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Streszczenie: Zdecydowana większość powszechnie stosowanych 
wyłączników różnicowoprądowych jest przystosowana do 
wykrywania prądu różnicowego o częstotliwości 50/60 Hz. Układ 
detekcji prądu różnicowego i wyzwalania wyłącznika jest wrażliwy 
na zmianę częstotliwości i bywa tak, że wyłącznik w ogóle          
nie reaguje na prądy różnicowe o częstotliwości znacznie 
odbiegającej od 50/60 Hz. W artykule przedstawiono wyniki badań 
działania wyłączników różnicowoprądowych przy 
częstotliwościach prądu różnicowego mniejszych niż 50 Hz. 
Badania wykazały, że próg zadziania wyłączników 
różnicowoprądowych może silnie wzrastać wraz ze zmniejszaniem 
się częstotliwości tego prądu. 
 
Słowa kluczowe: częstotliwość prądu, ochrona 
przeciwporażeniowa, wyłączniki różnicowoprądowe 

 
1. WPROWADZENIE 

 
Wyłączniki różnicowoprądowe są obecnie bardzo 

szeroko stosowane, a instalowanie ich w niektórych 
obwodach jest obligatoryjne [1]. Z pewnością przyczyniają 
się one do polepszenia bezpieczeństwa w instalacjach 
elektrycznych [2], jednakże w pewnych warunkach nie 
działają poprawnie, co może doprowadzić do braku 
skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Poprawne 
działanie wyłącznika różnicowoprądowego zależy m.in. od 
właściwego jego doboru z punktu widzenia zdolności do 
wykrywania kształtu przebiegu i częstotliwości prądu 
różnicowego. Dotychczasowe badania wyłączników 
różnicowoprądowych [2-13] skupiały się przede wszystkim 
na ocenie wpływu podwyższonej częstotliwości prądu 
różnicowego oraz odkształcenia prądu różnicowego na próg 
zadziałania wyłączników różnicowoprądowych. Brak jest 
prac, w których szczegółowo analizuje się działanie tych 
zabezpieczeń przy małych częstotliwościach prądu 
różnicowego. W kolejnych punktach przedstawiono wyniki 
badań laboratoryjnych wyłączników różnicowoprądowych 
oraz ocenę ich czułości na prądy różnicowe 
o częstotliwościach mniejszych niż 50 Hz. 

 
2. BADANIE DZIAŁANIA WYŁĄCZNIKÓW 

RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 
 
Badanie rzeczywistego prądu zadziałania wyłączników 

różnicowoprądowych przeprowadzono w układzie, jak na 
rysunku 1. Generator napięcia GN umożliwiający 

wymuszanie przebiegów o częstotliwości w zakresie 
(1÷1000) Hz połączono z jednym biegunem wyłącznika 
różnicowoprądowego RCD, azz rezystorem R o płynnie 
regulowanej rezystancji zwiększano wartość prądu 
różnicowego IM aż do zadziałania wyłącznika 
różnicowoprądowego. Jego próg zadziałania odczytywano 
z wykorzystaniem odpowiedniego amperomierza 
i oscyloskopu cyfrowego.  
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Rys. 1. Schemat układu do badania działania wyłączników 
różnicowoprądowych 

 
Badaniom poddano kilkadziesiąt wyłączników 

różnicowoprądowych. Były to wyłączniki o następujących 
typach wyzwalania: 
• AC – wyłączniki reagujące na prąd przemienny 

sinusoidalny (na ogół 50/60 Hz) – najbardziej 
rozpowszechnione w Polsce, 

• A – wyłączniki reagujące na prąd przemienny 
sinusoidalny (na ogół 50/60 Hz) oraz na prąd pulsujący 
stały, 

• B – wyłączniki reagujące na te same prądy co wyłączniki 
typu A, a ponadto na prąd stały wygładzony oraz prąd 
przemienny sinusoidalny o częstotliwości 
nieprzekraczającej 1000 Hz. 

Prądy pomiarowe wymuszano w zakresie 
częstotliwości (1÷50) Hz. Przykładowe wyniki badań 
wyłączników różnicowoprądowych o I∆n = 30 mA 
przedstawiono na rysunkach od 2 do 11. Wyłączniki typu 
AC: RCD1 (rys. 2) i RCD4 (rys. 3) w zakresie częstotliwości 
(10÷50) Hz charakteryzują się zbliżonym prądem 
zadziałania, który nie przekracza 30 mA. Poniżej 10 Hz prąd 
zadziałania wrasta i przy częstotliwości 1 Hz wynosi około 
100 mA czyli ponad trzykrotnie przekracza znamionowy 
prąd różnicowy zadziałania. Kolejne badane wyłączniki 
różnicowoprądowe typu AC (RCD3, RCD5, RCD6 – 
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rysunki odpowiednio 4, 5 i 6) wykazują wyraźnie gorsze 
własności niż wyłączniki RCD1 i RCD4. Zauważa się 
wyraźny wzrost prądu zadziałania wraz ze zmniejszaniem 
częstotliwości, a poniżej 10 Hz wyłączniki te w ogóle nie 
wyzwalały. 

Wyłączniki typu A przy częstotliwościach prądu 
różnicowego z zakresu (1÷50) Hz zachowują się dość 
podobnie jak wyłączniki typu AC. W przypadku 
wyłączników RCD15 (rys. 7) i RCD16 (rys. 8) przy 
obniżaniu częstotliwości do 10 Hz prąd zadziałania rośnie 
nieznacznie. Poniżej tej częstotliwości wzrasta gwałtownie. 
Inne wyłączniki typu A (RCD12 i RCD14 – rysunki 
odpowiednio 9 i 10) są bardziej wrażliwe na obniżenie 
częstotliwości.  

Jedynym wyłącznikiem różnicowoprądowym 
działającym poprawnie w badanym zakresie częstotliwości 
jest wyłącznik typu B (RCD20) o charakterystyce 
przedstawionej na rysunku 11 (charakterystyka I∆ax). 
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Rys. 2. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD1 
(typu AC, I∆n = 30 mA, producent 1) przy 

częstotliwościach prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz 
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Rys. 3. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD4 
(typu AC, I∆n = 30 mA, producent 2) przy 

częstotliwościach prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz 
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Rys. 4. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD3 
(typu AC, I∆n = 30 mA, producent 2) przy 

częstotliwościach prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz 
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Rys. 5. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD5 
(typu AC, I∆n = 30 mA, producent 3) przy 

częstotliwościach prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz 
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Rys. 6. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD6 
(typu AC, I∆n = 30 mA, producent 4) przy 

częstotliwościach prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz 
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Rys. 7. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD15 
(typu A, I∆n = 30 mA, producent 2) przy częstotliwościach 

prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz 
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Rys. 8. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD16 
(typu A, I∆n = 30 mA, producent 4) przy częstotliwościach 

prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz 
 
Należało się tego spodziewać, ponieważ poprawnego 

działania aż do częstotliwości 1000 Hz wymaga od tych 
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wyłączników norma [14]. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
prawidłowe działanie tego typu wyłączników jest 
uwarunkowane obecnością napięcia pomocniczego. Jeżeli 
brak jest tego napięcia, to przy zmniejszaniu częstotliwości 
prądu różnicowego prąd zadziałania silnie rośnie 
(charakterystyka I∆). 
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Rys. 9. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD12 
(typu A, I∆n = 30 mA, producent 1) przy częstotliwościach 

prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz 
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Rys. 10. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD14 

(typu A, I∆n = 30 mA, producent 2) przy częstotliwościach 
prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz 
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Rys. 11. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD20 
(typu B, I∆n = 30 mA, producent 1) przy częstotliwościach 

prądu różnicowego z zakresu (1÷50) Hz. Linia I∆ – 
działanie bez zasilania pomocniczego, linia I∆ax – działanie 

z zasilaniem pomocniczym 
 

3. PRZYCZYNY WZROSTU PRĄDU 
ZADZIAŁANIA 
 
Głównymi elementami wyłącznika 

różnicowoprądowego odpowiedzialnymi za detekcję prądu 
różnicowego i wyzwalanie są (rys. 12): 
• przekładnik sumujący, 
• wyzwalacz różnicowy. 
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Rys. 12. Budowa wyłącznika różnicowoprądowego.                     
TS – przekładnik sumujący, WE – elektromechaniczny 

wyzwalacz różnicowy, RT – rezystancja w obwodzie 
testowym, T – przycisk TEST, Es – napięcie indukowane 
w uzwojeniu wtórnym, Ip – prąd pierwotny (różnicowy), 

Is – prąd wtórny 
 
Częstotliwość prądu różnicowego wpływa na oba te 

elementy i zasadniczo to one są odpowiedzialne za 
charakterystyki prądu zadziałania wyłączników 
różnicowoprądowych w funkcji częstotliwości prądu 
różnicowego.  

Zadaniem przekładnika sumującego TS jest 
wytworzenie w obwodzie wtórnym prądu Is zapewniającego 
pobudzenie wyzwalacza różnicowego. Prąd ten zależy m.in. 
od napięcia indukowanego Es w uzwojeniu wtórnym 
przekładnika. Napięcie indukowane przy przepływie 
sinusoidalnego prądu różnicowego jest określone 
następującą zależnością: 

 

Fesss 444444 sBNf,ΦNf,E ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  (1) 

 
gdzie: 
f  – częstotliwość prądu różnicowego, 
Ns  – liczba zwojów uzwojenia wtórnego, 
Ф  – strumień magnetyczny w rdzeniu przekładnika, 
B  – indukcja magnetyczna w rdzeniu przekładnika, 
SFe  – przekrój poprzeczny rdzenia. 
 

Z zależności tej wynika, że przy niezmiennych 
wartościach innych wielkości, napięcie wtórne w stanie 
jałowym jest proporcjonalne do częstotliwości. Przy 
znamionowym prądzie różnicowym o częstotliwości 
mniejszej niż znamionowa napięcie indukowane nie osiąga 
dostatecznie dużej wartości. Przy częstotliwości prądu 
różnicowego równej 1 Hz powinno następować praktycznie 
50-krotne zmniejszenie napięcia indukowanego w stosunku 
do wartości osiąganej przy 50 Hz. 

Częstotliwość prądu różnicowego ma również wpływ 
na wartość impedancji elementów znajdujących się 
w obwodzie wtórnym przekładnika. Zmiana reaktancji 
obwodu wtórnego XL, zgodnie ze znaną zależnością, jest 
proporcjonalna do zmiany częstotliwości: 

 

fLLX πω 2L ==  (2) 

 
Zmniejszenie reaktancji powinno spowodować zwiększenie 
wartości prądu wtórnego (w stosunku do warunków przy 
częstotliwości 50 Hz), co jest korzystne. Niestety, malejąca 
wartość napięcia indukowanego nie zawsze jest 
rekompensowana zmniejszoną impedancją obwodu 
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wtórnego przekładnika i prąd zadziałania wyłącznika może 
silnie wrastać. Wpływ na to ma konstrukcja przekładnika, 
wyzwalacza różnicowego oraz obecność dodatkowych 
elementów elektronicznych w obwodzie wtórnym.  
 
4. WNIOSKI KOŃCOWE 

 
Z przeprowadzonych badań prądu zadziałania 

wyłączników różnicowoprądowych w funkcji częstotliwości 
prądu różnicowego można wywnioskować, że przy 
częstotliwościach mniejszych niż 50 Hz czułość tych 
zabezpieczeń może znacznie pogarszać się, zarówno 
w przypadku wyłączników typu AC, jak i typu A. 
W skrajnych przypadkach wyłączniki mogą w ogóle nie 
reagować na prąd różnicowy wielokrotnie większy od 
znamionowego prądu różnicowego zadziałania wyłącznika, 
co sprawia, że ochrona przeciwporażeniowa może być 
nieskuteczna. Wykorzystanie wyłączników 
różnicowoprądowych do ochrony przeciwporażeniowej 
w obwodach, w których częstotliwość prądu różnicowego 
może być mniejsza niż 50 Hz wymaga zastosowania 
aparatów o znanej i korzystnej charakterystyce prądu 
zadziałania w funkcji częstotliwości prądu różnicowego.  
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TESTING OF RESIDUAL CURRENT DEVICES UNDER RESIDUAL CURRENT  
AT FREQUENCIES LOWER THAN 50 HZ 

 
The majority of commonly used residual current devices is designed for detection the residual current with frequency 

of 50/60 Hz. Detecting and tripping system of residual current devices is sensitive to the change in frequency and it happens 
that they do not respond to the residual current when the frequency is significantly different from 50/60 Hz. The paper 
presents the results of a study of tripping characteristics of residual current devices at frequencies lower than 50 Hz. The 
study has shown that the tripping threshold of residual current devices may strongly increase with decreasing frequency of 
residual current. 

 
Keywords: current frequency, protection against electric shock, residual current devices 
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