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Selektywność pełna i częściowa wyłączników
różnicowoprądowych

Streszczenie. W pracy przedstawiono nowe i kompleksowe podejście do doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych
dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania. Stwierdzono, że podana w pracy selektywność uzależniona jest zarówno
od typu wyłączników (zwłoczny, bezzwłoczny), prądów działa oraz ich charakterystyk czasowo-prądowych. W analizie warunków współpracy
selektywnej uwzględnione zostały wymagania normy PN-HD 61008-1 w zakresie maksymalnych czasów wyłączania i minimalnych niezadziałania
oraz niesinusoidalne prądy różnicowe.

Abstract. The paper presents a new and comprehensive approach to the selection of residual current devices in electrical installations in order
to obtain full or partial selectivity of their operation. It was found that the given selectivity depends both on the type of circuit breakers (delayed,
instantaneous), operating currents and their time-current characteristics. In the analysis of the conditions of selective cooperation, the requirements of
the PN-HD 61008-1 standard in the range of maximum switch-off and minimum no tripping times as well as non-sinusoidal differential currents were
taken into account. (Full and partial selectivity of residual current devices)
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uszkodzeniowy, prąd różnicowy
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Wprowadzenie
W zdecydowanej większości u odbiorców

przemysłowych i komunalnych instalacje elektryczne
niskiego napięcia (nN) pracują w układzie promieniowym,
w których instaluje się wiele połączonych szeregowo
wyłączników różnicowoprądowych o różnych prądach
znamionowych, prądach znamionowych różnicowych,
charakterystykach czasowo-prądowych oraz działających
przy różnych kształtach prądów różnicowych (rys. 1). Przy
takim połączeniu, występujące trwale w instalacji naturalne
prądy upływnościowe lub powstałe wskutek uszkodzenia
izolacji prądy rażeniowe, mogą przepływać przez więcej niż
jeden wyłącznik różnicowoprądowy.

Rys. 1. Uproszczony schemat instalacji elektrycznej niskiego
napięcia w układzie promieniowym: O1, O2, O3 - odbiorniki,
FI1 – zabezpieczenie różnicowoprądowe typu AC o znamionowym
prądzie różnicowym IΔn= 300 mA, FI2-FI4 – zabezpieczenie
różnicowoprądowe typu A o znamionowym prądzie różnicowym IΔn=
30 mA

Spowodować może to niepożądane jednoczesne
zadziałanie kilku szeregowo połączonych wyłączników
różnicowoprądowych i wyłączenie zasilania urządzeń
elektrycznych nie tylko w uszkodzonych obwodzie, ale
także w sprawnych technicznie obwodach powodując
nieuzasadnioną utratę ich dyspozycyjności. Dla uniknięcia
takich sytuacji, wyłączniki różnicowoprądowe powinny
działać selektywnie, tzn. w przypadku pojawienia
się jakichkolwiek zakłóceń powodujących powstanie

prądów rażeniowych (prowadzących do powstania
niebezpiecznych napięć dotykowych) lub dużych
prądów upływnościowych, powinien zadziałać, tylko i
wyłącznie, wyłącznik różnicowoprądowy zainstalowany
najbliżej miejsca zakłócenia. Zadziałanie tego wyłącznika
różnicowoprądowego powinno spowodować wyłączenie tylko
uszkodzonego fragmentu obwodu przy zachowaniu ciągłości
zasilania pozostałych obwodów i urządzeń odbiorczych.

Różnorodność stosowanych wyłączników
różnicowoprądowych, różne wartości oraz kształty
naturalnych prądów upływnościowych i rażeniowych
sprawiają, że nie w każdym przypadku i nie w każdych
warunkach możliwe jest uzyskanie selektywności pełnej - tj.
takiej, w której bez względu na wartość i kształt płynącego
prądu rażeniowego lub upływnościowego zadziała tylko
i wyłącznie wyłącznik różnicowoprądowy zainstalowany
najbliżej miejsca zakłócenia. Uzyskanie takiej selektywności
wymagać może zmiany konfiguracji instalacji elektrycznej,
zwiększenia liczby obwodów odbiorczych, zwiększenia liczby
wyłączników różnicowoprądowych, a także zastosowania
wyłączników różnicowoprądowych różnych typów.

W przypadku, kiedy wyłączniki różnicowoprądowe nie
działają wybiórczo w całym zakresie spodziewanych prądów
upływnościowych i rażeniowych, a tylko dla przeważającej
ich części mówi się o selektywności częściowej. Ma
to miejsce wówczas, gdy świadomie rezygnuje się z
selektywności dla zakłóceń o małym prawdopodobieństwie.
Selektywność taka może być stosowana w obwodach o
mniejszych wymaganiach co do ciągłości zasilania, nie może
jednak wpłynąć na obniżenie wymagań w zakresie ochrony
przeciwporażeniowej.

Różne kształty oraz wartości różnicowych prądów
rażeniowych i upływnościowych występujących lub
powstałych w instalacji elektrycznej wskutek uszkodzenia
bądź naturalnych procesów starzeniowych izolacji
przewodów, lub zainstalowanych urządzeń elektrycznych,
podczas załączania i wyłączania obwodów odbiorczych,
zwarć doziemnych, wprowadziły podział wyłączników
różnicowoprądowych na cztery podstawowe typy. Są to
wyłączniki różnicowoprądowe typu [1]:
AC konstrukcyjnie przystosowane do działania przy prądzie

uszkodzeniowym (tj. rażeniowym, upływnościowym)
przemiennym doprowadzonym w sposób nagły lub
wolnonarastający,
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A przystosowane do działania przy prądzie
uszkodzeniowym przemiennym i stałym pulsującym
ze składową stałą do 6 mA doprowadzonym w
sposób nagły lub wolnonarastający oraz w obwodach
ze sterowanym sterownikiem kątem fazowym (np.
tyrystorem),

F pośredni między typem A i B; konstrukcyjnie zbliżone do
typu A, przy czym reagują również na prąd pulsujący ze
składową stałą do 10 mA, a także na prąd przemienny
zawierający wyższe harmoniczne,

B przeznaczone do stosowania w obwodach, w których
spodziewany prąd uszkodzeniowy jest: sinusoidalnie
zmiennym, pulsującym jednokierukowym o dowolnej
biegunowości lub sterowanym fazowo oraz z
wygładzonym prądem stałym.
Jeżeli w obwodzie zabezpieczonym wyłącznikiem

różnicowoprądowym znajduje się przemiennik częstotliwości,
to mogą pojawić się prądy uszkodzeniowe o innej
częstotliwości niż częstotliwość znamionowa wyłącznika.
Dla takiego przypadku ochrona przeciwporażeniowa może
nie być zapewniona, gdyż wyłącznik może nie zadziałać
przy wymaganej wartości prądu uszkodzeniowego i nie
wystąpi wyłączenie uszkodzonego obwodu [2, 3]. Prąd
uszkodzeniowy o niesinusoidalnym kształcie wpływa na
wartość prądu różnicowego wyłącznika, przy której nastąpi
odłączenie uszkodzonego obwodu. Prawidłowość ta odnosi
się zarówno do wyłączników bezzwłocznych i zwłocznych
oraz typu AC i A [4]. Zależność ta występuje również przy
różnych kątach fazowych prądu i częstotliwościach innych
niż 50 Hz [5]. Prądy upływnościowe o wysokich wartościach
kąta fazowego mogą prowadzić również do wyzwalania
wyłącznika typu AC, chociaż wyłączniki tego typu nie są
przeznaczone do wyłączania takich prądów różnicowych [4].
Przy prądzie uszkodzeniowym o częstotliwości mniejszej niż
50 Hz pojawiają się trudności z zadziałaniem wyłącznika
różnicowoprądowego. W sposób znaczący wzrasta wartość
prądu rażeniowego, konieczna do wyzwolenia wyłącznika i
odnosi się zarówno do wyłączników typu AC oraz A. Przy
czym prądy wyzwalające różnią się pomiędzy producentami
wyłączników [6].

Właściwości oraz zakresy prądów zadziałania
wymienionych typów wyłączników różnicowoprądowych
dla jednofazowego zwarcia doziemnego w obwodzie
odbiorczym zamieszczono w Tablicy 1.

Prądy zadziałania wyłączników różnicowoprądowych
(Tablica 1) podzielić można na trzy przedziały:

• pierwszy, mniejszy od dolnej granicznej wartości
prądu zadziałania, dotyczy prądów różnicowych
(uszkodzeniowych), przy których nie powinien
w żadnym przypadku zadziałać wyłącznik
różnicowoprądowy,

• drugi, określony dolną i górną wartością
prądu zadziałania, dotyczy przedziału prądów
różnicowych, przy których może zadziałać wyłącznik
różnicowoprądowy,

• trzeci, powyżej górnej wartości prądu zadziałania
dotyczy prądów różnicowych, przy którym musi
zadziałać wyłącznik różnicowoprądowy.
Z podanych przedziałów prądu zadziałania wynika, że w

celu uzyskania selektywności pełnej dwóch szeregowo
pracujących wyłączników różnicowoprądowych, dla
wszystkich mogących wystąpić zakłóceń (począwszy od
dużej upływności, poprzez przeciążenia do zwarć), wartość i
kształt prądu zadziałania wyłącznika znajdującego się bliżej
źródła zasilania źródła powinna odpowiadać pierwszemu

przedziałowi, natomiast wyłącznika znajdującego się w
pobliżu miejsca zakłócenia - trzeciemu przedziałowi. W
pozostałych dwóch przypadkach możliwe jest uzyskanie
selektywności częściowej (tj. tylko do pewnej wartości prądu
zadziałania) lub całkowitego jej braku.

Biorąc pod uwagę czas zadziałania wyłączników
różnicowoprądowych, w przypadku pojawienia się
prądów rażeniowych bądź upływnościowych, w stanach
przejściowych, w stanach związanych z pojawieniem się
prądów udarowych, wyróżnić można trzy typy wyłączników:

• bezzwłoczne, reagujące na pojawiające się prądy
rażeniowe bądź upływnościowe z czasem własnym
wyłącznika,

• krótkozwłoczne o zwiększonej odporności na prądy
łączeniowe oraz prąd udarowy o kształcie 8/20 μs i
wartości szczytowej do 3 kA; mają wbudowaną zwłokę
czasową 10 ms lub 20 ms,

• zwłoczne, nazywane też wyłącznikami selektywnymi
oznaczonymi literą S, działające ze zwłoką czasową
około 40 ms; docelowo przeznaczone są do selektywnej
współpracy z szeregowo połączonymi wyłącznikami
różnicowoprądowymi bezzwłocznymi.

Każdy z trzech wymienionych typów wyłączników
różnicowoprądowych posiada pasmowe charakterystyki
czasowo-prądowe. Przykładowy poglądowy przebieg
pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych
wyłączników różnicowoprądowych, w zależności od
krotności prądu różnicowego IΔ w stosunku do prądu
znamionowego różnicowego IΔn wyłącznika pokazano na
rys. 2.

Rys. 2. Pasmowe charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników
różnicowoprądowych firmy ABB [7]

Norma [1] określa maksymalne czasy wyłączania
dla wszystkich typów wyłączników różnicowoprądowych
oraz minimalne czasy niezadziałania dla wyłączników
zwłocznych. Znormalizowane ww. czasy dla wyłączników
różnicowoprądowych typu AC, A i B podano w Tablicy 2.

Każdy z wyłączników różnicowoprądowych, niezależnie
od typu, posiada określone przedziały prądów zadziałania
(Tablica 1) oraz charakterystyki czasowo-prądowe (Tablica
2). Przy określaniu selektywnej współpracy dwóch
szeregowo połączonych wyłączników różnicowoprądowych
nie można posługiwać się tylko jednym kryterium, prądowym
lub czasowo-prądowym, ale obydwoma jednocześnie.

Bazując na zamieszczonych w Tablicach 1 i
2 wymaganiach, można powiedzieć, że wyłączniki
różnicowoprądowe działają w pełni selektywnie, gdy ich
prądy zadziałania i pasmowe charakterystyki czasowo-
prądowe nie przecinają się ani nie mają żadnych wspólnych
obszarów działania dla wszystkich spodziewanych wartości
i kształtów prądów rażeniowych oraz upływnościowych.
Wystąpienie jakiegokolwiek wspólnego obszaru działania
prowadzi do selektywności częściowej.
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Tablica 1. Właściwości oraz zakresy prądów zadziałania wyłączników różnicowoprądowych dla różnych kształtów prądów jednofazowego
zwarcia doziemnego iΔ

Prąd zwarcia doziemnego iΔ Prąd zadziałania wyłącznika

Kształt prądu iΔ przy
którym zadziała (+)
lub nie zadziała (-)
wyłącznik typu:
AC A B

Przemienny sinusoidalny (0,5-1,0) IΔn + + +
Przemienny sinusoidalny, pulsujący
wyprostowany jednopołówkowo

(0,35-1,4) IΔn - + +

Pulsujący wyprostowany jednopołówkowo (0,35-1,4) IΔn - + +
Pulsujący: kąt wysterowania 90◦ (iA), kąt
wysterowania 135◦(iB)

iA: (0,25-1,4) IΔn

iB: (0,11-1,4) IΔn

- + +

Wyprostowany jednopołówkowo ze składową
stałą do 6 mA

(1,4 IΔn + 6) mA - + +

Prąd stały o niewielkiej zawartości składowej
okresowej

(0,5-2,0) IΔn
1) - - +

IΔn - prąd znamionowy różnicowy wyłącznika różnicowego
1) Dotyczy wyłączników różnicowoprądowych przeznaczonych do przerywania prądów różnicowych stałych w
instalacjach elektrycznych przemysłowych.

Tablica 2. Znormalizowane maksymalne czasy wyłączania (max.) i najkrótsze czasy niezadziałania (min.) wyłączników różnicowoprądowych
typu AC, A i B przy wystąpieniu prądu różnicowego [1]

Typ wyłącznika Prąd znamionowy In Prąd znamionowy IΔn Maksymalny czas wyłączania (max.) i najkrótszy
czas [s] niezadziałania (min.) dla prądu
różnicowego IΔ równego:

A A IΔn 2xIΔn 5xIΔn -
AC (bezzwłoczny,
krótkozwłoczny)

dowolny dowolny 0,3 0,15 0,04 Max.

AC (zwłoczny) ≥ 25A ≥ 0,03 0,5 0,2 0,15 Max.
0,13 0,06 0,05 Min.

A i B (bezzwłoczny,
krótkozwloczny) dowolny > 0,01A 1,4xIΔn 2x1,4xIΔn 5x1,4xIΔn

0,3 0,15 0,04 Max.
A i B (bezzwłoczny,
krótkozwłoczny) dowolny ≤ 0,01A 2xIΔn 2x2xIΔn 2x5xIΔn

0,3 0,15 0,04 Max.

A i B (zwłoczny) ≥ 25A ≥ 0,03
1,4xIΔn 2x1,4xIΔn 5x1,4xIΔn

0,5 0,2 0,15 Max.
0,13 0,06 0,05 Min.

Kryterium prądowe selektywnej współpracy
Na podstawie wymagań normatywnych zamieszczonych

w Tablicy 1, w Tablicy 3 podano dolną i górną
granicę możliwych prądów zadziałania wyłączników
różnicowoprądowych różnego typu dla różnych
kształtów prądu różnicowego. Kierując się podanymi
wartościami progowymi prądów zadziałania wyłączników
różnicowoprądowych, określono prądy znamionowe
różnicowe szeregowo pracujących wyłączników
różnicowoprądowych zapewniających selektywność
pełną (Tablica 4) oraz częściową (Tablica 5) pomiędzy
wyłącznikami typu AC, A i B zainstalowanymi bliżej
odbiornika oraz typu A i B znajdującymi się bliżej źródła
zasilania dla wszystkich możliwych kształtów spodziewanego
prądu różnicowego.

Z analizy danych zestawionych w Tablicach 4
i 5 wynika, że jeżeli kryterium oceny selektywnej
współpracy dwóch szeregowo połączonych wyłączników
różnicowoprądowych będzie prąd ich zadziałania, to w
przypadku wystąpienia prądu różnicowego przemiennego
sinusoidalnego, niezależnie od typu zainstalowanych
wyłączników różnicowoprądowych zachowana będzie
zawsze selektywność pełna, gdy wartość prądu
znamionowego różnicowego wyłącznika od strony
zasilania będzie, co najmniej trzykrotnie większa od prądu
znamionowego różnicowego wyłącznika zamontowanego od
strony odbiornika. Natomiast dla prądów różnicowych
o innym przebiegu czasowym, tj. wyprostowanych
jednopołówkowo, zawierających składową stałą, podany
wyżej warunek w żadnym przypadku nie zapewnia
selektywności pełnej. Może zagwarantować, co najwyżej
selektywność częściową. W takim przypadku, w celu
uzyskania selektywności pełnej, prąd znamionowy różnicowy

wyłącznika różnicowoprądowego zainstalowanego od strony
zasilania powinien być przynajmniej:

• dziesięciokrotnie większy od prądu znamionowego
wyłącznika różnicowoprądowego zamontowanego od
strony odbiornika o prądzie IΔn = 10 i 30 mA,

• pięciokrotnie większy od prądu znamionowego
wyłącznika różnicowoprądowego od strony odbiornika
o prądzie IΔn = 100 mA.

Podane warunki nie zapewniają jednak selektywności
pełnej dla prądu pulsującego wysterowanego przy kącie
135◦. W takim przypadku prąd znamionowy różnicowy
wyłącznika od strony zasilania powinien być co najmniej
trzydziestokrotnie razy większy od prądu znamionowego
różnicowego wyłącznika od strony odbiornika o IΔn = 10 mA
oraz siedemnastokrotnie dla wyłącznika o IΔn = 30 mA.

Kryterium czasowo-prądowe selektywnej współpracy
W normie [1] podano maksymalne czasy wyłączania

i najkrótsze czasy niezadziałania wyłączników
różnicowoprądowych (pierwszy czas dla bezzwłocznych,
krótkozwłocznych i zwłocznych, drugi - zwłocznych)
odniesione dla określonej krotności (1, 2, 5) górnej
wartości prądów ich zadziałania (AC-IΔn, A i B-
1,4xIΔn). Na tej podstawie można: sporządzić
charakterystyki czasowo-prądowe różnych typów
wyłączników różnicowoprądowych, określić wzajemne ich
położenie oraz ocenić możliwość selektywnej współpracy dla
różnej konfiguracji szeregowo zainstalowanych wyłączników.
W przypadku, gdy charakterystyka czasowo-prądowa
wyłącznika zainstalowanego od strony zasilania nie przecina
się ani nie ma żadnego punktu wspólnego z charakterystyką
czasowo-prądową wyłącznika zamontowanego bliżej
odbiornika, pomiędzy wyłącznikami wystąpi selektywność
pełna. Wystąpienie jakiegokolwiek wspólnego obszaru lub
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Tablica 3. Zakresy prądów zadziałania wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B

Rodzaj prądu IΔ (typ wyłącznika) Prąd znamionowy różnicowy wyłącznika różnicowoprądowego IΔn [mA]:
10 30 100 300 500 1000

Przemienny sinusoidalny (AC, A, B) 5 - 10 15 - 30 50 - 100 150 - 300 250 - 500 500 - 1000
Pulsujący wyprostowany jednopołówkowo (A, B) 3,5 - 14 10,5 - 42 35 - 140 105 - 420 175 - 700 350 - 1400
Pulsujący wyprostowany jednopołówkowo (A,
B):
- kąt wysterowania 90◦ 2,5 - 14 7,5 - 42 25 - 140 75 - 420 125 - 700 250 - 1400
- kąt wysterowania 135◦ 2,2 - 14 3,3 - 42 11 - 140 33 - 420 55 - 700 110 -1400
Wyprostowany jednopołówkowo ze składową
stałą do 6 mA (A, B)

8,8 48 146 426 706 1406

Prąd stały o niewielkiej zawartości składowej
okresowej 1) (B)

5 - 20 15 - 60 50 - 200 150 - 600 250 - 1000 500 - 2000

1) Dotyczy wyłączników różnicowoprądowych przeznaczonych do wyłączania prądów stałych w instalacjach
przemysłowych.

Tablica 4. Określone na podstawie kryterium prądowego prądy znamionowe różnicowe wyłączników różnicowoprądowych zapewniających
selektywność pełną pomiędzy wyłącznikami typu AC, A i B zainstalowanymi bliżej odbiornika oraz typu A (AC) i B zamontowanymi bliżej
źródła zasilania, w zależności od spodziewanego kształtu prądu różnicowego

Rodzaj prądu IΔ Typ wyłącznika bliżej odbiornika Typ wyłącznika bliżej źródła zasilania: A (AC), B
Przemienny sinusoidalny AC, A, B 10 / 30 30 / 100 100 / 300
Przemienny sinusoidalny, pulsujący
wyprostowany jednopołówkowo

A, B 10 / 100 30 / 300 100 / 500

Pulsujący wyprostowany jednopołówkowo A, B 10 / 100 30 / 300 100 / 500
Pulsując wyprostowany jednopołówkowo:
- kąt wysterowania 90◦ A, B 10 / 100 30 / 300 100 / 1000
- kąt wysterowania 135◦ A, B 10 / 300 30 / 500 100 / X
Wyprostowany jednopołówkowo ze składową
stałą do 6 mA

A, B 10 / 30 30 / 100 100 / 300

Prąd stały o niewielkiej zawartości składowej
okresowej

B 10 / 100 30 / 300 100 / 500

X - nie ma takiej możliwości.
Uwaga: Pogrubione wartości prądów znamionowych różnicowych zapewniają selektywność pełną dla wszystkich kształtów prądu
różnicowego.

punktu prowadzi do selektywności częściowej.
Podane wcześniej kryterium prądowe selektywnej

współpracy wyłączników różnicowoprądowych dla różnego
kształtu prądu różnicowego oraz typu wyłączników
wymaga weryfikacji czasowo-prądowej. Konieczne jest
więc wyznaczenie maksymalnych czasów wyłączania
i najkrótszych czasów niezadziałania wyłączników
różnicowoprądowych dla różnych, podanych w Tablicach
6 i 7, konfiguracji połączeń wyłączników oraz ich prądów
znamionowych różnicowych warunkujących selektywność
pełną bądź częściową określoną na podstawie kryterium
prądowego. Z analizy podanych w Tablicy 2 czasów
maksymalnych wyłączania i minimalnych niezadziałania
wyłączników różnicowoprądowych oraz uwarunkowań ich
wystąpienia wynika, że:

1. Weryfikację selektywności pełnej i częściowej
należy przeprowadzać dla maksymalnego czasu
wyłączania wyłącznika zainstalowanego bliżej
odbiornika oraz najkrótszych czasów niezadziałania
wyłącznika znajdującego się bliżej źródła zasilania
z uwzględnieniem krotności („n”) ich prądu
znamionowego różnicowego (nxIΔn).

2. Przy szeregowym połączeniu wyłącznika
bezzwłocznego oraz zwłocznego typu AC (lub A), przy
prądzie różnicowym IΔn oraz 2xIΔn (lub 1,4xIΔn oraz
1,4x2xIΔn) minimalny czas niezadziałania wyłącznika
zwłocznego jest krótszy od maksymalnego czasu
wyłączania wyłącznika bezzwłocznego. Dopiero przy
prądzie różnicowym równym i większym od 5xIΔn (lub
1,4x5xIΔn) minimalny czas niezadziałania wyłącznika
zwłocznego jest większy od maksymalnego czasu
wyłączania wyłącznika bezzwłocznego.

3. Dla uzyskania selektywności pełnej, charakterystyki
czasowo-prądowe wyłącznika zainstalowanego bliżej
odbiornika oraz źródła zasilania (niezależnie od
typu wyłączników i kształtu prądu różnicowego) w

żadnym przypadku nie mogą przecinać się ze
sobą i mieć jakiegokolwiek punktu wspólnego dla
podanych w Tablicy 1 prądów różnicowych ich
zadziałania, z uwzględnieniem maksymalnych czasów
wyłączania i minimalnych czasów niezadziałania.
Oznacza to, że dolna wartość prądu zadziałania
wyłącznika znajdującego się bliżej źródła zasilania
nie może być mniejsza od co najmniej pięciokrotnej
wartości prądu znamionowego różnicowego wyłącznika
zainstalowanego bliżej odbiornika.

4. W przypadku selektywności częściowej, charakterystyki
czasowo-prądowe wyłącznika zainstalowanego bliżej
odbiornika oraz źródła zasilania będą przecinały
się ze sobą, w co najmniej jednym punkcie. Punkt
przecięcia się charakterystyk czasowo-prądowych
wyznacza wartość prądu różnicowego zapewniającą
selektywność częściową. Biorąc pod uwagę podane
w Tablicy 1 możliwe prądy zadziałania wyłączników
oraz minimalne czasy niezadziałania i maksymalne
wyłączania oznacza to, że dolna wartość prądu
zadziałania wyłącznika znajdującego się bliżej źródła
zasilania będzie mniejsza, lub równa, od dwukrotnej
wartości prądu znamionowego różnicowego wyłącznika
zainstalowanego bliżej odbiornika.
Bazując na podanych czasowo-prądowych warunkach

selektywnej współpracy dwóch szeregowo połączonych
wyłączników różnicowoprądowych, w Tablicach 6 i 7
podano prądy znamionowe różnicowe wyłączników
różnicowoprądowych różnego typu zainstalowanych
od strony odbiornika oraz bliżej zasilania warunkujące
selektywność pełną i częściową dla różnych kształtów
spodziewanego prądu różnicowego IΔ.

Dla pełniejszego zrozumienia idei tworzenia Tablicy 6
przedstawiono sposób postępowania przy doborze dwóch
wyłączników różnicowoprądowych do selektywności pełnej.
Przykład dotyczy doboru wyłączników różnicowoprądowych
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Tablica 5. Określone na podstawie kryterium prądowego prądy znamionowe różnicowe wyłączników różnicowoprądowych zapewniających
selektywność częściową pomiędzy wyłącznikami typu AC, A i B zainstalowanymi bliżej odbiornika oraz typu A (AC) i B zamontowanymi bliżej
źródła zasilania, w zależności od spodziewanego kształtu prądu różnicowego

Rodzaj prądu IΔ Typ wyłącznika bliżej odbiornika Typ wyłącznika bliżej źródła zasilania: A (AC), B
Przemienny sinusoidalny AC, A, B 1) 1) 1)
Przemienny sinusoidalny, pulsujący
wyprostowany jednopołówkowo

A, B 10 / 30 30 / 100 100 / 300

Pulsujący wyprostowany jednopołówkowo A, B 10 / 30 30 / 100 100 / 300
Pulsując wyprostowany jednopołówkowo:
- kąt wysterowania 90◦ A, B 10 / 30 30 / 100 100 / 300
- kąt wysterowania 135◦ A, B 10 / 30 30 / 100 100 / 300
Wyprostowany jednopołówkowo ze składową
stałą do 6 mA

A, B 1) 1) 1)

Prąd stały o niewielkiej zawartości składowej
okresowej

B 10 / 30 30 / 100 100 / 300

1) - niezależnie od prądu różnicowego działają selektywnie.
Uwaga: Pogrubione wartości prądów znamionowych różnicowych zapewniają selektywność częściową dla wszystkich kształtów
prądu różnicowego innego od sinusoidalnego.

Tablica 6. Prądy znamionowe różnicowe wyłączników różnicowoprądowych zapewniające selektywność pełną pomiędzy wyłącznikami typu
AC, A i B zainstalowanymi od strony odbiornika oraz zasilania, określone z charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników dla różnych
kształtów spodziewanego prądu różnicowego IΔ

Kształt prądu IΔ
Typ wyłącznika od strony: Prądy znamionowe różnicowe

odbiornika IΔn1 zasilania IΔn2 IΔn1 / IΔn2 IΔn1 / IΔn2 IΔn1 / IΔn2

Przemienny sinusoidalny AC AC 10 / 100 30 / 300 100 / 500
AC AC(S) 10 / 100 30 / 300 100 / 500
A AC1) 10 / 100 30 / 300 100 / 500
A AC(S)1) 10 / 100 30 / 300 100 / 500
A A 10 / 100 30 / 300 100 / 500
A A(S) 10 / 100 30 / 300 100 / 500

AC(S) A2) — — —

Przemienny sinusoidalny, pulsujący
wyprostowany jednopołówkowo

A AC(S)1) 10 / 500 30 / 1000 100 / 1000
A A 10 / 500 30 / 1000 100 / 1000
A A(S) 10 / 500 30 / 1000 100 / 1000

Pulsując wyprostowany jednopołówkowo:
- kąt wysterowania 90◦ A A 10 / 500 30 / 1000 —
- kąt wysterowania 135◦ A A(S) 10 / 500 — —
Wyprostowany jednopołówkowo ze składową
stałą do 6 mA

A A 10 / 100 30 / 300 100 / 1000
A A(S) 10 / 100 30 / 300 100 / 1000

Prąd stały o niewielkiej zawartości składowej
okresowej

— — — — —

1) - układ niewskazany
2) - brak możliwości selektywności pełnej

typu AC w obwodzie, w którym prąd różnicowy ma
kształt przemienny sinusoidalny. Przyjęto, że wyłącznik
różnicowoprądowy znajdujący się bliżej odbiornika jest typu
bezzwłocznego i ma prąd znamionowy różnicowy IΔn1 =
30 mA, natomiast wyłącznik zainstalowany bliżej zasilania
jest zwłoczny o prądzie znamionowym różnicowym IΔn2 =
100 mA. Zgodnie z przedstawionym kryterium prądowym
selektywności pełnej (Tablica 4), dla podanej konfiguracji
wyłączników przy spodziewanym prądzie różnicowym do
0,5xIΔn2, tj. 50 mA, musi zadziałać tylko i wyłącznie
wyłącznik od strony odbiornika, wyłączając wymieniony prąd
w czasie nie dłuższym niż 0,3 s (Tablica 2) dla zachowania
selektywności pełnej między wyłącznikami. Przy prądach
różnicowych większych od 50 mA, przekraczających dolną
wartość progową zadziałania wyłącznika drugiego, dobór
się komplikuje. Przykładowo dla spodziewanego prądu
różnicowego 60 mA (tj. 2xIΔn1), najdłuższy czas wyłączenia
wyłącznika pierwszego wynosi 0,15 s, a najkrótszy czas
niezadziałania wyłącznika drugiego 0,13 s. Oznacza to,
że dla prądu różnicowego 60 mA charakterystyki czasowo-
prądowe obydwu wyłączników przecinają się i może wystąpić
zadziałanie drugiego wyłącznika. Przy wzroście prądu
różnicowego powyżej 150 mA, tj. 5xIΔn1 pierwszego
wyłącznika, wyłączniki będą działać selektywnie, ponieważ
najdłuższy czas wyłączania pierwszego wyłącznika wynosi
0,04 s, natomiast najkrótszy czas niezadziałania drugiego
wyłącznika 0,05 s. Podsumowując należy stwierdzić, że
wyłączniki różnicowoprądowe (pierwszy o prądzie IΔn1 =
30 mA, drugi IΔn2 = 100 mA) nie zachowają selektywności

pełnej. Stosując od strony zasilania wyłącznik zwłoczny
o prądzie znamionowym IΔn2 = 300 mA, przy prądzie
60 mA w żadnym przypadku nie wystąpi jego zadziałanie,
ponieważ: dolna progowa wartość prądu zadziałania wynosi
150 mA, najkrótszy czas niezadziałania 0,13 s, a najdłuższy
czas zadziałania wyłącznika bezzwłocznego przy prądzie
150 mA - 0,05 s. Tym samym zachowana będzie pełna
selektywność czasowo-prądowa dla prądu różnicowego
mniejszego od 150 mA. Nie można wykluczyć, że dla
analizowanego układu wyłączników różnicowoprądowych
30/100 selektywność pełna będzie zachowana tylko dla
wyłączników różnicowoprądowych konkretnych producentów
lub tylko pojedynczych egzemplarzy. Nie można również
wykluczyć sytuacji, w której uzyskanie selektywności pełnej
nie będzie możliwe w przypadku stosowania wyłączników
różnicowoprądowych różnych producentów.

Analiza porównawcza kryterium prądowego i czasowo-
prądowego

Porównując wyznaczone na podstawie kryterium
prądowego oraz czasowo-prądowego prądy znamionowe
różnicowe połączonych szeregowo, w różnych układach,
wyłączników różnicowoprądowych warunkujących
selektywność pełną lub częściową stwierdzić można,
że kryterium prądowe, obejmujące graniczne prądy
niezadziałania i zadziałania, jest wystarczające dla
określania selektywności częściowej. Z analizy danych
zawartych w Tablicy 7 wynika, że niezależnie od kształtu
prądu różnicowego oraz typu wyłącznika, podana
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Tablica 7. Prądy znamionowe różnicowe wyłączników różnicowoprądowych zapewniające selektywność częściową pomiędzy wyłącznikami
typu AC, A i B zainstalowanymi od strony odbiornika oraz zasilania, określone z charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników dla różnych
kształtów spodziewanego prądu różnicowego IΔ

Kształt prądu IΔ
Typ wyłącznika od strony: Prądy znamionowe różnicowe

odbiornika IΔn1 zasilania IΔn2 IΔn1 / IΔn2 IΔn1 / IΔn2 IΔn1 / IΔn2

Przemienny sinusoidalny AC AC 10 / 30 30 / 100 100 / 300
AC AC(S) 10 / 30 30 / 100 100 / 300
A AC1) 10 / 30 30 / 100 100 / 300
A AC(S)1) 10 / 30 30 / 100 100 / 300
A A 10 / 30 30 / 100 100 / 300
A A(S) 10 / 30 30 / 100 100 / 300

AC(S) AC 10 / 30 30 / 100 100 / 300

Przemienny sinusoidalny, pulsujący
wyprostowany jednopołówkowo

A AC(S)1) 10 / 30 30 / 100 100 / 300
A A 10 / 30 30 / 100 100 / 300
A A(S) 10 / 30 30 / 100 100 / 300

Pulsując wyprostowany jednopołówkowo:
- kąt wysterowania 90◦ A A 10 / 30 30 / 100 —
- kąt wysterowania 135◦ A A(S) 10 / 30 30 / 100 —
Wyprostowany jednopołówkowo ze składową
stałą do 6 mA

A A 10 / 30 30 / 100 100 / 300
A A(S) 10 / 30 30 / 100 100 / 300

Prąd stały o niewielkiej zawartości składowej
okresowej

— — — — —

1) - układ niewskazany
2) - brak możliwości selektywności pełnej

selektywność jest zachowana dla prądu różnicowego
odpowiadającego dwukrotnej wartości prądu znamionowego
różnicowego wyłącznika zainstalowanego bliżej odbiornika
(tj. 2xIΔn1). Natomiast kryterium czasowo-prądowe, wiążące
prądy oraz czasy niezadziałania i wyłączania wyłączników
różnicowoprądowych, jest bazowym dla selektywności
pełnej. W tym przypadku krotność prądów znamionowych
szeregowo połączonych wyłączników różnicowoprądowych
zależy od: typu, konfiguracji połączeń wyłączników,
kształtu spodziewanego prądu różnicowego oraz prądu
znamionowego różnicowego wyłącznika zainstalowanego
bliżej odbiornika. Z tego też powodu, przy doborze
wyłączników różnicowoprądowych od strony zasilania i
odbiornika zaleca się korzystać z danych zamieszczonych w
Tablicy 6.

Wpływ kształtu prądu różnicowego, typu wyłącznika,
zakresu prądów niezadziałania i zadziałania na selektywność
wyłączników różnicowoprądowych sprawia, że przy ich
doborze nie można kierować się tylko celem ich stosowania
(ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwpożarowa),
ale także kształtem spodziewanego prądu różnicowego
w miejscu zainstalowania oraz naturalnymi prądami
upływnościowymi występującymi w zabezpieczanych
obwodach w normalnych warunkach pracy. Przy wyborze
konfiguracji wyłączników różnicowoprądowych, należy
uwzględnić także negatywne skutki wynikające ze
stosowania takiego, a nie innego, szeregowego ich
połączenia. Dotyczy to przede wszystkim połączenia
wyłącznika bezzwłocznego typu AC i zwłocznego typu A
oraz bezzwłocznego typu A i zwłocznego typu AC.

W pierwszym układzie, w przypadku wystąpienia prądów
różnicowych pulsujących, zadziała wyłącznik zwłoczny
typu A, wyłączając wszystkie obwody zabezpieczone
wyłącznikami bezzwłocznymi typu AC. W drugim przypadku,
przy istnieniu wielu obwodów zasilanych przez wyłącznik
typu AC może dojść do sytuacji, że sumaryczna wartość
prądu odkształconego o kształcie innym niż przemienny
sinusoidalny, będzie większa od jego prądu znamionowego.
Nie spowoduje to jednak jego zadziałania, stwarzając tym
samym zagrożenie porażeniowe oraz pożarowe w instalacji.
Z podanego powodu, większość producentów wyłączników
różnicowoprądowych nie zaleca stosowania takiego układu.
W celu wyeliminowania takiej sytuacji, wymagane jest
zainstalowanie przed niereagującym na prądy różnicowe
pulsujące wyłącznikiem zwłocznym typu AC dodatkowego

wyłącznika typu A lub B. Rozwiązanie takie podnosi koszt
ochrony przed prądami różnicowymi oraz koszt instalacji
elektrycznej.

Podsumowanie i wnioski
Z przeprowadzonej analizy warunków selektywnej,

pełnej lub częściowej, współpracy wyłączników
różnicowoprądowych wynika, że poprawny dobór typu
i konfiguracji połączenia wyłączników nie jest prosty.
Występuje szereg uwarunkowań związanych z: obecnością
w instalacji elektrycznej odbiorników nieliniowych i
wyższych harmonicznych, kształtem prądu różnicowego
(przemienny sinusoidalny, pulsujący, odkształcony, z
zawartością składowej stałej), wyborem typu i konfiguracji
szeregowego połączenia wyłączników różnicowoprądowych,
wyborem rodzaju selektywności (pełna, częściowa) oraz
niezawodnością zasilania odbiorników zabezpieczonych
wyłącznikiem różnicowoprądowym. Uwarunkowania te
powinny być już uwzględnione w fazie projektowania nowej
lub przebudowywania eksploatowanej instalacji elektrycznej.

Podane uwarunkowania można w znacznym stopniu
ograniczyć poprzez: zwiększenie liczby wyłączników
różnicowoprądowych w instalacji elektrycznej; taki
podział zasilanych obwodów, ażeby przez jeden
wyłącznik różnicowoprądowy zasilana była mniejsza
liczba odbiorników; szacowanie spodziewanych naturalnych
prądów upływnościowych; ograniczenie przepływu prądów z
wysokim udziałem wyższych harmonicznych wytwarzanych
przez odbiorniki nieliniowe, które sumując się w przewodzie
neutralnym, mogą spowodować przepływ przez wyłącznik
różnicowoprądowy prądu przekraczającego jego prąd
znamionowy.

Odkształcenia prądu różnicowego od sinusoidy oraz
obecność prądów wyższych harmonicznych sprawia, że
w instalacjach elektrycznych zasilających różnego rodzaju
odbiorniki dla ich ochrony przeciwporażeniowej należy
stosować wyłączniki różnicowoprądowe reagujące na prąd
przemienny i prąd jednokierunkowy pulsujący o składowej
stałej nieprzekraczającej 6 mA (tj. typu A) lub 10 mA oraz
zawierający wyższe harmoniczne (tj. typu F).

Niezawodność zasilania odbiorników sprawia,
że najbardziej uniwersalnym i zalecanym układem
szeregowego połączenia wyłączników różnicowoprądowych
do selektywnej współpracy jest układ zawierający od strony
odbiornika wyłącznik bezzwłoczny typu A oraz zwłoczny
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typu A od strony zasilania.
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Elektrotechniczny

[4] Czapp S., Horiszny J.: The effect of current delay angle
on tripping of residual current devices, , Zilina, 2017, ss.
90–94. International Conference on Information and Digital
Technologies (IDT)

[5] Luo X., Du Y., Wang X. H.,. Chen M. L.: Tripping
Characteristics of Residual Current Devices Under
Nonsinusoidal Currents, in , vol. 47, no. 3, ss. 1515–1521,
May-June 2011. IEEE Transactions on Industry Applications

[6] Czapp S., Dobrzynski K., Klucznik J., Lubosny Z.: Low-
frequency tripping characteristics of residual current devices,
, Milan, 2017, ss. 1–4. IEEE International Conference
on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE
Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC /
I&CPS Europe)
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PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 94 NR 11/2018 95



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


