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1. WSTĘP 

1.1. WPROWADZENIE 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia wymagają wykonania pomiarów odbiorczych 

i okresowych w celu sprawdzenia ich stanu, w tym zweryfikowania skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Zgodnie z zapisami normy PN-HD 60364-6 [1], przywołanej 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2], każda instalacja elektryczna podlega sprawdzeniu po 

jej wybudowaniu oraz w trakcie eksploatacji. Do podstawowych prób, jakie powinny zostać 

wykonane, zalicza się między innymi pomiar impedancji pętli zwarciowej, który pozwala na 

sprawdzenie skuteczności najczęściej stosowanego środka ochrony przeciwporażeniowej przy 

uszkodzeniu – samoczynnego wyłączania zasilania.  

Prawidłowo wykonany pomiar impedancji pętli zwarciowej (IPZ) jest podstawą do 

określenia (obliczenia) spodziewanego prądu zwarciowego i oceny, czy w przypadku doziemienia 

nastąpi wyłączenie zasilania w wymaganym przez normę [3] czasie. Niespełnienie kryterium 

samoczynnego wyłączenia zasilania podczas zwarcia, świadczyć może o błędnie wykonanej 

instalacji, błędach projektowych bądź uszkodzeniach eksploatacyjnych i/lub montażowych 

badanej instalacji.  

W nowych instalacjach pojawia się coraz więcej wyłączników różnicowoprądowych 

(RCDs), co komplikuje pomiary impedancji pętli zwarciowej. Prąd pomiarowy jest jednocześnie 

prądem różnicowym dla wyłącznika RCD (rys. 1.1), i w konsekwencji może to prowadzić do jego 

zbędnego wyzwalania [4, 5].  

W rozprawie doktorskiej dokonano oceny przydatności do pomiaru impedancji lub 

rezystancji pętli zwarciowej w obwodach z RCDs dotychczas stosowanych metod i mierników 

oraz przedstawiono autorskie i opatentowane [6] rozwiązanie pomiaru rezystancji pętli zwarciowej 

w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi typu AC i typu A bez ich zbędnego 

wyzwalania.  
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Rys. 1.1 Schemat pomiaru impedancji pętli zwarciowej w obwodzie z wyłącznikiem 

różnicowoprądowym; RCD – wyłącznik różnicowoprądowy, IM – prąd pomiarowy 

1.2. CEL PRACY I TEZY PRACY 

Celem rozprawy doktorskiej było przeprowadzenie krytycznej oceny istniejących 

rozwiązań w zakresie pomiarów impedancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych 

wyłącznikami różnicowoprądowymi i na tym tle przedstawienie autorskiego rozwiązania pomiaru 

rezystancji pętli zwarciowej. Autor rozprawy za cel postawił sobie nie tylko teoretyczne 

przedstawienie wynalazku i zasady jego działania, ale również przeprowadzenie weryfikacji 

doświadczalnej. W tym celu zaprojektowano, zbudowano i przetestowano prototypowy model 

miernika na stanowisku laboratoryjnym. 

Teza główna: 

W obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi klasyczny pomiar impedancji pętli 

zwarciowej dużym prądem, zalecanym ze względu na dokładność pomiaru, jest niewykonalny, 

ponieważ inicjuje ich zbędne natychmiastowe wyzwalanie. Istnieje wszakże możliwość wykonania 

takiego pomiaru bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych, nawet przy użyciu prądu 

pomiarowego wielokrotnie większego niż znamionowy prąd różnicowy zadziałania wyłączników 

różnicowoprądowych. 

Teza pomocnicza: 

W typowych obwodach odbiorczych instalacji elektrycznych reaktancja obwodu 

zwarciowego jest na tyle mała, że można ją pominąć podczas pomiaru impedancji pętli zwarciowej, 

a błąd pomiarowy względny wynikający z uproszczenia nie przekracza 1%, co zwiększa 

możliwości wykonania takiego pomiaru bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych. 
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2. POMIARY IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIOWEJ 

2.1. WPROWADZENIE 

Parametry instalacji elektrycznych, takie jak rezystancja i reaktancja obwodu 

elektrycznego, są podstawowymi wartościami pozwalającymi obliczyć przewidywany prąd 

zwarciowy, spadki napięcia w obwodzie, jak również ocenić skuteczność działania zabezpieczeń 

zwarciowych [7, 8]. Wartości te mogą być obliczane matematycznie na etapie sporządzania 

projektu budowalnego, wykonawczego lub w dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej 

obiektu. Obliczenia są jednak przybliżoną formą określania parametrów zwarciowych sieci 

i zakładają szereg uproszczeń. W obliczeniach nie przewiduje się awarii, uszkodzeń, błędów 

wykonawczych czy starzenia się urządzeń, aparatów oraz przewodów i kabli. Dla prawidłowego 

i rzeczywistego sprawdzenia parametrów obwodów takich jak rezystancja i reaktancja zwarciowa 

(impedancja zwarciowa) konieczne jest wykonanie pomiarów w instalacji i/lub sieci [4, 5].  

2.2. IMPEDANCJA A REZYSTANCJA PĘTLI ZWARCIOWEJ 

Impedancja pętli zwarciowej (�) stanowi sumę geometryczną rezystancji (R) i reaktancji 

(X) badanego obwodu. Składowa rezystancyjna impedancji pętli zwarciowej wynika z oporu 

elektrycznego przewodników, jakimi są żyły przewodów i kabli, uzwojenia transformatora oraz 

rezystancje styków połączeń śrubowych, czy rezystancje zestyków aparatów elektrycznych [7]. 

Rezystancja zwarciowa (obwodu zwarciowego) może znacznie różnić się od rezystancji 

występującej w obwodzie podczas normalnej pracy. Przykładem są niepewne połączenia 

w obwodzie, np. niedokręcone śruby zacisków czy zużyte styki aparatów elektrycznych. Podczas 

pomiarów wielkoprądowych impedancji pętli zwarciowej (IPZ) można wykryć niepewne 

połączenia, czego nie da się uzyskać za pomocą metody pomiaru prądem poniżej 15 mA. 

Reaktancja obwodu zwarciowego wynika głównie z indukcyjności uzwojeń transformatora, 

przewodów i kabli oraz pojemności kabli elektroenergetycznych i pojemności doziemnych linii 

napowietrznych.  

2.3. SYMULACJE IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIOWEJ DLA RÓŻNYCH TYPÓW SIECI 

Impedancja pętli zwarciowej w obwodzie, jak i jej składowe, są zależne od budowy sieci 

rozdzielczej i instalacji odbiorczej. Rezystancja i reaktancja zależne są od parametrów 

transformatora, typu oraz długości sieci rozdzielczej i instalacji odbiorczej . W celu przedstawienia 
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różnic pomiędzy różnymi typami sieci autor rozprawy wykonał szereg symulacji i obliczeń. 

Symulacje przeprowadzono dla 4 przykładowych typów sieci zasilających wraz z instalacją 

odbiorczą: budynek jednorodzinny (teren miejski), budynek wielorodzinny (teren miejski), 

budynek na terenach wiejskich, budynek przemysłowy. 

We wszystkich przypadkach zasymulowana została sieć począwszy od systemu 

elektroenergetycznego (o napięciu 15 kV), a kończąc na obwodzie odbiorczym. Przykładowa 

symulowana sieć z obwodem odbiorczym składa się z systemu elektroenergetycznego, 

transformatora 15 kV/0,4 kV, linii kablowej lub linii napowietrznej izolowanej i przewodu obwodu 

odbiorczego. Dla poszczególnych przykładów symulowanych sieci dobrano parametry 

charakterystyczne, takie jak moc zwarciową systemu elektroenergetycznego, moc transformatora, 

typy i przekroje linii napowietrznych i kablowych. Wartości parametrów zostały dobrane na 

podstawie doświadczeń zawodowych autora rozprawy przy projektowaniu sieci 

elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych. 

Na rys. 2.1 zestawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń rezystancji i reaktancji dla 

poszczególnych symulowanych elementów sieci. Zauważyć można zdecydowany wpływ 

rezystancji przewodów instalacji odbiorczej oraz niewielki wpływ ogólny reaktancji na impedancję 

całkowitą symulowanej sieci.  

 

Rys. 2.1 Wykres wartości rezystancji i reaktancji poszczególnych elementów sieci dla różnych typów 

symulowanych sieci 
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Wniosek nasuwający się z analizy pozwala postawić tezę, że we wszystkich 

rozpatrywanych przypadkach symulacyjnych reaktancja obwodu zwarciowego widziana z końca 

obwodu odbiorczego jest na tyle mała, że można ją pominąć, a błąd względny wynikający z tego 

uproszczenia jest mniejszy niż 1%. 

Przedstawione wyniki udowadniają tezę pomocniczą rozprawy, że dla symulowanych 

przypadków różnych typów sieci błąd względny wynikający z uproszczenia związanego 

z pominięciem reaktancji obwodu zwarciowego przy określaniu parametrów zwarciowych jest 

mniejszy niż 1%. Ze wszystkich symulowanych przypadków typów sieci błąd względny wyniósł 

maksymalnie 0,79%. Zatem przystępując do pomiaru impedancji pętli zwarciowej na końcu 

obwodów odbiorczych oraz opracowując metody pomiarowe z myślą o obwodach odbiorczych 

z wyłącznikami różnicowoprądowymi, na ogół wystarczają przyrządy pomiarowe mierzące 

rezystancję pętli zwarciowej. 

 

Rys. 2.2 Charakterystyka procentowego błędu względnego �% w symulowanych typach sieci. 

 

2.4. METODY POMIARU IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIOWEJ BEZ WYZWALANIA 

WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 

Niektóre dostępne mierniki impedancji pętli zwarciowej wykorzystują metody pomiaru 

IPZ teoretycznie pozwalające na pomiar w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi bez 

ich zbędnego wyzwalania. Każda z metod obarczona jest jednak szeregiem wad użytkowych 

wynikających z zastosowanych technologii pomiaru bądź wyniki otrzymane z pomiarów 
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obarczone są znacznym błędem pomiarowym dającym w rezultacie wynik jedynie orientacyjny. 

Szybki rozwój energoelektroniki pozwolił na stworzenie mierników automatycznych 

umożliwiających wykonywanie pomiarów bez skomplikowanego i czasochłonnego montowania 

układów do pomiaru metodą techniczną. Jednocześnie dąży się do uzyskania wyników pomiarów 

o jak największej dokładności, a także bada się zachowanie wyłączników przy różnych prądach 

różnicowych [7, 9–24] Autor w treści rozprawy poddał szczegółowej, krytycznej analizie kilka 

istniejących metod pomiaru IPZ z wykorzystaniem technik zapobiegających zbędnemu 

wyzwalaniu wyłączników różnicowoprądowych przez zastosowanie bocznikowania wyłączników, 

pomiar małym prądem, metody z prądem dopełniającym czy metody z nasycaniem rdzenia 

przekładnika sumującego wyłącznika różnicowoprądowego. 
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3. BADANIA ZACHOWANIA SIĘ WYŁĄCZNIKÓW 
RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH PODCZAS POMIARU IMPEDANCJI PĘTLI 
ZWARCIOWEJ 

3.1. WPROWADZENIE 

Wyłączniki różnicowoprądowe wyzwalają przy wystąpieniu odpowiedniego poziomu 

różnicy prądów w przewodach objętych przez przekładnik sumujący. Poza wartością prądu 

różnicowego ważny jest również kształt tego prądu. Dla przykładu: wyłącznik różnicowoprądowy 

o wyzwalaniu typu AC nie musi zadziałać przy przepływie pulsującego prądu stałego, a wyłącznik 

typu A nie musi zadziałać przy prądzie różnicowym stałym o niewielkim tętnieniu. Typ 

wyzwalania zależny jest od budowy wyłącznika, a dokładniej od zastosowanego materiału 

ferromagnetycznego rdzenia przekładnika sumującego, co wpływa na kształt pętli histerezy. 

3.2. BADANIA MIERNIKÓW IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIOWEJ 

Autor rozprawy przeprowadził szereg badań zachowania się wyłączników 

różnicowoprądowych przy przepływie prądu różnicowego wywołanego pomiarem impedancji pętli 

zwarciowej różnymi miernikami [25]. Do badań wykorzystano dwa mierniki przeznaczone tylko 

i wyłącznie do pomiaru impedancji pętli zwarciowej: Kyoritsu 4120A i Kyoritsu KEW 4140 oraz 

wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Sonel MPI-520. Zgodnie z danymi 

producentów [26–28] wymienione mierniki mają funkcję pomiaru impedancji pętli zwarciowej bez 

wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych [29]. W przypadku firmy Kyoritsu funkcja ta 

nazywa się „ATT” (Anti-Trip Technology) lub „Auto RCD Lock”, a w przypadku firmy Sonel jest 

to „tryb RCD”. 

Prąd pomiarowy mierników MPI-520 i Kyoritsu KEW 4140 z wyłączoną funkcją 

ATT/RCD charakteryzuje się typowym półfalowym przebiegiem (rys. 3.1 a i rys. 3.1 b). Jest on 

często stosowany w miernikach impedancji pętli zwarciowej i częściowo pozwala na 

niewyzwalanie wyłączników typu AC lub wyzwolenie występuje tylko podczas pierwszego 

pomiaru. W przypadku miernika Kyoritsu KEW 4140 pomiar właściwy poprzedzony jest dwoma 

impulsami prądowymi pomiędzy przewodem fazowym L i neutralnym N. 
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Rys. 3.1 Przebiegi prądów w przewodach L, N i PE 

podczas pomiaru bez aktywnej funkcji ATT/RCD, 

a) Sonel MPI-520 (skala 20A/dz.), b) Kyoritsu 

KEW 4140 (skala 5A/dz.), c) Kyoritsu 4120A1 

(skala 2A/dz.) 

 

Rys. 3.2 Przebiegi prądów w przewodach L, N i PE 

podczas pomiaru z aktywną funkcją ATT/RCD, 

a) Sonel MPI-520 (skala: IL, IN – 20A/dz., IPE – 

25mA/dz.), b) Kyoritsu KEW 4140 (skala IL, 

IN – 5A/dz., IPE – 10mA/dz.), c) Kyoritsu 4120A 

(skala 2A/dz.) 

Po włączeniu w miernikach funkcji zapobiegającej wyzwalaniu wyłączników RCD, 

przebiegi prądów obu mierników znacznie się różnią. Miernik MPI-520 wywołuje przepływ prądu 

pełnofalowego przez przewód ochronny, ale o małej wartości skutecznej, nieprzekraczającej 

15 mA, co zapobiega wyzwalaniu wyłączników o ��� � 30 mA. Ze względu na tak małą wartość 

prądu pomiarowego dokładność pomiaru w wielu przypadkach jest niewystarczająca. 

Zbliżoną metodę pomiaru w stosunku do miernika MPI-520 wykorzystano w mierniku 

KEW 4140. Tutaj również zastosowano pomiar prądem o wartości skutecznej kilkunastu 

                                                 
1 w przypadku miernika Kyoritsu 4120A funkcja ATT/RCD uaktywniała się automatycznie 
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miliamperów. Główna różnica to kształt prądu, który w tym przypadku przybiera charakterystykę 

sygnału pulsującego wyprostowanego jednopołówkowo o częstotliwości równej połowie 

częstotliwości sieciowej czyli 25 Hz. Pomiar właściwy poprzedzony jest przepływem prądu 

przemiennego o charakterystyce prostokątnej (rys. 3.2b).  

W przypadku mierników Sonel MPI-520 i Kyoritsu KEW 4140 przebiegi prądów 

z aktywną funkcją ATT/RCD w stosunku do pomiaru bez aktywnej tej funkcji znacznie się różnią. 

Inna sytuacja występuje w mierniku Kyoritsu 4120A – funkcja ATT/RCD uaktywniła się 

automatycznie przy każdym pomiarze (porównywalne przebiegi na rys. 3.1 c i rys. 3.2 c). 

W przypadku tego miernika zastosowano prąd pomiarowy półfalowy po uprzednim nasyceniu 

rdzenia przekładnika sumującego wyłącznika różnicowoprądowego prądem stałym o pomijalnym 

tętnieniu. Jest to metoda podobna to tej, którą przedstawiono w opisie patentowym [30]. 

3.3. BADANIA REAKCJI WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH NA PRĄD POMIAROWY 

Dla sprawdzenia reakcji pewnej populacji wyłączników różnicowoprądowych na prądy 

pomiarowe mierników opisanych w rozdziale 3.2, wykonano badania laboratoryjne. Grupa 14 

losowo wybranych wyłączników różnych producentów została poddana próbie przepływu prądu 

pomiarowego. W grupie badanych wyłączników (wszystkie miały znamionowy prąd różnicowy 

��� � 30 mA), znalazły się wyłączniki typu AC i typu A, jeden z nich był krótkozwłoczny G (czas 

przetrzymywania prądu różnicowego równy 10 ms), a pozostałe to wyłączniki bezzwłoczne. 

Reakcję wyłączników badano przy wyłączonej w mierniku funkcji ATT/RCD. Dla 

miernika Kyoritsu 4120A pomiar taki nie był możliwy, ponieważ funkcja ATT/RCD uaktywniała 

się automatycznie. W tab. 3.1 zestawiono wyniki badań. 

Podczas badań rejestrowano wyzwolenie wyłącznika różnicowoprądowego (szara 

komórka z oznaczeniem „+” w tab. 3.1) oraz brak wyzwolenia (biała komórka z oznaczeniem „-” 

w tab. 3.1). 
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Tab. 3.1 Wyniki badań reakcji wyłączników różnicowoprądowych o ��� � 30 mA na prąd pomiarowy dla 

wybranych mierników impedancji pętli zwarciowej (funkcja ATT/RCD nie była aktywna). Zwłoczność: 

B – bezzwłoczny, G – krótkozwłoczny 

Miernik Polaryzacja Nazwa W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 

K
y

o
ri

ts
u
 K

E
W

 4
1
4

0
 

dodatnia  

N
r 

p
ró

b
y
 

1 - + + + + + + + + -* + + + + 

2 - + + + + - + + - -* + + - - 

3 - + + + + - + + - -* + + - - 

ujemna 

1 - + - + + + + + + -* + + + + 

2 - + - + + - + + - -* + + - - 

3 - + - + + - + + - -* + + - - 

S
o

n
el

 M
P

I-
5

2
0
 

dodatnia 

1 + + + + + + + + + - + + + + 

2 - + + + + - + + - - + + - - 

3 - + + + + - + + - - + + - - 

ujemna 

1 + + - + + + + + + - + + + + 

2 - + - + + - + + - - + + - - 

3 - + - + + - + + - - + + - - 

Nazwa W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 

Typ wyzwalania AC A A AC AC AC A A AC AC A A AC AC 

Zwłoczność B B B B B B B B B G B B B B 

* w przypadku pomiarów w odstępach nieprzekraczających 1 sekundy wyłącznik wyzwalał, w przypadku odstępów większych 

niż 1 sekunda wyłącznik nie wyzwalał 

Pomiary wykonane bez aktywnej funkcji ATT/RCD w większości przypadków 

powodowały wyzwolenie wyłącznika – wpływ na to miał znaczny prąd pomiarowy (różnicowy) 

przepływający przez wyłącznik. W przypadku wyłączników W1, W6, W9, W13, W14 wyzwolenie 

następowało tylko przy pierwszym pomiarze, natomiast następne dwa pomiary nie powodowały 

wyzwolenia. Ta charakterystyczna cecha związana jest z kształtem pętli histerezy rdzenia 

przekładnika najczęściej stosowanego w wyłącznikach typu AC – pętla prostokątna. Po nasyceniu 

rdzenia podczas przepływu pierwszej półfali prądu pomiarowego, kolejne półfale prądu tej samej 

polaryzacji nie powodują już tak dużej zmiany indukcji ∆	 by zadziałał wyzwalacz różnicowy 

wyłącznika [31]. 

Jak wykazały przeprowadzane badania, pomiary impedancji pętli zwarciowej w obwodach 

chronionych wyłącznikami różnicowymi są utrudnione lub niemożliwe. Istniejące metody 

zapobiegania zbędnym wyzwoleniom wyłączników różnicowoprądowych mają szereg wad 

użytkowych lub są mało dokładne. W związku z tym poszukuje się nowych rozwiązań i metod 

pomiaru, takich jak metoda zaproponowana przez autora rozprawy doktorskiej.   
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4. NOWA METODA POMIARU BEZ WYZWALANIA WYŁĄCZNIKÓW 
RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 

4.1. ZAŁOŻENIA  

Proponowana metoda ma za zadanie umożliwiać wykonanie pomiaru rezystancji pętli 

zwarciowej bez zbędnego wyzwalania wyłączników RCD typu A i typu AC zabezpieczających 

badany obwód. Założono, że nie będzie konieczności ingerencji w obwód badany w żadnym 

miejscu instalacji elektrycznej. Jednocześnie metoda pomiaru ma być pozbawiona wad 

występujących w innych znanych metodach pomiaru. Autor rozprawy założył, że opracowana 

metoda pomiaru będzie umożliwiała pomiar prądem o amplitudzie przynajmniej 100-krotnie 

większej niż znamionowy prąd różnicowy najpopularniejszych wyłączników 

różnicowoprądowych (30 mA) i jednocześnie pomiar nie będzie wyzwalał wyłączników RCD 

w badanym obwodzie, a przyłączenie do badanego obwodu będzie wykonane na trzech zaciskach 

L, N i PE.  

4.2. PODSTAWY TEORETYCZNE METODY POMIARU 

Reakcja wyłącznika różnicowoprądowego na różne przebiegi prądów pomiarowych 

zależna jest od jego typu i budowy. Najważniejszą cechą determinującą zadziałanie wyłącznika 

jest kształt pętli histerezy materiału, z którego wykonany jest rdzeń ferromagnetyczny przekładnika 

sumującego tego wyłącznika. Wyróżnia się trzy podstawowe kształty pętli histerezy: prostokątną, 

zaokrągloną i płaską. 

Prąd pomiarowy �
  przepływający przez uzwojenie pierwotne przekładnika sumującego 

powoduje zaindukowanie się napięcia po stronie wtórnej przekładnika. Osiągnięcie pewnego 

określonego poziomu napięcia zaindukowanego, a tym samym prądu po stronie wtórej 

przekładnika powoduje zadziałanie wyzwalacza i w rezultacie otwarcie styków wyłącznika. Czym 

wyższa wartość tego napięcia, tym szybciej i pewniej zostanie uruchomiony wyzwalacz i nastąpi 

wyłączenie. Jeżeli natomiast prąd pomiarowy spowoduje zaindukowanie się napięcia mniejszego 

niż wymagane jest do zadziałania wyzwalacza, to mimo przepływu prądu różnicowego wyłącznik 

nie wyzwoli.  

Jak dowodzą wyniki badania [32], charakterystyka prądu pomiarowego �
 przy pomiarze 

impedancji pętli zwarciowej ma wpływ na wartość napięcia zaindukowanego po stronie wtórnej 



 
 
  

 

 

str. 14 

Wydział Elektrotechniki 
i Automatyki 

przekładnika sumującego wyłącznika różnicowoprądowego. W związku z tym ma również wpływ 

na reakcję wyłącznika podczas wykonywania pomiaru.  

 Przeprowadzone przez autora rozprawy badania przyczyniły się do opracowania i 

opatentowania [6] nowej charakterystyki prądu pomiarowego. Prąd różnicowy ���� 

o charakterystyce zaprezentowanej na rys. 4.1 jest prądem stałym o niewielkim tętnieniu będącym 

przebiegiem półfalowym wygładzonym. Przepływ prądu o takiej charakterystyce nie powoduje 

zaindukowania napięcia po stronie wtórnej przekładnika sumującego wyłącznika 

różnicowoprądowego typu AC, a napięcie indukowane dla wyłącznika typu A jest na tyle małe, że 

nie powoduje zadziałania wyłącznika.  

 

Rys. 4.1 Charakterystyki napięcia indukowanego po stronie wtórnej przekładnika sumującego wyłącznika 

różnicowoprądowego typu A: ����� oraz typu AC: ������ przy przepływie prądu różnicowego ���� 

o charakterystyce półfalowej wygładzonej 

Prąd pomiarowy �� będący ilorazem napięcia ���� i rezystancji pomiarowej �� ma 

charakterystykę prądu stałego pulsującego. Im mniejsza jest wartość pulsacji tym mniejsza zmiana 

indukcji w rdzeniu przekładnika sumującego wyłącznika różnicowoprądowego i tym samym 

mniejsza wartość napięcia zaindukowanego po stronie wtórej tego przekładnika. Niewielka 

wartość napięcia zaindukowanego nie pozwala na uruchomienie wyzwalacza i tym samym 

zapobiega niechcianym wyzwoleniom wyłącznika różnicowoprądowego podczas pomiaru.  

4.3. ZASADA DZIAŁANIA NOWEGO MIERNIKA REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIOWEJ 

Nowa metoda pomiaru, która została przez autora opatentowana [6], polega na 

stopniowym zwiększaniu pulsującego prądu pomiarowego w celu wykonania pomiaru rezystancji 

pętli zwarciowej bez wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego. Należy zauważyć, że metoda 
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pozwala na pomiar rezystancji pętli zwarciowej, a nie impedancji, ale w obwodach odbiorczych 

z wyłącznikami różnicowoprądowymi jest to wystarczające, co opisano w rozdziałach 2.2 i 2.3. 

Błąd wynikający z uproszczenia nie przekracza w praktyce wartości 1%. 

Proponowana metoda pomiaru opiera się na zasadzie sztucznego zwarcia. W pierwszej 

kolejności mierzone jest napięcie szczytowe pomiędzy przewodem fazowym i przewodem 

ochronnym, po czym załączana jest rezystancja obciążenia i ponownie mierzone jest napięcie 

szczytowe między tymi samymi zaciskami, tzn. L i PE. Różnica napięć z obu pomiarów stanowi 

podstawę do obliczenia rezystancji pętli zwarciowej. W celu zapobiegania wyzwoleniu wyłącznika 

różnicowoprądowego chroniącego badany obwód, prąd stały pulsujący jest stopniowo zwiększany 

i jednocześnie wygładzany przez kondensator filtrujący. 

Podstawowy układ pomiarowy składa się zasadniczo z 2 bloków: sterującego 

i wykonawczo-pomiarowego (rys. 4.2).  

Blok sterujący składa się z jednostki sterującej CU (ang. control unit) odpowiedzialnej za 

pomiar napięcia, załączanie triaków oraz łącznika W. Dodatkowo CU odpowiada za wyliczanie 

rezystancji pętli zwarciowej na podstawie zmierzonych napięć oraz stanowi interfejs 

komunikacyjny dla użytkownika. 

Blok wykonawczo-pomiarowy składa się z łącznika W załączanego w chwili rozpoczęcia 

pomiaru, diody prostowniczej D, triaków: głównego TG i triaków bocznikujących T1, T2, T3, 

rezystorów ograniczających prąd R1, R2, R3 oraz rezystora pomiarowego R0 i kondensatora 

wygładzającego przebieg prądu pomiarowego C0.  

 

Rys. 4.2 Schemat układu do pomiaru rezystancji pętli zwarciowej nową metodą 
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Procedura pomiaru składa się z 6 etapów następujących po sobie w określonych odstępach 

czasowych (rys. 4.3). Odstęp pomiędzy poszczególnymi etapami można zmieniać za pomocą 

ustawień w jednostce sterującej CU: 

 etap 1 – załączenie łącznika W i pomiar napięcia bez obciążenia pomiarowego R0; 

 etap 2 – załączenie triaka głównego TG; 

 etap 3 – bocznikowanie rezystora R1; 

 etap 4 – bocznikowanie rezystora R2; 

 etap 5 – bocznikowanie rezystora R3; 

 etap 6 – pomiar napięcia przy załączonym obciążeniu pomiarowym R0.  

 

Rys. 4.3 Charakterystyka prądu pomiarowego IPE płynącego w przewodzie ochronnym w czasie pomiaru 

rezystancji pętli zwarcia z podziałem na etapy pomiaru 

Zakończenie pomiaru odbywa się w odwrotnej kolejności, ale odstępy czasowe pomiędzy 

poszczególnymi etapami są krótsze. Triaki są kolejno wyłączane począwszy od T3 do T1 oraz TG. 

Ostatni wyłączany jest łącznik W odłączając miernik od obwodu badanego. Stopniowe wyłączanie 

triaków wykonywane jest w celu rozładowania kondensatora C0, zapobiega to również wyzwoleniu 

wyłącznika po zakończeniu pomiaru przez gwałtowną zmianę wartości prądu płynącego przez 

przewód PE. 
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4.4. SYMULACJE 

Proces weryfikacji nowej metody rozpoczęto od symulacji komputerowych w celu 

dobrania odpowiednich elementów składowych układu. Stworzono komputerowy model układu 

pomiarowego za pomocą środowiska symulacyjnego LTspice. Przy użyciu narzędzi dostępnych 

w programie, przygotowano schemat układu pomiarowego przedstawiony na rys. 4.4. Dla 

ułatwienia i przyspieszenia symulacji, w miejsce triaków T1, T2, T3 i TG z rys. 4.2 wstawiono 

łączniki odpowiednio S1, S2, S3 i S_G symulujące pracę triaków. Pominięto łącznik W, ponieważ 

jest on zbędny do symulacji i niepotrzebnie komplikował układ. Elementy takie jak diody, 

kondensatory i rezystory zaczerpnięto wprost z bazy danych programu symulacyjnego jako 

elementy podstawowe. 

 

Rys. 4.4 Schemat symulowanego układu z programu LTspice. Podane wartości są przykładowe 

 Wykonanie symulacji pozwoliło na odpowiednie dobranie parametrów poszczególnych 

elementów układu tak, aby uzyskać przebieg prądu niepowodujący zadziałania wyłącznika RCD. 

Ważnym parametrem było sprawdzenie wartości mocy strat na rezystorach R1-R3 i R_0 tak, aby 

dobrać ich moc znamionową podczas budowy stanowiska laboratoryjnego.  

Podczas procesu symulacji zmieniano rezystancję i pojemność układu pomiarowego. 

Wartości rezystancji R1, R2, R3 i R_0 oraz pojemności C_0 dobrano tak, aby stromość zbocza 

narastającego prądu w przewodzie ochronnym była jak najmniejsza i nie powodowała wyzwalania 

wyłącznika RCD podczas pomiaru. W tym celu przeprowadzono szereg testów i symulacji 
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określając zależności wpływu zmian parametrów wspomnianych elementów na charakterystykę 

prądu pomiarowego. 

Wstępnie dobrane parametry zostały wykorzystane przy budowie stanowiska 

laboratoryjnego (rozdział 4.6), gdzie w procesie weryfikacji eksperymentalnej dobrano ostateczne 

wartości elementów układu, tak by z jednej strony amplituda prądu pomiarowego była jak 

największa, ale jego tętnienie na tyle małe, by nie powodować niechcianego wyzwolenia 

wyłącznika RCD.  

4.5. PRZYSTAWKA DO BADANIA WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 

Podczas różnych badań z wykorzystaniem wyłączników RCD i mierników impedancji 

pętli zwarciowej wielokrotnie przyłączano różne mierniki do wyłączników. Każdorazowe 

przyłączenie wyłącznika do układu laboratoryjnego oraz zmiana polaryzacji (tzn. umownego 

przepływu prądu przez wyłącznik podczas pomiaru np. podczas badań z rozdziału 3.3) było 

problematyczne i czasochłonne. W celu zwiększenia powtarzalności pomiarów przez zachowanie 

równych odstępów czasu pomiędzy poszczególnymi pomiarami, również przy zmianie polaryzacji, 

autor rozprawy zaprojektował, zbudował i przetestował przystawkę pomiarową do badania 

wyłączników RCD. 

Głównymi założeniami konstrukcji było: możliwość szybkiej zmiany polaryzacji 

wyłącznika w obwodzie badanym, łatwość przyłączenia wyłączników za pomocą giętkich 

przewodów oraz zwiększenie bezpieczeństwa podczas pomiarów. Wszystkie postawione założenia 

i wymagania zostały spełnione. 

 

Rys. 4.5 Zdjęcie przełącznika kierunku zasilania wyłączników różnicowoprądowych: a) widok z przodu, 

b) widok z tyłu 
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4.6. BUDOWA STANOWISKA LABORATORYJNEGO – MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI 

ZWARCIOWEJ 

Symulacje w programach obliczeniowych pozwoliły na dobór odpowiednich elementów 

układu eksperymentalnego miernika rezystancji pętli zwarciowej oraz sprawdzenie poprawności 

jego działania. Założenia poczynione na etapie symulacji nie uwzględniają jednak wszystkich 

parametrów rzeczywistego układu oraz wpływu czynników zewnętrznych. Dla sprawdzenia 

poprawności założeń oraz wykonania rzeczywistych pomiarów i tym samym udowodnienia tezy 

głównej tej rozprawy doktorskiej, autor rozprawy zbudował stanowisko laboratoryjne zawierające 

model nowego miernika rezystancji pętli zwarciowej [33].  

Głównym założeniem pierwszej wersji stanowiska laboratoryjnego była prosta budowa 

z możliwością łatwej rekonfiguracji i dalszej rozbudowy. Zadbano również o możliwość łatwego 

przyłączenia elementów pomiarowych niezbędnych podczas badań, za pomocą złącz śrubowych. 

Optymalizacja wielkości i ciężaru samego miernika nie były brane pod uwagę w pierwszej wersji 

układu ze względu na jego laboratoryjny i eksperymentalny charakter. 

 

Rys. 4.6 Schemat stanowiska laboratoryjnego (wersja 1) 
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Główna różnica pomiędzy pierwszą wersją miernika, a podstawowym schematem układu 

do pomiaru rezystancji pętli zwarciowej (rys. 4.2), to sposób bocznikowania rezystorów 

i załączania układu. Na schemacie podstawowym zastosowano triaki natomiast w stanowisku 

laboratoryjnym zastąpiono je stycznikami, podobnie jak na schemacie symulacyjnym z rys. 4.4. 

Schemat układu stanowiska laboratoryjnego przedstawiono na rys. 4.6.  

Do sekwencyjnego załączania przekaźników zasilających odpowiednie cewki styczników 

wykorzystano moduł Arduino Leonardo z mikrokontrolerem ATmega32u4 [34].  

Na rys. 4.7 zaprezentowano widok kompletnego stanowiska laboratoryjnego miernika 

rezystancji pętli zwarciowej bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych 

z wykorzystaniem nowej metody. Na rysunku zaznaczono poszczególne elementy układu opisane 

szczegółowo powyżej. Do pomiaru napięć i prądów wykorzystano oscyloskop cyfrowy wraz 

z sondami prądowymi wyposażonymi w przekładniki prądowe w postaci cęgów.  

 

Rys. 4.7 Widok kompletnego stanowiska laboratoryjnego miernika rezystancji pętli zwarciowej: 

a - rezystor ��, b - rezystor ��, c - rezystor ��, d - rezystor ��, e - oscyloskop cyfrowy, f - wyłącznik 

różnicowoprądowy, g - złącze kondensatorów (���, h - komputer sterujący, i - przystawka do pomiaru 

wyłączników RCD, j - cęgi prądowe, k - styczniki (od lewej Sg, S1, S2, S3), l - przekaźniki pomocnicze, 

m - jednostka sterująca (mikrokontroler) 
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4.7. WYNIKI BADAŃ 

Badania związane z nową metodą pomiaru rezystancji pętli zwarciowej nie powodującą 

wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych podczas pomiaru [35, 36] opierały się głównie na 

odpowiednim doborze charakterystyki prądu pomiarowego. Symulacje przeprowadzone 

w programie LTspice (rozdział 4.4) umożliwiły wstępny dobór rezystancji rezystorów �� - �� 

i kondensatora ��, tak by prąd pomiarowy narastał stopniowo. Zbyt gwałtowna zmiana prądu 

pomiarowego będącego jednocześnie prądem różnicowym dla wyłącznika RCD mogłaby 

spowodować zaindukowanie się odpowiednio wysokiego napięcia po stronie wtórnej jego 

przekładnika sumującego i w konsekwencji niechciane wyzwolenie wyłącznika. W symulacjach 

sprawdzono również wartości prądów płynących przez różne elementy układu i obliczono straty 

mocy w celu dobrania odpowiednich podzespołów. W trakcie badań wykonano szereg symulacji 

z różnymi parametrami elementów mających wpływ na charakterystykę prądu pomiarowego, tj. 

rezystorów od �� do �� i kondensatora ��.  

Badania rzeczywistego układu wykonano analogicznie jak w symulacjach dla sprawdzenia 

jego poprawności. Jednocześnie sprawdzano zachowanie się wyłączników różnicowoprądowych 

przy różnych konfiguracjach elementów składowych, ponieważ nie wszystkie konfiguracje dawały 

oczekiwany efekt niewyzwalania wyłącznika podczas pomiaru.  

Wielokrotne próby i badania pozwoliły na wybór najbardziej korzystnych parametrów 

elementów układu dla uzyskania jak największego prądu pomiarowego (wartość szczytowa 

3,57 A) przy jednoczesnym zachowaniu jego niewielkiego tętnienia, dzięki czemu w rezultacie 

uzyskuje się brak wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego podczas pomiaru. W tab. 4.1 

przedstawiono wyniki badań zachowania się 14 wyłączników różnicowoprądowych przy pomiarze 

impedancji pętli zwarciowej dostępnymi na rynku miernikami (prąd sinusoidalny, prąd półfalowy) 

oraz przy pomiarze rezystancji miernikiem według propozycji autora. W przypadku mierników 

dostępnych na rynku zbędne wyzwalanie (”+” w komórce z wynikiem) następowało podczas 

większości prób prądem półfalowym, a przy prądzie sinusoidalnym za każdym razem. Przy 

zastosowaniu proponowanej metody pomiaru zbędne wyzwolenie wyłączników 

różnicowoprądowych nie nastąpiło ani razu („-” w komórce z wynikiem). 
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Tab. 4.1 Wyniki badań reakcji wyłączników różnicowoprądowych o ��� � 30 mA na różny prąd 

pomiarowy. Zwłoczność: B – bezzwłoczny, G – krótkozwłoczny 

Wyniki zestawione w tab. 4.1 potwierdzają skuteczność proponowanej metody do pomiaru 

rezystancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi 

typu AC i typu A.  

Charakterystyka 
prądu pomiarowego 

P
ol

ar
yz

ac
ja

 

N
az

w
a 

w
ył

ąc
zn

ik
a 

W
1 

W
2 

W
3 

W
4 

W
5 

W
6 

W
7 

W
8 

W
9 

W
10

 

W
11

 

W
12

 

W
13

 

W
14

 

 

 

N
r 

p
ró

b
y
 

1 + + + + + + + + + + + + + + 

2 + + + + + + + + + + + + + + 

3 + + + + + + + + + + + + + + 

 

1 + + + + + + + + + + + + + + 

2 + + + + + + + + + + + + + + 

3 + + + + + + + + + + + + + + 

 

d
o

d
at

n
ia

 

N
r 

p
ró

b
y
 

1 + + + + + + + + + - + + + + 

2 - + + + + - + + - - + + - - 

3 - + + + + - + + - - + + - - 

u
je

m
n

a 1 + + - + + + + + + - + + + + 

2 - + - + + - + + - - + + - - 

3 - + - + + - + + - - + + - - 

 

d
o

d
at

n
ia

 

N
r 

p
ró

b
y
 

1 - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - 

u
je

m
n

a 1 - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - 

Typ wyzwalania AC A A AC AC AC A A AC AC A A AC AC 

Zwłoczność B B B B B B B B B G B B B B 
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5. PODSUMOWANIE 

Konieczność wykonywania pomiarów impedancji pętli zwarciowej wynika 

z obowiązujących przepisów i norm. Szybko zwiększająca się liczba wyłączników 

różnicowoprądowych instalowanych w obwodach odbiorczych nie ułatwia pomiarów ze względu 

na niechciane wyzwalanie tych wyłączników podczas pomiaru metodami tradycyjnymi. Istniejące 

znane metody teoretycznie pozwalają na pomiar bez wyzwalania tych wyłączników, ale każda 

z nich ma szereg wad, które niejednokrotnie utrudniają lub nawet uniemożliwiają ich stosowanie 

w warunkach rzeczywistych, albo ich dokładność jest bardzo mała. W rozprawie udowodniono, że 

pomiar rezystancji pętli zwarciowej jest w zupełności wystarczający do oceny stanu ochrony 

przeciwporażeniowej w badanych obwodach odbiorczych z zainstalowanymi wyłącznikami 

w porównaniu z pomiarem impedancji pętli zwarciowej. Analizy różnego rodzaju sieci 

zasilających i określenie stosunku rezystancji do reaktancji poszczególnych elementów obwodu 

zwarciowego pokazały, że błąd wynikający z uproszczenia pomiaru tylko rezystancji pętli 

zwarciowej (w stosunku do pomiaru impedancji pętli zwarciowej) jest mniejszy niż 1%. 

W obwodach bez wyłączników różnicowoprądowych nadal najskuteczniejsze okazują się 

tradycyjne metody techniczne o dużym prądzie pomiarowym.  

Opracowana przez autora rozprawy metoda pomiaru rezystancji pętli zwarciowej pozwala 

na wykonanie skutecznych i dokładnych pomiarów bez wyzwalania wyłączników typu AC 

i typu A, a jednocześnie pozbawiona jest wad istniejących mierników. W toku badań naukowych 

udowodniono tezę główną i tezę pomocniczą podstawioną przez autora na początku rozprawy.  

Niniejsza rozprawa doktorska nie wyczerpuje w całości tematu pomiaru rezystancji pętli 

zwarciowej z użyciem nowej metody. W pracy opisano istotny problem, jakim są pomiary 

impedancji (rezystancji) pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami 

różnicowoprądowymi. Szczegółowo scharakteryzowano zasadę działania nowej metody pomiaru. 

Dla udowodnienia jej skuteczności, zaprojektowano, zbudowano i przetestowano stanowisko 

laboratoryjne, które nie jest jeszcze miernikiem komercyjnym, głównie ze względu na gabaryt 

i wagę. Proces miniaturyzacji, rozbudowy, i komercjalizacji miernika wykorzystującego nową 

metodę pomiary jest kolejnym kierunkiem badań autora, które już rozpoczął.  
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Narastająca liczba instalowanych wyłączników różnicowoprądowych i przyczyniająca się 

do tego wymiana starych instalacji odbiorczych z układu TN-C na TN-S w istniejących budynkach 

sprawia, że poszukuje się szybkich, dokładnych i skutecznych metod do pomiarów ochronnych. 

Wszystkie te czynniki wpływają na zainteresowanie nową metodą pomiaru i konieczność dalszych 

prac badawczych.  
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