/1971, wydanie książkowe PBUE, zeszyt 6, § 139.7). 

Na czym polega epokowe znaczenie tego wynalazku? Jakie byłyby skutki jego wdrożenia do 
praktyki instalacyjnej, a nie tylko do tekstu przepisów? Ano byłyby następujące: 
1) Wystarczyłoby przerwanie żyły PEN w dowolnym miejscu przewodu ruchomego (

 częściach przewodzących dostępnych pojawiło się pełne napięcie fazowe względem ziemi. 

 
1 Sm.: Zabezpieczenie silników trójfazowych przed pracą na dwóch fazach. Wiad. Elektrot., 1965, nr 5, s. 64. 
2 Suszycki W.: Uniwersalne gniazdo wtyczkowe. Wiad. Elektrot. 1967, nr 4, s. 121-122. 
3 Pochodzące z Nakła pierwsze 4-biegunowe gniazda i wtyczki o metalowych korpusach, przeznaczone do instalacji 

przemysłowych z zerowaniem, pasowały do siebie w czterech możliwych położeniach. Zatem wkładając wtyczkę do 
gniazda z prawdopodobieństwem 75 % użytkownik włączał pod napięcie korpus wtyczki, gniazda oraz odbiornika. 
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2) W obrocie musiałyby być dwie wersje jednofazowych odbiorników ruchomych: z przewodem 

3) -

y, gospodarstwa rolne itp.). 

dwużyłowym (L, PEN) i trójżyłowym (L, N, PE). 
W instalacjach z zerowaniem (układ TN) niemożliwe byłoby użycie wyłączników różnicowo
prądowych nawet w odniesieniu do odbiorników ruchomych, nawet w warunkach szczególnego 
zagrożenia (miejsca wilgotne i mokre, place budow

 

b)a)
L

PEN

230 V

 

L
PEN

230 V

 
Rys. 24. Śmiertelne zagrożenie porażeniem przy odbiorniku ruchomym zasilanym z instalacji TN w razie 
przerwania przewodu PEN: a) w instalacji stałej; b) w dowolnym miejscu instalacji stałej lub przewodu ru-
chomego przy zerowaniu w postaci zdegenerowanej

iemożność użytkowania odbiornika, co sygnalizuje 
usterk . To wątpliwa zaleta, bo to samo wcześniej sygnalizowałby trup z elektronarzędziem w rę-
kach. 

ołkowiński rozumiejąc rysującą się doniosłość wyłączników różnicowo-
prądo

 koncepcji wyłączników, które mogłyby być produkowane 
w Pol

-
prądo

                                                

 
 
Autor pomysłu uczenie podkreślał jego ukrytą zaletę: pewność ochrony przed porażeniem, 

gdyż przerwa w przewodzie zerowym powoduje n
ę

Działo się to w Polsce w latach 1967-19901, kiedy w innych krajach działo się to, co przed-
stawiono w poprzednich rozdziałach. 

Prof. Konstanty W
wych zainteresował na początku lat 60. jednego ze swoich doktorantów, mgra inż. Andrzeja 

Daszkiewicza, zadaniem opracowania
sce. Dla lepszego rozpoznania tematu doktorant odbył dłuższy staż w wiedeńskiej firmie 

Schrack, która już wtedy była jednym z liderów w tej dziedzinie. Rozprawa doktorska [6] została 
obroniona w roku 1969, ale nikt z krajowego przemysłu nie zainteresował się pozyskaniem opra-
cowania ani autora. Zwiedzając z grupą gdańskich studentów zakłady Schrack we wrześniu 1970 
roku dr E. Musiał spotkał nowego pracownika firmy, dr. A. Daszkiewicza, opracowującego ulep-
szoną wersję GFCIs, wyłączników różnicowoprądowych o czułości 6 mA na rynek amerykański. 

Nikt w kraju nie zainteresował się kompetencjami dr. A. Daszkiewicza, bo w dwóch instytu-
tach naukowych trwały w najlepsze „prace badawczo-rozwojowe”. Archaicznej konstrukcji wy-
łączniki nadprądowe próbowano przerobić na różnicowoprądowe bez członu bądź z członem nad

wym. Tak o tym informowały Wiadomości Elektrotechniczne w zeszycie 2/19702: „W Polsce 
od kilku lat są prowadzone prace badawcze nad skonstruowaniem mieszkaniowego wyłącznika róż-
nicowoprądowego. Jednym z pierwszych był wyłącznik WO-1, wyprodukowany w 1965 r. przez Za-
kłady Wytwórcze Aparatury Pomiarowe w Świdnicy przy ścisłej współpracy z Instytutem Energetyki 
w Warszawie. Wyłącznik składa się z bezpiecznika automatycznego BA (bez bakelitowej obudowy), 
na którego cewce elektromagnetycznej znajduje się dodatkowa cewka wybijakowa przekładnika 
różnicowoprądowego, wzmacniacza tranzystorowego umieszczonego na oddzielnej płytce dla ła-
twiejszej wymiany oraz z przycisku kontrolnego i opornika dodatkowego do kontroli prawidłowości 
działania członu różnicowego.”. Wyłącznik 220 V, 10 A, 10 mA przerywał obwód jednobieguno-
wo, czułość zależała od wartości napięcia sieci, wyłącznik nie działał w razie przerwy w przewo-
dzie N (PEN), bo wzmacniacz tracił zasilanie. Nawet słynący z miłosierdzia ZBiD „Elektromontaż” 
tak ocenił ten wyłącznik: „przestarzała konstrukcja; zastosowano bezpieczniki automatyczne, mało 

 
1 Do chwili wycofania cytowanego zarządzenia. 
2 Bokszczanin J. P.: Przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowoprądowe krajowej konstrukcji. Wiad. Elektrot. 1970, 

nr 2, s. 42-45. 
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odporne na prądy zwarcia; prądy rozruchowe wyzwalaczy termicznych wykazują duże rozrzuty. 
Stwierdzono podczas badań zacinanie się wyzwalaczy przeciwporażeniowych, co świadczy o małej 
trwałości łączeniowej wyłącznika.” 

W latach 80. Zakłady EMA-FAEL w Ząbkowicach Śląskich podjęły produkcję wyłączników 
typu P120 (bez członu nadprądowego) i P121 (z wbudowanym członem nadprądowym). Były to 
wyłączniki 2-biegunowe, o napięciu znamionowym 220 V i prądzie znamionowym ciągłym do 
32 A. 

ć, że w technice bezpieczeństwa zasada ograniczonego zaufania obowiązuje silniej niż 
w jak

1. Biegelmeier G., Kiefer G., Krefter K.-H.: Schutz in elektrischen Anlagen. VDE-Verlag, Berlin 
bach, 1999. 
u H. J.: Die Elektrizität in der Medizin und Biologie. Eine Zusammmenfassende Dar-

3. ositifs differentiels résiduels en BT. Cahier technique n° 114. Groupe 

4. AFRI-

5. l Handbook. Third Edition. Walsall, 1959. 

rof. K. Wołkowiński. Politechnika Wroc-

8. chalter, unser verkanntes Genie. Neue Funktionsmerkmale und Einsatzgebiete. 

9. 
 

 chlichen Organismus. Inaug.-

12. tsschaltung für feuchte Räume. ETZ, 1914, nr 2, s. 32. 

 173. Groupe Schneider. 
rstrom- Schutzeinrichtungen. 

17. czy układ TT” w niskonapięciowej sieci rozdzielczej 

Były wyłącznikami wysokoczułymi (6, 10 i 30 mA), o wyzwalaniu pośrednim (ze wzmacnia-
czem mocy), czyli o działaniu zależnym od napięcia sieci. Było to bodaj jedyne przemysłowe 
wdrożenie wyłączników polskiej konstrukcji. Znany specjalista z Politechniki Wrocławskiej, 
współpracujący wtedy z firmą, darzy te wyłączniki takim zaufaniem, że nadal ma je we własnym 
domu. 

Po reformie Balcerowicza można w Polsce kupić dowolne urządzenia różnicowoprądowe 
dowolnej firmy zagranicznej, a niektóre z nich są nawet montowane na miejscu. Dobrze jednak 
pamięta

iejkolwiek innej dziedzinie. Obowiązuje w stosunku do logo każdej firmy i atestu każdej jed-
nostki notyfikowanej. Przekonują o tym już coroczne doniesienia Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów o wpisaniu wyłączników różnicowoprądowych określonej serii na listę produktów 
niebezpiecznych [31, 32]. 

 
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2005-2008 jako projekt badawczy. 
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