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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO W SIECIACH 

ZASILAJĄCYCH NISKIEGO NAPIĘCIA 
 

ELECTRICAL SAFETY IMPROVEMENT IN SUPPLY LOW VOLTAGE 
NETWORKS 

 
Abstract: This article describes new control methods of low voltage electrical system applying essential pa-
rameter monitoring system for improvement of electrical safety. Depending of kind of electrical network (un-

earth IT systems or earth TN/TT systems) we must apply different methods. In isolated power systems we use 

insulation monitoring with possibility of recognizing fault outputs, in earthed systems this is residual currents 

monitoring system with their value analysis in each circuit. 

 

Wstęp 
 

Ogólnie rzecz biorąc wszystkie instalacje elek-

tryczne składają się z dwóch podsystemów: 

• zasilania, którego celem jest dostarczenie 

energii elektrycznej i zasilenie odbiorni-

ków, 

• ochrony, która musi gwarantować bezpie-

czeństwo ludzi, stosowanych procedur  

i procesów technologicznych. 
 

W poszczególnych obiektach i w różnych ro-

dzajach sieci obie te funkcje: zasilania, a więc 

pewności i ochrony, a więc bezpieczeństwa 

muszą być zrealizowane na najwyższym uza-

sadnionym ekonomicznie poziomie. Poziom ten 

zależny jest od ważności sieci i wagi odbiorni-

ków z niej zasilanych jak i koniecznego po-

ziomu bezpieczeństwa. 

Pewność i bezpieczeństwo całego systemu za-

silania wyznaczone są zawsze najsłabszym 

elementem tego systemu, a więc można lapi-

darnie powiedzieć, że cała sieć „warta” jest do-

kładnie tyle ile najsłabszy w niej element. 

Jednym z podstawowych czynników, który 

rzutuje na prawidłową pracę sieci jest poziom 

jej izolacji. Na poziom ten wpływa wiele czyn-

ników, takich jak: mechaniczne, elektryczne, 

środowiskowe i wreszcie starzenie się izolacji. 

Wynikiem wpływu tych czynników jest stałe 

pogarszanie się izolacji użytkowanych sieci, 

które może być gwałtowne (np. uszkodzenie 

mechaniczne), bądź powolne (np. zjawisko sta-

rzenia się). Dlatego wskazana jest stała kon-

trola izolacji sieci, tak aby w każdej chwili 

mieć pełny obraz jej jakości. Szczególne zna-

czenie ma to w sieciach zasilających urządzenia  

 
 

bądź systemy newralgiczne, aby nie dopuścić 

do zadziałania urządzeń zabezpieczających oraz 

zwiększyć bezpieczeństwo ich użytkowników. 

Poniższy wykres, który obowiązuje dla wszyst-

kich rodzajów sieci pokazuje możliwość uzy-

skania informacji wyprzedzającej poprzez za-

stosowanie urządzenia monitorującego izolację 

przed osiągnięciem stanu, w którym musi na-

stąpić wyłączenie. 

 

Rysunek nr 1. Wykres wartości rezystancji w 

funkcji czasu 

W zależności od tego z jakim układem siecio-

wym mamy do czynienia, a więc czy jest to sieć 

uziemiona (układ sieciowy TN i TT) czy też 

izolowana (układ sieciowy IT), musimy zasto-

sować zupełnie różne metody monitoringu 

stanu ich izolacji, a co za tym idzie różne urzą-

dzenia. Poniżej pragniemy przybliżyć te me-

tody i zwrócić uwagę na możliwości nie tylko 

kontroli całości izolacji sieci, ale również loka-

lizacji doziemionego odpływu, co ma kapitalne 
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znaczenie dla podjęcia szybkich działań eks-

ploatacyjnych i w związku z tym znacząco 

podwyższa poziom bezpieczeństwa. 
 

Układ sieciowy IT – sieci izolowane 
 

Ponieważ praktycznie niemożliwe jest wyeli-

minowanie przyczyn pogarszania się izolacji, 

należy dążyć do tego, aby skutki tego zjawiska 

były minimalne. Jednym z rozwiązań popra-

wiającym niezawodność funkcjonowania sieci 

jest jej budowa w układzie IT – z odizolowa-

niem wszystkich aktywnych elementów od po-

tencjału ziemi. Sieci te posiadają cztery bardzo 

ważne zalety, które wyznaczają obszar ich sto-

sowania: 

• większa pewność zasilania (pierwsze do-

ziemienie, pierwszy błąd w tej sieci nie 

powoduje wyłączenia), 

• większe bezpieczeństwo porażeniowe 

(prąd rażenia ograniczony jest bardzo dużą 

impedancją pojemnościową sieci), 

• większe bezpieczeństwo pożarowe (moc 

tracona w miejscu doziemienia jest bardzo 

mała), 

• większa dopuszczalna rezystancja uziemie-

nia. 

Układ sieci IT musi być stosowany wszędzie 

tam, gdzie pewność działania i bezpieczeństwo 

użytkowników jest priorytetem: w górnictwie, 

szpitalnictwie, układach zabezpieczeniowych 

czy też w niektórych sieciach przemysłowych. 

W innych obiektach stosowanie sieci w ukła-

dzie IT, ze względu na wymienione jej zalety, 

jest zalecane: na przykład sieci sterownicze  

i napięcia gwarantowanego. Ponieważ sieć IT 

w żaden sposób nie jest związana z potencjałem 

ziemi, więc pierwsze jednofazowe doziemienie 

(pierwszy „błąd” w sieci) nie powoduje przerw 

w jej pracy, minimalizuje również zagrożenie 

porażeniem. Doziemienie takie przekształca 

jednak sieć IT w sieć uziemioną (połączoną z 

ziemią poprzez rezystancję doziemną), a więc 

ewentualne kolejne doziemienie (drugi „błąd” 

w sieci) powoduje wszelkie typowe dla sieci 

TN/TT skutki: pojawienie się niebezpiecznego 

napięcia dotykowego, zadziałanie zabezpieczeń 

nadprądowych i wyłączenie sieci. Dlatego też 

w sieci IT niezbędne jest stosowanie urządzeń 

do kontroli stanu izolacji, aby wykryć moment 

powstania tego pierwszego doziemienia, bądź 

osłabienia poziomu izolacji poniżej dopusz-

czalnej wartości, tak aby zwiększyć bezpie-

czeństwo jej użytkowania. Kryterium, według 

którego oceniany jest stan izolacji sieci IT to 

wartości jej rezystancji. Do ciągłego pomiaru 

tego parametru w czasie normalnej pracy sieci 

wykorzystuje się przekaźniki kontroli izolacji - 

tzw. izometry. W zależności od rodzaju kon-

trolowanej sieci (zasilająca lub sterownicza, 

prądu przemiennego, stałego, mieszana), jej pa-

rametrów (pojemność, napięcie, poziom zakłó-

ceń) i ilości potrzebnych informacji stosować 

należy różne algorytmy pomiarowe i różne 

urządzenia. Najbardziej zaawansowanymi izo-

metrami są obecnie te, w których zastosowany 

jest nowoczesny adaptacyjny algorytm po-

miaru, co pozwala na ich stosowanie w sieciach 

zarówno napięcia stałego jak i przemiennego, w 

których równocześnie pojawiają się prądy do-

ziemne przemienne, stałe i pulsujące. Coraz 

powszechniejsze stosowanie przekształtników 

skutkuje pojawieniem się zakłóceń o wysokim 

poziomie i w dużym zakresie częstotliwości, a 

także wpływa na znaczny wzrost pojemności 

doziemnej sieci. Nowoczesne izometry posia-

dają możliwość zaprogramowania różnych 

wartości alarmowych rezystancji izolacji, któ-

rych przekroczenie powoduje pojawienie się 

sygnału alarmu oraz przełączenie odpowiednich 

styków przekaźników wyjściowych. W przy-

padku stopniowo postępującej degradacji izola-

cji można dzięki temu uzyskać informację wy-

przedzającą, zanim dojdzie do sytuacji awaryj-

nej i dzięki temu zyskać bezcenny czas na 

podjęcie działań prewencyjnych. 

Dzięki możliwości doboru poziomu prądów te-

stujących, izometry mogą być stosowane w sie-

ciach sterowniczych i zabezpieczeniowych, w 

których zbyt wysoki sygnał pomiarowy mógłby 

spowodować błędne zadziałanie niektórych 

elementów, np. przekaźników. Nowoczesny 

izometr jest urządzeniem niezwykle uniwersal-

nym: może kontrolować dowolną sieć w ukła-

dzie IT (AC, 3(N)AC, DC, mieszane, sterujące 

i zasilające) o pojemnościach do 500µF. Po-

nieważ jest wyposażony w złącze RS485, 

można go w prosty sposób włączyć w nad-

rzędny system kontrolujący, archiwizujący  

i wizualizujący pracę sieci. Izometr taki 

wyposażony jest także w funkcję autotestu 

poprawności pracy i testu  
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Rysunek nr 2. Idea systemu lokalizacji doziemień umożliwiającego przekazanie komunikatów do 

systemów nadrzędnych 

 

ciągłości połączeń zewnętrznych (z siecią kon-

trolowaną i z przewodem PE). Jest to szczegól-

nie ważne, ponieważ gwarantuje niezawodność 

pracy i nie wymaga częstych bezpośrednich 

kontroli urządzenia. 

Wykrycie uszkodzenia izolacji to jednak do-

piero początek. W rozgałęzionych sieciach za-

silających czy też sterowniczych prosta infor-

macja o powstaniu błędu to zbyt mało – dla 

podjęcia szybkich działań istotne jest jeszcze 

szybkie ustalenie, gdzie uszkodzenie miało 

miejsce. To zadanie może zostać w dużym 

stopniu zautomatyzowane dzięki wykorzystaniu 

systemów lokalizacji doziemień. Zasada ich 

pracy polega na tym, że po wykryciu doziemie-

nia (przez odpowiedni izometr) uruchamiany 

jest generator sygnału testowego wysyłanego 

między fazy sieci testowanej a przewód 

ochronny PE (ziemię). Następnie ewaluatory 

odczytują sygnały z przekładników pomiaro-

wych i znajdują odpływ, odcinek sieci lub 

urządzenie, w którym wystąpiło poszukiwane 

doziemienie. To, na którym odpływie wykryto 

doziemienie sygnalizowane jest diodą LED za-

palającą się na ściance przedniej ewaluatora  

i wiadomością tekstową na wyświetlaczu 

ciekłokrystalicznym. 

Ponieważ system wyszukujący doziemiony od-

pływ posiada pewne granice poprawnej pracy, 

zwłaszcza maksymalną wartość rezystancji 

izolacji, powyżej której nie jest w stanie zloka-

lizować doziemienia, dlatego przy doborze  na-

staw izometru trzeba uwzględnić dodatkowo 

ten czynnik. 

Na rzeczywistą czułość układu lokalizacji. 

oprócz rodzaju i napięcia sieci, wpływa także 

jej pojemność doziemna. Trzeba wziąć pod 

uwagę, że w sieciach zasilających mogą poja-

wiać się stosunkowo duże pojemności wynika-

jące z ich rozległości, długości i specyfiki pod-

łączonych urządzeń. W naszej praktyce zetknę-

liśmy się z pojemnościami rzędu 400µF, co jest 

wartością znaczną. 

Informacja o adresie doziemionego odpływu 

może być przekazywana także magistralą 

RS485 i odczytana na wyświetlaczu izometru, 

na którym można również dokonywać niezbęd-

nych nastaw całego systemu i odczytów komu-

nikatów. Widok całego systemu przedstawia 

rysunek nr 2. 

Ponieważ poszczególne elementy systemu lo-

kalizacji doziemień komunikują się ze sobą za 

pomocą magistrali RS485 – informację taką 

łatwo mogą wykorzystać inne systemy kompu-

terowe stosowane w zakładzie. Informacja cy-

frowa z magistrali RS485 może być także 

„przetłumaczona” na przełączenie odpowied-

nich przekaźników sygnalizacyjnych za pomocą 

dodatkowych urządzeń i powodować np. odłą-

czenie uszkodzonego odpływu bądź sygnaliza-

cję świetlną na odpowiedniej tablicy synop-

tycznej. System taki może komunikować się z 
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innymi urządzeniami za pomocą różnych pro-

tokołów komunikacyjnych (MODBUS RTU, 

PROFIBUS DP czy TCP/IP), posiada również 

wbudowany zegar czasu rzeczywistego i pa-

mięć, może więc także samoistnie archiwizo-

wać wszystkie dane o błędach w sieci i pozio-

mie jej izolacji. Ważne jest również zapewnie-

nie elastyczności systemu lokalizacji doziemień 

tak, aby mógł on pracować zarówno z sieciami 

prądu przemiennego jak i prądu stałego ni-

skiego napięcia oraz kontrolować jednocześnie 

jak najwięcej odpływów (na przykład do 1000). 

Uzupełnieniem systemu stacjonarnego powi-

nien być system przenośny, za pomocą którego 

można zlokalizować doziemienie w odpływach 

nieobjętych systemem stacjonarnym lub precy-

zyjniej ustalić miejsce wystąpienia błędu, np. w 

długim i rozgałęzionym odpływie.  

W instalacjach zasilających dobór nastaw prze-

kaźnika zależny jest głównie od ich napięcia  

i rodzaju zasilanych urządzeń. W różnych bran-

żach istnieją bowiem specyficzne zalecenia 

dotyczące szczegółowych wartości rezystancji. 

Wynikają one ze specyfiki danej branży  

i uwzględniają jej priorytety i możliwości, np. 

w szpitalach organizm pacjenta poddawanego 

różnym inwazyjnym zabiegom jest w znacznym 

stopniu pozbawiony możliwości obronnych  

i szczególnie narażony na porażenie – stąd wy-

magana minimalna wartość rezystancji w po-

mieszczeniach medycznych grupy 2 (np. sale 

operacyjne) wynosi 50kΩ. Z kolei w podziem-

nych instalacjach górniczych trudności zwią-

zane z utrzymaniem wysokiej rezystancji izola-

cji spowodowały obniżenie wymagań, co jed-

nak uzupełnione zostało dodatkowymi ob-

ostrzeniami wymagającymi np. szybkiego wy-

łączania niektórych odcinków sieci przy wy-

kryciu jednofazowego doziemienia. 
 

Układ sieciowy TN/TT – sieć uziemiona 
 

Większość sieci, z którymi mamy do czynienia 

na co dzień, to sieci uziemione czyli takie, w 

których występuje bezpośrednie połączenie 

jednego z punktów źródła zasilania (zwykle jest 

to punkt neutralny transformatora) z ziemią. W 

zależności od sposobu uziemienia odbiorników, 

rozróżniamy dwa główne układy pracy takich 

sieci:  

• w układzie TN jeden z punktów źródła za-

silania jest uziemiony, a obudowy odbior-

ników (części przewodzące dostępne) są 

połączone z tym uziemionym punktem za-

silania, 

• w układzie TT również jeden z punktów 

źródła zasilania jest uziemiony, ale obu-

dowy urządzeń (części przewodzące do-

stępne) posiadają własne bezpośrednie 

połączenia z ziemią. 

W sieciach uziemionych stosuje się ochronę 

przez wyłączenie, przy wykorzystaniu wyłącz-

ników nadprądowych lub różnicowoprądo-

wych. Najczęściej zakłada się, że w przypadku 

powstania zwarcia bądź doziemienia sieć zo-

stanie wyłączona. Jednak podczas doziemienia 

mogą powstać dwa przypadki: 

• jeżeli prąd upływu jest większy niż prąd 

zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

– następuje wyłączenie, 

• jeżeli prąd upływu jest mniejszy, niż prąd 

wyłączający energia prądu upływu prze-

kształca się w energię cieplną. 

W tym drugim przypadku, gdy moc wydzielana 

punktowo przekracza 60W powstaje niebezpie-

czeństwo pożaru. Może powstać także niebez-

pieczne napięcie dotykowe powodując zagro-

żenie porażeniem. Dlatego również w przy-

padku sieci uziemionych istotne jest ciągłe mo-

nitorowanie poziomu izolacji i sygnalizowanie 

stanu zagrożenia. 

Kryterium oceny stanu izolacji w sieciach 

uziemionych jest wartość prądu upływu oce-

nianego przez urządzenia różnicowoprądowe. 

Powstanie tego upływu powoduje różnicę prą-

dów w przewodach „zasilającym” i „powrot-

nym” przechodzących przez okno przekładnika 

widzianą przez niego jako tzw. prąd różnicowy. 
 

  

Rysunek nr 3. Idea działania przekaźnika róż-

nicowoprądowego - praktyczna realizacja 1. 

prawa Kirchhoffa 
 

Należy rozróżniać dwa typy urządzeń różnico-

woprądowych: wyłączniki (RCD- Residual 
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Current Device) i przekaźniki (RCM- Residual 

Current Monitor). Generalnie, wyłączniki służą 

do wyłączania obwodów kontrolowanych, a 

przekaźniki do ich monitorowania. Przekaźniki 

różnicowoprądowe nie wyłączają bezpośrednio 

obwodu kontrolowanego, dostarczają jedynie 

informacji o wartości lub osiągnięciu danego 

poziomu prądu różnicowego. Aby to zrealizo-

wać urządzenia te posiadają: 

• nastawialną wartość alarmową,  

• nastawialną zwłokę czasową, 

• przekaźnik wyjściowy sygnalizujący alarm 

(lub ostrzeżenie i alarm), 

• możliwość obserwacji aktualnej wartości 

prądu różnicowego. 
 

Przekaźniki RCM mogą pracować w bardzo 

różnych aplikacjach. Klasyczne ich zastosowa-

nie to jedno- i trójfazowe sieci systemów TN  

i TT.  Dostępne są także wersje dla sieci DC 

oraz sieci AC w układzie IT. Z powyższych 

cech widać, że przekaźniki służą do kontroli 

instalacji, gwarantując ciągłość jej pracy,  

i ułatwiają działania zapobiegawcze. To krótkie 

porównanie głównych cech wyłączników  

i przekaźników różnicowoprądowych pokazuje, 

że są one przeznaczone do różnych zadań. Choć 

spełniają zbliżone funkcje nie konkurują ze 

sobą i nie powinny być stosowane zamiennie. 

Należy tu wspomnieć, że przekaźnik różnico-

woprądowy połączony z zewnętrznym wyłą-

cznikiem może pełnić- po spełnieniu pewnych 

wymagań rolę wyłącznika różnicowoprą-

dowego. Z technicznego punktu widzenia jest 

to wtedy odpowiednik wyłącznika o nastawial-

nym poziomie zadziałania. Przykładowo: bar-

dzo kłopotliwe z praktycznego punktu widzenia 

jest zbudowanie w instalacji z przetwornicą 

częstotliwości układu ochrony przeciwporaże-

niowej działającego na wyłączenie przy okre-

ślonym poziomie prądu upływu. Układ taki 

można zrealizować w oparciu o przekaźnik 

różnicowoprądowy i wyłącznik, tworzące w 

komplecie tzw. zespół wyłącznika różnicowo-

prądowego. W wielu instalacjach 

niedopuszczalne jest odłączanie zasilania – 

typowym przykładem są tu systemy 

komputerowe, systemy napięć gwarantowa-

nych, czy też instalacje zasilające newralgiczne 

urządzenia w procesach technologicznych. 

Dlatego zwłaszcza tam zalecane jest stosowanie 

przekaźników kontrolnych, sygnalizujących 

pogorszenie izolacji na poziomie pozostawiają-

cym czas na jego usunięcie, zanim nastąpi wy-

łączenie awaryjne. Istotne jest, aby doboru 

przekaźnika dokonać przy uwzględnieniu ro-

dzaju prądów różnicowych, które mogą się po-

jawić w instalacji. W zależności od rodzaju 

prądu różnicowego, na który reaguje przekaź-

nik, normy wyróżniają trzy typy pomiarów:  
 

  Typ pomiaru  
Rodzaj wykry-
wanego prądu 
różnicowego 

AC A B 

przemienny AC tak tak tak 

pulsujący DC nie tak tak 

wolnozmienny  

i stały DC 
nie nie tak 

 

Poza tym, należy uwzględnić zakres częstotli-

wości prądów różnicowych, które są mierzone 

przez przekaźnik. Ma to znaczenie zwłaszcza 

wtedy, gdy kontrolowana sieć ma duży poziom 

zakłóceń. Składowe harmoniczne w prądzie fa-

zowym w przypadku powstania upływu poja-

wią się także w prądzie różnicowym. Jeżeli za-

stosowany przekaźnik będzie monitorował zbyt 

małe widmo częstotliwości może się okazać, że 

nie zareaguje na stan zagrożenia ze względu na 

niedoszacowanie faktycznej wartości prądu 

różnicowego płynącego w uszkodzonej instala-

cji. Przekaźniki różnicowoprądowe przezna-

czone są do monitorowania pojedynczych od-

pływów lub odbiorów. Wykorzystując możli-

wość różnych nastaw i opóźnień czasowych 

można zbudować niewielką sieć selektywnie 

sygnalizującą uszkodzenia. Takie rozwiązanie 

byłoby jednak niewygodne w przypadku mo-

nitorowania rozległej sieci, o dużej ilości od-

pływów. Do takich zadań stworzony został 

system lokalizacji prądów różnicowych RCMS 

(Residual Current Monitoring System). Jego 

podstawę stanowi ewaluator kontrolujący do 12 

przekładników różnicowoprądowych. Alar-

mowa wartość prądu różnicowego jest usta-

wiana indywidualnie w każdym z kanałów po-

miarowych. Cały system powinien umożliwić 

jednoczesną kontrolę jak największej liczby 

odpływów (około 1000). Przekroczenie warto-

ści alarmowej powinno być przejrzyście sygna-

lizowane, np. zapaleniem jednej z 12 diód na 

ściance czołowej ewaluatora bądź wiadomością 

tekstową. 
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Rysunek nr 4. Idea systemu monitorowania prądów różnicowych umożliwiającego przekazanie ko-

munikatów do systemów nadrzędnych  

 

Informacja o alarmie powinna być również 

przekazywana magistralą RS485 do centralnego 

sterownika systemu, skąd mogą być dokony-

wane nastawy parametrów i testy poszczegól-

nych jego elementów. Podobnie jak w przy-

padku systemu lokalizacji doziemień stosowa-

nego w sieciach izolowanych informacja ta 

powinna być przekazana do systemu nadrzęd-

nego przy pomocy protokołów takich jak: 

PROFIBUS, MODBUS lub TCP/IP. Dzięki 

temu systemowi informację o fakcie i miejscu 

wystąpienia uszkodzenia izolacji użytkownik 

otrzymuje z niezbędnym wyprzedzeniem, za-

nim nastąpi kosztowne wyłączenie awaryjne 

spowodowane zadziałaniem zabezpieczeń. 

System RCMS, efektywnie wspomagając kon-

serwacje zapobiegawcze, przyczynia się do 

znacznej redukcji kosztów eksploatacji i moż-

liwych strat powstających w przypadku awarii 

zasilania, poprawia także znacznie bezpieczeń-

stwo użytkowania sieci. 

Stałe monitorowanie poziomu prądów upływu 

w całej sieci pozwala na świadome prowadze-

nie polityki konserwacyjnej. Pozwala także na 

uniknięcie nieprzewidzianych przerw w pracy 

systemu wynikłych z czynników systematycz-

nie pogarszających stan izolacji i doprowadza-

jących ją do stanu, w którym niezbędne staje 

się zadziałanie zabezpieczeń. Jednym zdaniem 

– jest niezbędnym czynnikiem do optymalnego 

wykorzystania sił służb utrzymania ruchu elek-

trycznego, szczególnie wtedy, gdy ważne in-

formacje przekazywane są do nadrzędnego 

systemu nadzoru. 
 

Podsumowanie 
 

Poniesione koszty na montaż systemów lokali-

zacji uszkodzeń w sieciach dość szybko zwra-

cają się, dzięki ograniczeniu liczebności służb 

eksploatacyjnych i niedopuszczaniu do po-

wstawania groźnych w następstwa awarii. 

Rysunek nr 5 obrazuje oszczędności jakich mo-

żemy spodziewać się po zainstalowaniu odpo-

wiednio dobranych systemów monitoringu 

izolacji sieci i systemów lokalizacji uszkodzeń. 
 

 

Rysunek nr 5. Oszczędności wynikające z użyt-

kowania systemów lokalizacji odpływów o za-

niżonej wartości izolacji 
 

Opisane urządzenia i całościowe systemy spra-

wujące nadzór nad stanem izolacji sieci prze-

mysłowych są już od kilku lat stosowane w
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Rysunek nr 6. Idea zarządzania bezpieczeństwem elektrycznym zakładu przemysłowego 

 

polskich obiektach przemysłowych. Realizo-

wana 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 

kosztów wynikających z nagłych i nieprzewi-

dzianych przerw w zasilaniu spowodowanych 

działaniem klasycznych urządzeń ochronnych. 

Rozległe i wieloodpływowe instalacje elek-

tryczne we współczesnych zakładach produk-

cyjnych stawiają przed projektantami, wyko-

nawcami i eksploatatorami coraz to nowe zada-

nia i obowiązki. Możliwość powstawania za-

kłóceń i wzajemnego oddziaływania na siebie 

poszczególnych elementów instalacji, możli-

wość wystąpienia awarii i pojawienia się nie-

bezpiecznych napięć dotyku, a wreszcie ko-

nieczność zapewnienia ciągłości zasilania na-

kłada obowiązek przewidywania możliwych 

zagrożeń już na etapie planowania całej bu-

dowy. 

Proponowane w treści artykułu systemy 

monitoringu nie rozwiązują oczywiście 

problemu wystąpienia zakłóceń, ale pozwalają 

na ciągłą kontrolę newralgicznych punktów 

systemu elektroenergetycznego i sterowniczego 

obiektu dając służbom eksploatacyjnym 

niezastąpione narzędzie prewencyjne. Aby 

zapewnić odpowiedni nadzór nad instalacjami 

elektrycznymi nie wystarczą tylko same 

urządzenia obiektowe, konieczne jest również 

odpowiednio szybkie i dedykowane konkret-

nym służbom przekazanie informacji z tych 

systemów czyli zapewnienie efektywnej komu-

nikacji. Dopiero wtedy, gdy niezbędne infor-

macje dotrą do systemów sterowania i zarzą-

dzania obiektem, a  więc zostaną wprowadzone 

do systemów automatyki budynku, możemy 

mówić, że stworzyliśmy system monitoringu, 

który spełnia warunki odpowiedniego bezpie-

czeństwa, czyli że doszliśmy do poziomu za-

rządzania bezpieczeństwem elektrycznym 

obiektu. Ideę zarządzana bezpieczeństwem 

elektrycznym zakładu przemysłowego 

przedstawia rysunek 6. 


