
Streszczenie:
Artykuł dotyczy wskaźników obecności napięcia instalowanych 

bezpośrednio na przewodach i szynach prądowych stosowanych 
w systemach rozdzielczych średniego napięcia (ŚN), tj. należących 
w całości do obwodów pierwotnych systemu. Przedstawiono 
ogólne zasady działania takich wskaźników napięcia, różnice 
w zasadzie działania w stosunku do wskaźników z dzielnikiem 
napięcia oraz najważniejsze specyfikacje techniczne wskaźników. 
Omówiono również zakres funkcjonalności takich wskaźników 
w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie norm. Przed-

stawiono przykłady stosowanych wskaźników napięcia typu 
szynowego i zakres ich stosowalności. 

Wstęp

Wskaźniki obecności napięcia stanowią istotny ele-
ment wyposażenia układów rozdzielczych średniego 
napięcia (ŚN). Szeroko używane są wskaźniki przenośne, 
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umieszczane na drążkach izolacyjnych – szczególnie przy 
procedurze dopuszczenia do pracy przy układach ŚN – na-
powietrznych i wnętrzowych. W instalacjach wnętrzowych, 
w zamkniętych rozdzielnicach powszechnie stosowane 
są wskaźniki stacjonarne wbudowane na stałe w panele 
rozdzielnic. 

Osobną grupę wskaźników stacjonarnych stanowią 
wskaźniki montowane bezpośrednio na szynach prądo-
wych i przewodach, które wskazują obecność napięcia 
poprzez wykrywanie pola elektrycznego wokół szyny lub 
przewodu, na którym są zainstalowane. W artykule tym 
skupimy się na tej ostatniej klasie wskaźników. Jednym 
z głównych zadań takich wskaźników jest zwiększenie 
bezpieczeństwa obsługi układów ŚN. Dla uproszczenia 
będziemy używać określenia „wskaźniki szynowe” dla 
określenia tej grupy wskaźników. Do niedawna wskaźniki 
takie były używane wyłącznie w instalacjach wnętrzo-
wych. Obecnie dostępne są również wskaźniki szynowe 
dostosowane do stosowania w instalacjach napowietrz-
nych – w których dotychczas bardzo rzadko stosowano 
jakiekolwiek wskaźniki stacjonarne.

Obowiązujące normy

Nie istnieją normy państwowe ani międzynarodowe 
opisujące wymagania dotyczące wskaźników szynowych. 
Wymagania dotyczące pozostałych typów wskaźników 
są szczegółowo unormowane. W szczególności, normy 
PN-EN 61243-1 oraz PN-EN 61243-2 [1] dotyczą przeno-
śnych wskaźników drążkowych, a normy PN-EN 61243-5 
[2] oraz PN-EN 61958 [3] opisują wskaźniki zabudowane 
w rozdzielnicach. Te dwie ostatnie normy są najbliższe 
wskaźnikom szynowym. 

Według norm, funkcjonalność wskaźników dzieli się 
na wskazanie obecności napięcia, oraz na upewnieniu 
personelu o jego braku – a dokładniej, o tym, że jego wy-
sokość jest poniżej określonego progu. Funkcje te, wbrew 
pozorom, są rozdzielne i mają inne znaczenie w odniesieniu 
do bezpieczeństwa obsługi układów.

Norma PN-EN 61243-5 dotyczy układów do sprawdza-
nia obecności napięcia (VDS – voltage detecting systems). 
Wskaźniki według tej normy, podobnie jak wskaźniki drąż-
kowe mogą być używane tak do sprawdzania obecności jak 
i do potwierdzenia braku napięcia – w szczególności jako 
element procedury dopuszczenia do pracy przy układach 
ŚN – przed uziemieniem systemu. 

Norma PN-EN 61958 dotyczy układów wskazujących 
obecność napięcia (VPIS – voltage presence indicating 
systems). Wskaźniki działające w oparciu o tę normę,  
mogą być użyte wyłącznie w celu sprawdzenia obecności 
napięcia. Brak wskazania na takim wskaźniku nie może 
być interpretowany jako informacja o braku napięcia. Nor-
ma nakazuje umieszczenie w instrukcji wskaźnika sfor-
mułowania: „Samo wskazanie VPIS nie jest wystarczające 
aby dowieść, że układ jest bez napięcia: jeżeli procedury 
eksploatacyjne czynią to obowiązującym, należy zastoso-
wać odpowiedni wskaźnik napięcia zgodnie z normą IEC 
61243”. Mimo tej – pozornie ograniczonej funkcjonalności 
– wskaźniki takie są powszechnie stosowane w rozdziel-
nicach wielu firm, w szczególności w rozdzielnicach pier-

ścieniowych (RMU – ring main unit), gdyż mają one bardzo 
istotny wpływ na bezpieczeństwo obsługi.

 Dla przykładu, na rys. 1 pokazano wskaźniki pracujące 
w oparciu o obie powyższe normy stosowane w rozdziel-
nicach pierścieniowych SafeRing oraz SafePlus firmy 
ABB. 

a)

b)   
  

Rys. 1. Wskaźniki napięcia stosowane w rozdzielnicach 
pierścieniowych SafeRing oraz SafePlus firmy ABB: 

a) wg normy IEC 61243-5 – typ VDS – strona wtórna dzielnika 
wraz z gniazdami testowymi oraz moduł wskaźnika, który 

można umieścić na stałe w gniazdach, 
b) wg normy IEC 61958 – typ VPIS

Funkcjonalność wskaźników szynowych, podobnie 
jak dla powszechnie stosowanych wskaźnikach wg nor-
my IEC 61958 polega wyłącznie na wskazaniu obecności 
napięcia. 

Zasada działania wskaźników

Wskaźniki napięcia, z reguły, nie reagują bezpośrednio 
na średnie lub wysokie napięcie. Zamiast tego, zawierają 
one dzielnik napięcia, po którego niskonapięciowej stro-
nie (typowo napięcie mniejsze niż 100 V) podłączony jest 
wskaźnik. Najczęściej stosuje się pojemnościowe dzielniki 
napięcia, normy dopuszczają również w ograniczonym 
zakresie stosowanie dzielników rezystancyjnych [1].

Przykładowy schemat stacjonarnego wskaźnika wska-
zującego napięcie na jednej fazie pokazany jest na rys. 2. 
Wskaźnik zawiera pojemnościowy dzielnik napięcia, przy 
czym pojemność wtórna C2 jest znacznie większa od 
pojemności pierwotnej C1. Pojemność pierwotna C1 wbu-
dowana jest typowo w któryś z elementów izolacyjnych 
obwodów pierwotnych, najczęściej przepust lub izolator 
wsporczy. Od pojemności C1 przewód biegnie do fron-
towej ściany rozdzielnicy gdzie (jako element obwodów 
wtórnych) znajduje się pojemność wtórna C2 oraz sam 
wskaźnik napięcia. Często, jak pokazano w przykładowym 
schemacie, oprócz wskaźnika znajduje się tam gniazdo 
testowe – używane np. do sprawdzania kolejności faz. Ze 
względów bezpieczeństwa, równolegle z pojemnością wtór-
ną C2 umieszcza się urządzenie ograniczające napięcie 
– przykładowo, na schemacie, warystor.
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Rys. 2. Schemat wskaźnika napięcia z dzielnikiem 
pojemnościowym, gniazdem testowym i warystorem 

ograniczającym napięcie w gnieździe

Różnica w funkcjonalności wskaźnika z dzielnikiem na-
pięcia przedstawionego na rys. 2 oraz wskaźnika szynowe-
go ujawnia się gdy rozpatrujemy zastosowanie wskaźnika 
do układu trójfazowego. Uproszczony schemat działania 
wskaźnika z dzielnikiem napięcia oraz wskaźnika szyno-
wego w układzie trójfazowym przedstawiono na rys. 3.

Wskaźniki z pełnym dzielnikiem napięcia pracują w peł-
ni niezależnie na każdej z faz (rys. 3a). Każda faza posiada 
odrębny dzielnik napięcia z pojemnością C1 należącą do 
obwodów pierwotnych i pojemnością C2 i wskaźnikiem 
napięcia należącymi do obwodów wtórnych. 

W przypadku wskaźnika szynowego, wszystkie jego 
elementy zlokalizowane są w jednej obudowie umieszczo-
nej w całości na szynie lub przewodzie  – tj. na obwodach 
pierwotnych (rys. 3b, zob. opis elementów na fazie L2). 
Obwód takiego wskaźnika również zawiera dzielnik na-
pięcia, przy czym jedynie pojemność wtórna (lub ogólniej 

impedancja wtórna) znajduje się w obudowie wskaźnika. 
Pojemność pierwotna dzielnika znajduje się między elek-
trodą zbierającą prąd wskaźnika, a elementami uziemio-
nymi otaczającymi przewód (C1-faza-ziemia). Wielkość tej 
pojemności zależy od geometrii układu – od odległości 
między szynami (podziałki), odległości szyn od elemen-
tów  uziemionych, itp. W układzie trójfazowym, oprócz 
tej pojemności, występuje również pojemność pomiędzy 
elektrodami zbierającymi prąd wskaźników umieszczo-
nych na są sąsiednich fazach (C1-faza-faza). Dlatego też 
wskaźnik szynowy reaguje nie tylko obecność napięcia 
faza-ziemia, ale również – bezpośrednio – na obecność 
napięcia międzyfazowego. Pojemność C1-faza-faza zależy 
również od parametrów geometrycznych układu. 

Rodzaje wskaźników szynowych

Spośród typów wskaźników szynowych wyróżnić 
należy najprostsze wskaźniki neonowe, przedstawione 
na rys. 4. Były one powszechnie stosowane w otwartych 
rozdzielniach wnętrzowych. Do ich podstawowych wad 
należy słaba widoczność (wyłącznie przy przyciemnionym 
świetle) oraz stosunkowo mała trwałość. 

Inną klasą wskaźników są wskaźniki elektroniczne.  
Zawierają one układ elektroniczny i element sygnali-
zacyjny, którym typowo jest dioda świecąca LED (lub 
zespół diod) lub też wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD. 
Układ elektroniczny takiego wskaźnika typowo zawiera 
kondensator, który ładowany jest energią zbieraną z pola 
elektrycznego (prąd pojemnościowy płynący przez pojem-
ności C1-faza-ziemia i C1-faza-faza do elektrody zbierającej prąd 
na rys. 3). Po osiągnięciu określonego progu napięcia kon-
densator rozładowuje się przez układ zasilający diodę LED 
lub przez układ sterujący wyświetlaczem LCD i widoczny 
jest błysk diody. Częstotliwość błyskania zależy typowo 
od wielkości napięcia na szynach. Wskaźniki tego typu 
produkowane są przez kilka firm na świecie, m. in. przez 
firmę WSE „Aktywizacja” SP w Polsce. Wskaźniki te nadają 
się wyłącznie do zastosowania wnętrzowego. 

Rys. 4. Szynowe wskaźniki neonowe
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a)     

b)     

Rys. 3. Schemat działania wskaźników z pełnym dzielnikiem 
napięcia (a) oraz wskaźników szynowych (b) w układzie 

trójfazowym
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a)

b)  

c)  

Rys. 6. Przykładowe instalacje wyposażone we wskaźniki 
VisiVolt: a) szyny prądowe instalacji wnętrzowej 6kV; b) 
transformator rozdzielczy; c) rozłącznik napowietrzny 

izolowany gazem

Wskaźnik VisiVolt firmy ABB pokazany na rys. 5 
jest nowością w tej dziedzinie, ponieważ nie posiada on 
układu elektronicznego oraz nadaje się do stosowania 
w instalacjach napowietrznych. Jego elementem czułym 
jest opatentowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny [4] 
o bardzo wysokiej czułości na pole elektryczne. Wysoka 
czułość osiągnięta jest m.in. przez zintegrowaną elek-
trodę zbierającą prąd w postaci przeźroczystej warstwy 
przewodzącej naniesionej na powierzchni jednej z płytek 
szklanych wewnątrz konstrukcji samego wyświetlacza. 
Wyświetlacz zalany jest w hermetycznej obudowie wykona-
nej z elastomeru silikonowego, która, dzięki bardzo wyso-
kiej rezystancji powierzchniowej – również w warunkach 
wilgotnych – np. deszczu – zapewnia możliwość stosowania 
wskaźnika w układach napowietrznych. Wskaźniki tego 
typu zostały szeroko opisane w literaturze [5].

Przykładowe instalacje wskaźników VisiVolt pokazane 
są na rys. 6.

Rys. 5. Pasywny wskaźnik napięcia VisiVolt

Specyfikacje techniczne wskaźników szynowych
Podstawowe specyfikacje wskaźników szynowych 

obejmują:
•  zakres nominalnych napięć pracy – normalnych na-

pięć międzyfazowych występujących w sieci,
•  napięcie znamionowe – maksymalne dopuszczalne 

napięcie pracy – oraz napięcia wytrzymywane – w za-
leżności od parametrów geometrycznych instalacji 
z zamontowanymi wskaźnikami,

•  częstotliwość znamionową,
•  napięcie progowe faza-ziemia dla wskazania obecno-

ści napięcia (normy PN-EN wymagają aby wynosiło 
ono 45% nominalnego napięcia międzyfazowego),

•  napięcie progowe, poniżej którego nie występuje 
wskazanie obecności napięcia (normy PN-EN wy-
magają braku wskazań poniżej 10% nominalnego 
napięcia międzyfazowego),

•  zakres zastosowania – napowietrzny, wnętrzowy 
– oraz zakres temperatur pracy,

•  czas odpowiedzi wskaźnika,
•  prądy zwarciowe wytrzymywane.

Specyfikacje wskaźnika VisiVolt przedstawiono w ta-
beli 1. 
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Tabela 1. Podstawowe specyfikacje techniczne 
wskaźnika VisiVolt

Podsumowanie

Wskaźniki szynowe – ze względu na swoją prostotę 
i niski koszt – umożliwiają instalację w wielu punktach 
układu znacznie zwiększając bezpieczeństwo obsługi. 

Często stawiane jest pytanie – jak możliwe jest zwięk-
szenie bezpieczeństwa obsługi, skoro funkcjonalność 
takich wskaźników nie obejmuje potwierdzenia braku 
napięcia? 

Okazuje się, że wskazanie obecności napięcia jest 
znacznie istotniejsze dla uniknięcia wypadku w sytuacjach 
awaryjnych, niż potwierdzenie jego braku. Najczęstsze 
przyczyny wypadków przy instalacjach elektrycznych ŚN 
(obarczonych największą ilością poważnych wypadków 
elektrycznych spośród systemów NN, ŚN i WN) polegają 
na fałszywym przeświadczeniu o braku napięcia. Wynika 
to zwykle z pomyłki w przekazanej informacji, wyłącze-
niu błędnego pola, itp. lub też nie pełnego przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa. W sytuacji takiej wskaźnik poka-
zujący obecność napięcia natychmiast unaocznia pomyłkę 
i przestrzega przed fatalną w skutkach próbą dostępu do 
pola pod napięciem lub – również niebezpieczną –  próbą 
jego uziemienia. Wskaźnik szynowy działa jak swoista 
„aktywna tabliczka ostrzegawcza” informująca o obecno-
ści napięcia – i to tak napięcia faza-ziemia, jak i napięcia 
międzyfazowego. W rozdzielnicach zamkniętych, funkcjo-
nalność ta, jak wspomniano wcześniej, jest dobrze znana 
i powszechnie stosowana we wskaźnikach wg. normy 
PN-EN 61958.

Obecnie ta istotna funkcja dostępna jest również dla 
układów napowietrznych – poprzez zastosowanie wskaź-
nika VisiVolt. Znalazło to odzwierciedlenie w nowym 
wydaniu albumów typizacyjnych Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiRE) [6], 

w których w projektach słupowych stacji transformatoro-
wych proponuje się umieszczenie wskaźników VisiVolt. 

Wyposażenie stacji słupowych oraz rozłączników zain-
stalowanych na słupach we wskaźniki szynowe przyczynia 
się do zwiększenia bezpieczeństwa obsługi takich punk-
tów, dlatego jest nadzwyczaj godne polecenia. W przy-
padku rozłączników, instalacja wskaźników daje ponadto 
dodatkową informację potwierdzającą zadziałanie roz-
łącznika – co jest szczególnie istotne przy nowoczesnych, 
zamkniętych rozłącznikach bez widocznej przerwy pomię-
dzy jego stykami. Należy zaznaczyć, że wskaźniki VisiVolt 
mogą być instalowane nie tylko na gołych przewodach, 
ale również na szeroko stosowanych obecnie w układach 
napowietrznych, przewodach izolowanych.
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