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Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznej przeprowadza się przede 
wszystkim celem sprawdzenia spełniania wymagań względem 
bezpieczeństwa. Istotną rolę odgrywa przy tym prawidłowe 
działanie urządzeń odpowiedzialnych za ochronę przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Chodzi tutaj o instalacje 
elektryczne i gniazda oraz maszyny i urządzenia elektryczne.

W ramach wprowadzenia warto przypomnieć, 

że kontrole stanu technicznego instalacji 

i urządzeń elektrycznych muszą być przygotowywa-

ne, organizowane i wykonywane w oparciu o metody 

techniczne wynikające z norm PN-HD 60364-6:2016-

07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 

6: Sprawdzanie, PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery 

wybuchowe − Kontrola i konserwacja instalacji elek-

trycznych oraz PN-EN 62353:2008 Medyczne urzą-

dzenia elektryczne − Badania okresowe i badania po 

naprawie medycznych.

W praktyce wyróżnia się kilka pojęć związanych 

z kontrolą stanu instalacji. Mowa tutaj o sprawdzaniu, 

oględzinach, próbach, protokołowaniu i konserwacji.

Sprawdzenie obejmuje wszelkie czynności, za 

pomocą których kontroluje się stan techniczny 

i zgodność instalacji elektrycznej z odpowiednimi 

wymaganiami normy HD 60364. Na sprawdzenie 

składają się oględziny, próby i protokołowanie.

Z kolei oględziny to kontrola instalacji elektrycz-

nej przy wykorzystaniu zmysłów (wzrok, słuch, 

dotyk) po to aby upewnić się czy wyposażenie elek-

tryczne zostało prawidłowo dobrane i zainstalowane. 

Ważne są próby obejmujące użycie środków – prób-

ników, mierników, manipulatorów, którymi można 

sprawdzić stan instalacji celem określenia stanów 

i wartości niewykrywalnych za pomocą oględzin.

Protokołowanie ma na celu zapisywanie wyników 

oględzin i prób. Konserwacja to z kolei powiązanie 

wszystkich technicznych i administracyjnych czyn-

ności łącznie z nadzorem. Czynności te mają na celu 

utrzymanie instalacji w stanie, w którym spełnia 

ona wymagane funkcje lub przywrócenie jej do tego 

stanu.

Damian Żabicki
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Obiekty budowlane podczas ich użytkowania 

poddaje się okresowym kontrolom. Kontrola 

okresowa przeprowadzana co najmniej raz 

w roku polega na sprawdzeniu stanu technicz-

nego elementów budynku, budowli i instalacji 

narażonych na szkodliwe wpływy atmosferycz-

ne i niszczące działania czynników występują-

cych podczas użytkowania obiektu.

Z kolei kontrolę okresową, przeprowadzaną 

co najmniej raz na 5 lat wykonuje się pod ką-

tem sprawdzenia stanu technicznego i przy-

datności do użytkowania obiektu budowlanego, 

estetyki obiektu budowlanego oraz jego otocze-

nia. Kontrolą taką powinno być objęte również 

badanie instalacji elektrycznej i piorunochron-

nej w zakresie stanu sprawności połączeń, 

osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od 

porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 

uziemień instalacji i aparatów.

Nie mniej ważna jest kontrola przeprowa-

dzana co najmniej dwa razy w roku, w termi-

nach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przy-

padku budynków o powierzchni zabudowy 

przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów 

budowlanych o powierzchni dachu przekracza-

jącej 1000 m2.

Kontrole okresowe stanu technicznego 

instalacji wykonuje się w określonych od-

stępach czasu w celu sprawdzenia, czy nie 

doszło do uszkodzeń lub niedopuszczalnego 

pogorszenia parametrów instalacji lub ich 

części, w okresie od poprzedniego badania, 

w takim stopniu, że użytkowanie ich jest 

niebezpieczne.

Pomiar wyłączników różnicowo-
prądowych
Wyłączniki różnicowoprądowe poddaje się 

okresowej ocenie pod kątem spełniania 

odpowiednich parametrów technicznych. 

Przede wszystkim mierzony jest prąd oraz 

czas zadziałania wyłącznika. 

W pierwszej kolejności przeprowadza 

się pomiar poprawności działania wy-

łączników różnicowo-prądowych. Dzięki 

specjalnym miernikom pomiar może być 

wykonany zarówno w instalacji jedno- jak 

i trójfazowej prądu przemiennego. Analizie 

można poddać wszystkie rodzaje wyłączni-

ków z sinusoidalnym kształtem przebiegu 

wymuszanego prądu różnicowego. Jest moż-

liwa współpraca z wyłącznikami zwykłymi 

i selektywnymi o prądach wynoszących 10, 

30, 100, 300 i 500 mA.

Funkcje pomiarowe wybiera się pokrę-

tłem obrotowym. Ponadto można ustawić 

pomiar czasu i prądu zadziałania. Od-

powiednie funkcje pozwalają na pomiar 

napięcia i częstotliwości. Użytkownik ma do 

dyspozycji wyświetlacz ciekłokrystaliczny. 

Wykonując pomiary w pierwszej kolejności 

przeprowadza się konfigurację miernika po 

czym odpowiedni wtyk wkładany jest do 

gniazda. Miernik uruchamia się automatycznie. 

Ważne jest również samoczynne sprawdzenie 

konfiguracji przewodów, które przewidziano 

w instalacji elektrycznej. Podczas okresowych 

sprawdzeń warto wykonać pomiar impedancji 

pętli zwarciowej w obwodzie z wyłącznikiem 

RCD.

Ponadto wykonuje się pomiar impedancji 

pętli zwarciowej L-PE. Jej wartość powinna 

być nie większa niż dopuszczalna dla danego 

obwodu. Trzeba sprawdzić czy wszystkie części 

przewodzące dostępne, podlegające ochronie 

są pewnie połączone z przewodem ochronnym. 

Ważny jest również pomiar różnicowego prądu 

zadziałania.

Np. miernik zabezpieczeń różnicowoprą-

dowych MRP-201 marki SONEL to urządzenie 

o wskaźniku cyfrowym. Ważną funkcją test 

czasu wyłączenia. Przydatna jest również 

pamięć wewnętrzna. Za pomocą miernika 

wykonuje się pomiar wyłączników różnicowo-

prądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych 

i selektywnych. Mierniki cechuje możliwość 

pracy przy prądzie znamionowym równym od 

10 mA do 500 mA.

Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar rezystancji przeprowadza się po to, aby 

sprawdzić stan izolacji, która ulega zmniej-

szeniu pod wpływem czasu lub w efekcie 

przepływu prądów o wysokich wartościach. 

Odpowiedni stan izolacji to przede wszystkim 

bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w po-

bliżu instalacji i urządzeń. Podczas pomia-

rów tego typu wykorzystywane są specjalne 

mierniki rezystancji, które wykonują pomiar 

małym prądem. Zakres pomiarowy niektó-

rych urządzeń przekracza 100 GΩ. Napięcie 

pomiarowe wybiera się w zakresie 50, 100, 250, 

500 oraz 1000 V. Niejednokrotnie jest możli-

wa płynna regulacja pomiędzy 50 a 1000 V 

z dokładnością 10 V. Pomiar przeprowadza się 

metodą dwu- oraz trójprzewodową. Przydatne 

rozwiązanie stanowi pomiar przy użyciu ada-

ptera w gnieździe sieciowym. Jest przy tym wy-

konywana automatyczna analiza kombinacji 

pomiarowych ze wskazaniem prądu upływu. 

Rozładowywana jest pojemność mierzonego 

obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji 

izolacji. Wykonuje się bezpośredni pomiar 

jednego lub dwóch współczynników absorpcji. 

Przyrząd zapamiętuje ustawienia wartości na-

pięcia i czasów. Przydatne rozwiązanie stanowi 

pomiar napięcia stałego i przemiennego oraz 
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pomiar pojemności badanego obiektu. W sposób 

akustyczny są wyznaczane pięciosekundowe odcinki 

czasu, które ułatwiają zdjęcie charakterystyk czaso-

wych przy pomiarze rezystancji izolacji. W niektó-

rych modelach przewidziano możliwość pomiaru 

ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych 

prądem ≥200 mA (zgodnie z normą PN-EN 61557-4) 

z jednoczesnym przeprowadzeniem autokalibracji 

przewodów pomiarowych.

Np. przyrząd Metrel MI 3210 TeraOhmXA 10 kV 

to przenośne urządzenie zasilane bateryjnie lub 

sieciowo. Stopień ochrony wynosi IP (IP65). Miernik 

pozwalana na diagnostykę rezystancji izolacji do 

napięcia wynoszącego 10 kV.

Pomiar rezystancji uziemienia
W instalacji elektrycznej najważniejsze jest uzie-

mienie ochronne. Zapewnia ono połączenie metalo-

wych części przewodzących urządzeń elektrycznych 

z uziomem z rezystancją uziemienia skoordynowaną 

przy charakterystyce zabezpieczenia zwarciowego 

celem zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej. 

Uziemienia ochronne są środkiem ochrony przeciw-

porażeniowej w układzie sieci TT i IT. Warto również 

mieć na uwadze uziemienia robocze określonego 

punktu obwodu elektrycznego celem zapewnienia 

prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych pod-

czas warunków zwykłych i przy zakłóceniu. Dzięki 

uziemieniom roboczym zapewniona jest ochrona 

sieci niskiego napięcia przed skutkami przeniesienia 

się na nią wyższego napięcia. W efekcie uziemienia 

tego typu stosuje się w instalacjach i urządzeniach 

elektrycznych połączonych bezpośrednio z siecią 

rozdzielczą. Mowa tutaj o urządzeniach zasilanych 

przez transformator lub przetwornicę z układu o na-

pięciu przekraczającym 1 kV. Inny rodzaj uziemień to 

uziemienie odgromowe zapewniające odprowadzanie 

do ziemi udarowych prądów wyładowań atmosfe-

rycznych. Z kolei uziemienia pomocnicze stosuje 

się na potrzeby ochrony przeciwporażeniowej oraz 

w układach zabezpieczających i pomiarowych.

Za najprostsze przyrządy do pomiaru rezystancji 

uziemienia uznaje się testery. Niektóre urządzenia 

zaprojektowano z myślą o kontrolowaniu uziemień 

autocystern, cystern kolejowych, statków i samolo-

tów podczas załadunku oraz tankowania.

Proste mierniki, dzięki którym jest możliwy 

pomiar uziemień są w stanie przeprowadzić badanie 

metodą techniczną. Można wykonać pomiar ciągło-

ści połączeń ochronnych i wyrównawczych.

Nieco bardziej zaawansowane urządzenia po-

zwalają na pomiar uziemień metodą techniczną (3p, 

4p). W niektórych modelach pomiar jest przeprowa-

dzany prądem o częstotliwości 125 Hz dzięki czemu 

zyskuje się wysoki poziom odporności na zakłócenia 

pochodzące od sieci elektroenergetycznej. Niejedno-

krotnie przewiduje się możliwość pomiaru rezystyw-

ności gruntu i niskich rezystancji.

Przyrząd UT522 firmy Uni-T to cyfrowy miernik 

rezystancji uziemienia z funkcję pomiaru napięcia 

AC oraz pomiarem rezystancji uziemienia metodą 

2- lub 3-, przewodową. Zakresy pomiarowe są zmie-

niane ręcznie. Wyniki pomiarów mogą być przecho-

wywane w grupach. Przydatne jest podwójne zabez-

pieczenie izolacji, wskaźnik błędnego podłączenia, 

wskazanie przekroczenia zakresu pomiarowego. Jest 

możliwy pomiar sieci 1-fazowej dwuprzewodowej 

oraz pomiar sieci trójprzewodowej precyzyjnej. 
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