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NOWE PODEJŚCIE DO PROBLEMU ZAKŁÓCEŃ W SIECIACH 

PRZEMYSŁOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA 
 

NEW APPROACH TO DISTORTION IN LOW VOLTAGE INDUSTRIAL 
NETWORK 

 
Abstract: This article describes problem caused by low insulation resistance and methods continuous moni-
toring of residual currents in earthed industrial networks or insulation resistance in unearthed networks. Espe-
cially phenomenon caused by energoelectronic converters are taken into account, like DC leakage currents, 
large earth capacitances, high harmonic distortions. Methods are described separately for earthed (TN, TT) and 
for unearthed (IT) systems. Additionally article shows possibility of continuous insulation condition control of 
unsupplied motors, to keep them on standby. 
 
1. Wstęp 
Stałe dążenie do poprawy bezpieczeństwa ludzi 
i urządzeń oraz pewności zasilania zaowoco-
wało nowymi rozwiązaniami, nadającymi się 
do zastosowania w przemyśle. Ważną rolę pełni 
w nich kontrola stanu oraz lokalizacja uszko-
dzeń izolacji elektrycznej przemysłowych sieci 
zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych.  
W polskich zakładach przemysłowych nastę-
puje coraz szersze zrozumienie dla konieczno-
ści wdrażania nowoczesnej techniki bezpie-
czeństwa oraz skutecznej poprawy pewności 
zasilania. Świadomość możliwych skutków  
i dotkliwości strat w produkcji wywołanych 
awariami i niespodziewanymi wyłączeniami 
użytkowanych instalacji powodują, że liczba 
tych zakładów z roku na rok wzrasta. Dyna-
mika wzrostu wydaje się jednak za mała wobec 
konieczności zwiększania konkurencyjności 
przemysłu rodzimego wobec standardów euro-
pejskich. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest 
zbyt mały krąg fachowców elektryków znają-
cych dzisiejsze możliwości techniczne poprawy 
bezpieczeństwa przemysłowych instalacji elek-
trycznych niskiego napięcia. Celem artykułu 
jest przekazanie w skondensowanej formie 
wiadomości przydatnych dla projektantów  
i przyszłych użytkowników rozległych sieci 
przemysłowych, szczególnie tych obarczonych 
zakłóceniami wynikającymi z coraz częstego 
stosowania energoelektronicznych układów 
przekształtnikowych. 

 

 

2. Znaczenie rezystancji izolacji dla za-
pewnienia odpowiedniej ochrony 
Awaria systemu energetycznego powstaje w 
wyniku działania splotu okoliczności stanowią-
cych elementy ryzyka w łańcuchu zdarzeń. 
Wystarczy często wyeliminować jedno - naj-
słabsze ogniwo tego łańcucha, aby szkodzie za-
pobiec. 
Stan i jakość izolacji elektrycznej jest takim 
newralgicznym ogniwem. Konsekwentne dzia-
łania konserwacyjne i profilaktyczne zasadni-
czo poprawiają ten stan. Podczas eksploatacji, 
w wyniku działania różnorodnych zagrożeń, 
izolacja traci stopniowo swoje właściwe para-
metry elektryczne i mechaniczne. Do zagrożeń 
pochodzenia elektrycznego zaliczyć należy 
przepięcia, przetężenia, zmiany częstotliwości, 
udary piorunowe oraz wpływ pola magnetycz-
nego. Zagrożeniem mechanicznym mogą być 
udary, drgania, zginanie, zgniatanie oraz wni-
kanie ciał obcych (np. gwoździ). Wpływ oto-
czenia poprzez oddziaływanie wilgotności, 
temperatury, chemii, agresywnych oparów i za-
brudzeń również przyczynia się w znacznym 
stopniu do degradacji izolacji. W poważnym 
stopniu zagrażają jej także rośliny i zwierzęta, 
w tym powodujące szereg uszkodzeń gryzonie 
oraz ptaki.  
Odzwierciedleniem działania wymienionych 
zagrożeń jest w praktyce wartość rezystancji 
izolacji, która w całym okresie eksploatacji 
sieci stopniowo maleje. Po osiągnięciu wartości 
krytycznej lub uszkodzeniu izolacji, zadziała-
niem wyłączających układów ochrony nad- lub 
różnicowoprądowej jest nagła i niespodziewana 
przerwa w zasilaniu. Niespodziewane zadziała-
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nie zabezpieczeń może spowodować przerwa-
nie produkcji, utratę danych i utratę produktu. 
Szkody i koszty osiągają wtedy znaczne roz-
miary. Zapobiec temu można poprzez ciągłą 
kontrolę stanu izolacji i jak najwcześniejsze 
wykrywanie i lokalizowanie miejsc, w których 
zachodzą niekorzystne zmiany. 
Jedynie stałe monitorowanie stanu izolacji 
sieci jest w stanie dać wystarczająco wcze-
śnie informację ostrzegawczą o zachodzą-
cych zmianach, a przez to umożliwić podję-
cie odpowiednio szybko działań zapobiegaw-
czych i niedopuszczenie do osiągnięcia stanu, 
przy którym konieczne jest działanie zabez-
pieczeń i przerwa w dostawie energii. Ten 
środek profilaktyczny jest właściwą drogą do 
osiągnięcia podstawowego celu ochrony, któ-
rym jest wysokie bezpieczeństwo elektryczne 
ludzi i urządzeń. 

3. Skutki doziemień w sieciach z uzie-
mionym i izolowanym punktem neutral-
nym 
Pierwsze doziemienie w sieciach pracujących z 
uziemionym punktem neutralnym (układ TN  
i TT) wywołane uszkodzeniem izolacji powo-
duje przepływ dużego prądu ograniczonego je-
dynie rezystancją uziomu i rezystancją miejsca 
uszkodzenia.  
Jeżeli prąd ten jest większy od prądu zadziała-
nia bezpiecznika, mamy do czynienia z nagłą  
i nieprzewidzianą przerwą zasilania, czemu 
zwykle towarzyszą nie planowane, często 
znaczne koszty dodatkowe. Duże prądy dozie-
mieniowe grożą porażeniem ludzi i uszkodze-
niem kosztownych nieraz urządzeń. Z tego po-
wodu w sieci TN stosuje się uziomy o niskiej 
rezystancji, co jest kosztownym i często trud-
nym do realizacji przedsięwzięciem.  
Z kolei jeżeli prądu doziemienia jest ograni-
czony przez dostatecznie wysoką rezystancję 
doziemną i bezpiecznik nie zadziała, pojawia 
się zagrożenie pożarowe. W sprzyjających wa-
runkach do inicjacji płomienia wystarczy zale-
dwie 60W mocy ciągłej traconej na rezystancji 
doziemienia (w sieci 230V odpowiada to prą-
dowi doziemnemu około 260mA). 
W sieciach izolowanych (układ IT) przy pierw-
szym doziemieniu wywołanym uszkodzeniem 
izolacji płynie prąd, który jest ograniczony cał-
kowitą pojemnością aktywnych części sieci 
względem ziemi, rezystancją miejsca uszko-
dzenia oraz rezystancją uziemienia. Wartość 
pojemności zwykle nie przekracza pojedyn-

czych mikrofaradów i tylko w specyficznych 
warunkach (bardzo rozległe sieci przemysłowe, 
rozbudowane instalacje pokładowe dużych jed-
nostek pływających czy rozległe sieci kopal-
niane) może dochodzić do kilkudziesięciu, a 
nawet kilkuset mikrofaradów. 
Z powodu małej wartości doziemnego prądu 
pojemnościowego zabezpieczenia nadprądowe 
zwykle nie działają i sieć mimo pełnego dozie-
mienia może być nadal eksploatowana. Zagro-
żenie porażeniowe i pożarowe jest dużo mniej-
sze niż w sieci TN i TT.  
Należy przy tym pamiętać, że po pierwszym 
doziemieniu sieć IT przekształca się w sieć 
uziemioną TN lub TT a więc drugie doziemie-
nie nieuchronnie prowadzi do wyłączenia sieci 
z pełnymi tego faktu konsekwencjami. Dlatego 
też  to pierwsze doziemienie, czyli powstanie 
pierwszego uszkodzenia izolacji i sieci trzeba 
jak najszybciej wykryć, zlokalizować i usunąć. 
Służą do tego urządzenia do kontroli stanu izo-
lacji i lokalizacji doziemień. 
Ze względu na swoje przeznaczenie wszelkiego 
rodzaju sieci sterownicze, sygnalizacyjne i za-
bezpieczające są wyjątkowo ważnymi elek-
trycznymi instalacjami przemysłowymi. Od ich 
niezawodności zależy właściwy przebieg pro-
dukcji, pewność pracy urządzeń oraz bezpie-
czeństwo obsługi. Istnieją także sieci zasilające, 
w których niezawodność jest sprawą prioryte-
tową, np. sale operacyjne i OIOM, górnicze 
sieci podziemne, oświetlenie ewakuacyjne. Ze 
względu na niewrażliwości na pojedyncze do-
ziemienie w takich właśnie sieciach szczególnie 
zalecane jest stosowanie układu IT z ciągła 
kontrolą stanu izolacji.  

4. Metody kontroli stanu izolacji 
Do ciągłego nadzoru stanu izolacji w sieciach 
systemu IT wykorzystuje się przekaźniki kon-
troli stanu izolacji. Ich zadaniem jest ciągły 
pomiar rezystancji między siecią a ziemią. Re-
alizuje się je poprzez przyłożenie napięcia po-
miarowego i analizy pojawiającego się prądu – 
jest to tzw. metoda czynna pomiaru. Stosowana 
jeszcze do dzisiaj metoda bierna bazująca na 
wykrywaniu zmiany symetrii rozkładu napięć w 
wyniku doziemienia jest niewrażliwa na dozie-
mienia symetryczne a stosując ją nie jesteśmy 
w stanie podać wartości rezystancji izolacji. 
Dlatego też obecnie normy dopuszczają stoso-
wanie jedynie przekaźników kontroli stanu 
izolacji wykorzystujących metodę czynną. 
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O możliwościach zastosowania określonego 
przyrządu w konkretnej instalacji decyduje za-
stosowana metoda pomiarowa. Podczas po-
miaru należy bowiem uwzględnić pewne zjawi-
ska występujące w sieci kontrolowanej, zakłó-
cające pomiar. Są to: 

- składowe stałe napięć w sieci  
- pojemności doziemne 
- zmiany napięcia i częstotliwości. 

Wykorzystywanie przekształtników energo-
elektronicznych powoduje szczególne nasilenie 
wymienionych zjawisk. Ich wpływ można wy-
eliminować stosując odpowiedni kształt napię-
cia pomiarowego. W najprostszym przypadku 
może to być napięcie stałe. Specyfika tego roz-
wiązania powoduje, że przekaźnik może być 
stosowany jedynie przy sinusoidalnym zasilaniu 
z sieci prądu przemiennego. Jeżeli do sieci do-
łączony zostanie prostownik i po stronie stało-
prądowej wystąpi doziemienie, to do sieci 
przedostanie się składowa stała napięcia,  która 
wpłynie na napięcie pomiarowe. Jeżeli napięcia 
się zsumują, wtedy doziemienie zostanie zasy-
gnalizowane zbyt wcześnie, jeżeli się odejmą – 
zbyt późno. Izometry wykorzystujące napięcie 
pomiarowe stałe nie mają więc zastosowania w 
sieciach DC a więc np. typowych sieciach ste-
rowniczych i zabezpieczeniowych stosowanych 
w energetyce i przemyśle. Także w typowych 
przetwornicach częstotliwości energia prze-
kształcana jest za pośrednictwem bloku DC 
mogącego, w przypadku uszkodzenia izolacji, 
być źródłem napięcia stałego o wysokiej 
wartości. Dlatego w instalacjach napędowych 
zalecane jest stosowanie przekaźników stanu 
izolacji niewrażliwych na składowe stałe. 
Kolejnym zjawiskiem utrudniającym przepro-
wadzenie pomiaru jest pojemność doziemna 
kontrolowanej sieci. Pewna część prądu sieci  
i prądu pomiarowego upływa przez te pojemno-
ści. W Europie jako parametr oceny stanu izo-
lacji przyjmuje się wartość rezystancji a nie 
całej impedancji izolacji. Dlatego w czasie po-
miaru należy rozpatrywać jedynie część czynną 
prądu upływowego izolacji. Zastosowana me-
toda pomiarowa powinna w swoim algorytmie 
uwzględniać fakt powstawania prądu pojemno-
ściowego i być w stanie dokonać poprawnego 
pomiaru rezystancji izolacji w szerokim zakre-
sie wartość pojemności doziemnej sieci kon-
trolowanej. Uwzględniając energoelektroniczne 
układy przekształtnikowe należy pamiętać, że 
powszechnie stosowane filtry przeciwzakłóce-

niowe wykorzystują kondensatory połączone do 
ziemi. Dlatego nawet stosunkowo mała sieć z 
wieloma przekształtnikami wyposażonymi w 
filtry RFI może mieć dużą pojemność do-
ziemną. 
Kolejnym czynnikiem zakłócającym pomiar są 
zmiany napięcia i częstotliwości w sieci kon-
trolowanej. Zjawisko to jest istotne zwłaszcza 
w przypadku układów przekształtnikowych, 
wprowadzających szczególnie dużo zakłóceń 
do sieci kontrolowanej. Wpływają one nieko-
rzystnie na układy pomiarowe izometrów  
i wymagają filtrowania prądu pomiarowego, 
zwykle mającego niewielką wartość. Tu istotne 
są zwłaszcza zakłócenia o wysokich częstotli-
wościach. Jednak problemy mogą spowodować 
także zakłócenia o częstotliwościach niskich. 
Wymaganie odporności izometru na składowe 
stałe i uniezależnienie pomiaru od pojemności 
doziemnej sieci najłatwiej uzyskać stosując 
zmienne napięcie pomiarowe.  Może się jednak 
okazać, że okresowe wahania napięcia sieci 
mogą mieć tę samą częstotliwość, co zmienne 
napięcie pomiarowe, powodując rozstrojenie 
układów pomiarowych i błędne odczyty. Algo-
rytm pomiarowy musi więc uwzględniać me-
chanizmy „obrony” przed takimi sytuacjami. 

5. Lokalizacja doziemień w sieciach IT 
Jak już wspomniano, po wykryciu pierwszego 
doziemienia należy jak najszybciej zlokalizo-
wać je i usunąć, tak aby następne nie doprowa-
dziło do przerwy w zasilaniu, pożaru lub pora-
żenia. Zastosowanie najbardziej nawet wyrafi-
nowanego technicznie izometru nie wystarczy, 
jeżeli kontrolowana sieć jest rozległa i zawiera 
dziesiątki lub setki odpływów. Nakład czasu  
i kosztów przy tradycyjnej metodzie lokalizacji 
doziemionego odpływu jest w takim przypadku 
bardzo wysoki, bowiem sprowadza się w końcu 
do wyłączenia całości sieci lub jej poszczegól-
nych odgałęzień, co w konsekwencji powoduje 
czasowe wyłączenie kolejnych odbiorów  
i wstrzymanie produkcji na mniejszym lub 
większym odcinku. W pełni uzasadnione jest 
więc przewidzenie na etapie projektowania lub 
jeżeli mamy do czynienia z układem już pracu-
jącym w czasie eksploatacji, automatycznej 
lokalizacji doziemień poprzez zastosowanie 
odpowiedniego systemu. 
W układzie sieci IT przy pierwszym uszkodze-
niu izolacji płynie prąd doziemienia, którego 
wartość zależy głównie od pojemności sieci. 
Zasada lokalizacji uszkodzonego odpływu po-
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lega na tym, aby w możliwie krótkim czasie 
zamknąć obwód prądu doziemieniowego po-
przez określoną oporność. Spowoduje to prze-
pływ prądu probierczego, który wykorzystany 
zostaje jako sygnał pomiarowy.  
W celu uniknięcia przypadkowych awarii urzą-
dzeń i powstania dodatkowych zakłóceń, co 
jest szczególnie ważne w nowoczesnych sie-
ciach sterowniczych, prąd probierczy powinien 
być tak ograniczony, aby nie powodować nie-
przewidzianych zadziałań elementów sterowni-
czych. W układach elektroenergetycznych nie 
zawierających czułych elementów sterowni-
czych dopuszczalne są wyższe wartości prądu 
probierczego. 
Bardzo cennym uzupełnieniem istniejących 
urządzeń kontroli izolacji jest przenośny sys-
tem lokalizacji doziemień: może stanowić do-
pełnienie systemu stacjonarnego w przypadku 
bardzo rozgałęzionych odpływów a także peł-
nić samodzielną funkcję jako urządzenie 
umożliwiające lokalizowanie uszkodzonych 
odpływów. Jest uniwersalny i może realizować 
swoje funkcje pomiarowe zarówno w sieci z 
uziemionym jak i izolowanym punktem neu-
tralnym. W pierwszym przypadku służy do lo-
kalizacji doziemień w sieciach IT, w drugim 
dokonuje pomiarów prądów różnicowych w 
poszczególnych obwodach sieci TN lub TT. 

6. Kontrola izolacji „off-line” 
Odbiorniki odłączone na pewien krótszy lub 
dłuższy czas od sieci, których praca po załą-
czeniu musi być niezawodna, jak na przykład 
silniki pomp czy też zaworów uruchamianych 
w czasie awarii i klęsk żywiołowych powinny 
być nadzorowane w stanie beznapięciowym 
przez stosowne urządzenia kontroli izolacji. 
Kontrolę tę zwaną kontrolą „off-line” zapew-
niają specjalne izometry. Ich stosowanie jest 
coraz częściej wymagane przez towarzystwa 
ubezpieczające obiekty przemysłowe. Izometr  
do pracy „off-line” natychmiast po odłączeniu 
odbioru od zasilania rozpoczyna ciągły pomiar 
rezystancji izolacji i alarmuje w przypadku ob-
niżenia się jej wartości poniżej nastawy progo-
wej. Może również uniemożliwić załączenie 
odbiornika, jeżeli stan jego izolacji jest zły. 

7. Kontrola stanu izolacji w sieciach TN 
Zdecydowana większość przemysłowych sieci 
elektrycznych pracuje w systemie TN lub TT, a 
więc ma uziemiony punkt neutralny. Kryterium 
oceny stanu izolacji stanowi tu wartość prądu 

upływu do ziemi. Urządzeniami do jego moni-
torowania są wyłączniki i przekaźniki różnico-
woprądowe 
W typowych instalacjach standardem jest sto-
sowanie wyłączników różnicowoprądowych 
jako zabezpieczenia przeciwporażeniowego. 
Próba zabezpieczenia w ten sposób sieci, w 
której pojawia się energoelektroniczy układ 
przekształtnikowy napotyka jednak na prze-
szkody. Najczęściej problemy odczuwają użyt-
kownicy przetwornic częstotliwości. Zwykle 
przy zastosowaniu tradycyjnych wyłączników 
różnicowoprądowych klasy A w chwili załą-
czenia zasilania następuje zadziałanie wyłącz-
nika. Spowodowane jest to tym, że w pierwszej 
chwili ładowane są liczne pojemności do-
ziemne wbudowane w przetwornicę (np. kon-
densatory w filtrze RFI). Ponieważ pojemności 
te mają różną wartość w stosunku do poszcze-
gólnych faz, co wynika chociażby z tolerancji 
produkcyjnej powszechnie stosowanych ele-
mentów, dlatego prądy ładowania w poszcze-
gólnych fazach nie równoważą się co powoduje 
zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. 
Aby tego zjawiska uniknąć, aparat kontrolujący 
prąd różnicowy musi być selektywny a więc 
nieczuły na krótkotrwałe zakłócenia pomia-
rowe. W aparatach przeznaczonych do współ-
pracy z przetwornicami częstotliwości zwłoka 
ta powinna wynosić przynajmniej kilkadziesiąt 
milisekund. 
Kolejnym problemem, który trzeba w tej insta-
lacji rozwiązać jest konieczność reakcji zabez-
pieczenia na różne rodzaje prądów różnico-
wych. W zależności od miejsca, w którym wy-
stąpi doziemienie, prąd różnicowy może mieć 
kształt sinusoidalny (doziemienie na wejściu 
przetwornicy), pulsujący lub gładki stały (do-
ziemienie na szynie DC) oraz silnie odkształ-
cony z bardzo dużą zawartością harmonicznych 
(wyjście przetwornicy). Zagrożenie poraże-
niowe pojawia się niezależnie od kształtu prądu 
i dlatego, aby kontrola była skuteczna, musi re-
agować jednakowo przy pojawieniu się każ-
dego z tych prądów lub przez ich kombinację. 
To wymaganie pokazuje, że do budowy takich 
zabezpieczeń powinny być stosowane jedynie 
aparaty różnicowoprądowe typu B – jednakowo 
czułe na dowolne prądy różnicowe.  
Kolejnym problemem napotykanym przy kon-
troli prądów upływu jest fakt, że instalacje z 
przekształtnikami energoelektronicznymi czę-
sto wyposażane są w filtry przeciwzakłóce-
niowe powodujące znaczący wzrost prądu 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 

 

133

 

upływu całej instalacji. Wynika to z dużych 
pojemności doziemnych wprowadzanych przez 
kable zasilające i silnikowe (często ekrano-
wane) oraz kondensatory filtrów zakłóceń. 
Szczególnie dla składowych prądu o wyższych 
częstotliwościach pojemności te stanowią 
ścieżkę upływu o niskiej impedancji. Co gor-
sza, obliczenie poziomu tego prądu  upływu 
przed uruchomieniem instalacji jest praktycznie 
niemożliwe – zależy on od długości, jakości  
i sposobu ułożenia kabli, parametrów elemen-
tów filtra RFI, częstotliwości pracy przekształt-
nika. Aby właściwie ustawić poziom sygnaliza-
cji ostrzegawczej należy więc najpierw określić 
ustalony poziom prądu upływu instalacji a na-
stępnie ustawić poziom zadziałania w stosunku 
do wartości ustalonej, pojawiającej się przy po-
prawnej pracy sieci. Wynika stąd kolejne wy-
maganie: możliwość nastawiania wartości 
alarmowej.  
Rozwiązaniem praktycznym układu do kontroli 
stanu izolacji w sieci uziemionej może być do-
bór selektywnego przekaźnika różnicowoprą-
dowego klasy B, który, łącznie z odpowiednio 
pod względem mocy i szybkości działania do-
branym wyłącznikiem, może także stworzyć 
zespół wyłącznika różnicowoprądowego se-
lektywnego, reagującego na dowolny kształt 
prądu różnicowego i mającego możliwość na-
stawiania wartości wyzwalającej. 
Również w sieciach uziemionych jest wska-
zany, a często wręcz niezbędny stały nadzór 
nad jakością izolacji. Funkcję tę pełnią nowo-
czesne przekaźniki różnicowo- prądowe nowej 
generacji o nastawialnych w szerokich grani-
cach progach zadziałania alarmu. Są one przy-
stosowane do wszystkich rodzajów prądów 
(także   wygładzonego prądu stałego) i wystę-
pujących coraz częściej w sieciach zakłóceń 
spowodowanych wyższymi harmonicznymi. 
Jak wiadomo, stosowanie w sieciach z zakłóce-
niami typowych wyłączników lub przekaźni-
ków różnicowo-prądowych o charakterystyce 
typu „A” mija się z celem i prowadzi z reguły 
do zbędnych wyłączeń i mylnych informacji. 
Wykrycie gładkich prądów stałych oraz elimi-
nację zakłóceń impulsowych od pracujących w 
sieci falowników i przetwornic tyrystorowych 
umożliwiają przekaźniki o charakterystyce typu 
„B”. Przekaźniki te mają wbudowane układy 
mikroprocesorowe oraz współpracują z odpo-
wiedniej konstrukcji przekładnikami pomiaro-
wymi, eliminującymi zakłócenia płynące z 
sieci. Kontrola polega na sygnalizowaniu 

wszelkich przekraczających progi alarmowe 
prądów różnicowych bez wyłączania monito-
rowanej sieci, co dostarcza odpowiednio wcze-
śnie niezbędnych i ważnych informacji oraz 
zabezpiecza urządzenia przed uszkodzeniami. 
Przekaźniki te w odróżnieniu od klasycznych 
wyłączników różnicowoprądowych nie wyłą-
czają natychmiast kontrolowanych obwodów, a 
jedynie dostarczają informacji wyprzedzającej 
o pogarszaniu się jakości izolacji, co pozwala 
personelowi eksploatacyjnemu na wcześniejszą 
reakcję i niedopuszczenie do sytuacji krańco-
wej, jaką jest wyłączenie sieci.  

8. Lokalizacja uszkodzeń izolacji w sie-
ciach TN 
Dla rozległych i skomplikowanych sieci uzie-
mionych może mieć zastosowanie stacjonarny 
system lokalizacji uszkodzeń izolacji. Umoż-
liwia on centralne nadzorowanie prądów różni-
cowych, roboczych, błądzących i innych w 
rozległych sieciach przemysłowych. Dzięki 
temu można śledzić stopniowe pogarszanie się 
stanu izolacji a wykorzystując indywidualnie 
nastawiane dla każdego kanału ostrzeżenia  
i alarmy prowadzić planową polityką remon-
tową lub precyzyjnie kierunkować akcję serwi-
sową, w przypadku awarii. 

9. Podsumowanie  
Ciągły nadzór stanu izolacji jest jednym z pod-
stawowych środków zapobiegawczych przed 
nagłymi wyłączeniami instalacji elektrycznych. 
Właściwie dobrane elementy i systemy monito-
ringu pozwalają nie tylko wykryć osiągnięcie 
stanu awaryjnego, ale także dostarczyć infor-
mację wyprzedzającą, pozwalającą na podjęcie 
zapobiegawczej akcji serwisowej. Przy doborze 
urządzeń i systemów monitorujących należy 
jednak zawsze pamiętać o zjawiskach, jakie 
występują w sieciach kontrolowanych aby uzy-
skana z nich informacja była rzetelną podstawą 
do oceny stanu instalacji.  
Opisane urządzenia i całościowe systemy 
sprawujące nadzór nad stanem izolacji sieci 
przemysłowych  są już od kilku lat stosowane 
w polskich obiektach przemysłowych. Reali-
zowana poprzez ciągłą kontrolę sieci strategia 
dająca priorytet wczesnemu ostrzeganiu o 
możliwości utraty zasilania lub powstania nie-
bezpieczeństwa dla ludzi i maszyn daje wy-
mierne efekty. Zapewnienie bezpieczeństwa 
oraz pewności zasilania pozwala uniknąć 
znacznych szkód i związanych z tym wysokich 
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kosztów wynikających z nagłych i nie przewi-
dzianych przerw w zasilaniu spowodowanych 
działaniem klasycznych urządzeń ochronnych. 
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