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UWAGI DO ZESZYTU NR 23 „PODRÊCZNIKA INPE DLA ELEKTRYKÓW”
1. Wstêp
W lutym 2009 r. ukaza³ siê zeszyt 23 Podrêcznika INPE dla elektryków zatytu³owany
„Pomiary w instalacjach elektrycznych o napiêciu do 1 kV” (nazywany dalej Podrêcznikiem).
Z du¿ym zainteresowaniem przegl¹dn¹³em to opracowanie, gdy¿ dotyczy ono zagadnieñ, które
s¹ bardzo wa¿ne, a przez wielu elektryków s³abo znane, czêsto lekcewa¿one i niew³aœciwie
realizowane. U podstaw takiej sytuacji nale¿y upatrywaæ brak dobrych publikacji na ten temat,
czêsto zmieniaj¹ce siê, trudno dostêpne, drogie i nienajlepiej napisane oraz t³umaczone normy,
sposób przeprowadzania przetargów na badania instalacji (wygrywa oferta najtañsza), a tak¿e
brak dokumentacji instalacji elektrycznych poddawanych badaniom.
Niestety tekst Podrêcznika rozczarowa³ mnie. Postanowi³em wiêc, ¿e gdy bêdê mia³ trochê
czasu, to przeczytam ten zeszyt dok³adnie i przeka¿ê uwagi Autorowi. Na tê chwilê czeka³em
ponad rok. Gdy przeczyta³em omawiane opracowanie okaza³o siê, ¿e liczba uwag, które powinienem zg³osiæ jest tak du¿a, a ich zebranie i uporz¹dkowanie zajmie mi zbyt du¿o czasu.
Dotycz¹ one m.in. przywo³anych dokumentów normatywnych, interpretacji ich postanowieñ,
stosowanej terminologii, zakresu badañ odbiorczych i eksploatacyjnych, redakcji Podrêcznika
i wielu innych zagadnieñ.
Dlatego zdecydowa³em siê przedstawiæ, i to publicznie, wybrane uwagi, które dotycz¹
spraw istotnych dla wielu elektryków i które powinny dotrzeæ do nich niezale¿nie od tego, czy
wezm¹ Podrêcznik do rêki, czy te¿ nie. S¹ to tylko wybrane uwagi odnoœnie do interpretacji
niektórych dokumentów, niew³aœciwie stosowanych terminów oraz zakresu opracowania.
Wybra³em tak¹ drogê, gdy¿ mam nadziejê, ¿e uwagi te pozwol¹ zastanowiæ siê wielu elektrykom, w tym niektórym autorom publikacji, nad sprawami, które nie zawsze s¹ doceniane
i w³aœciwie rozumiane lub s¹ zgo³a nieznane...
2. Uwagi do terminologii stosowanej w podrêczniku
Terminologia stosowana w wielu polskich publikacjach (w tym i w dokumentach normatywnych) dotycz¹cych instalacji elektrycznych jest czêsto niew³aœciwa, przestarza³a, a czasem
b³êdna pod wzglêdem jêzykowym. Niestety, Autor omawianej publikacji te¿ nie ustrzeg³ siê
takich uchybieñ. Gdy autorzy ró¿nych publikacji powielaj¹ b³êdy i uchybienia terminologiczne
pope³nione w dokumentach normatywnych, pojawia siê pytanie czy wolno je poprawiaæ.
Uwa¿am, ¿e przynajmniej b³êdy jêzykowe nale¿y poprawiaæ i terminy z norm sprzed lat zastêpowaæ nowymi. Zastrze¿enia do nowych terminów nale¿y zg³aszaæ do PKN.
Poni¿ej przedstawiam moje uwagi do terminów, które s¹ stosowane w omawianym
opracowaniu: pomiar, oglêdziny, próba, kontrola, napiêcie dotykowe i opornoœæ. Przy omawianiu wiêkszoœci tych terminów bêdê podawa³ ich znaczenie zaczerpniête z Ma³ego s³ownika jêzyka polskiego wydanego przez PWN pod redakcj¹ S. Skorupki, H. Auderskiej i Z. £empickiej.
Czêsto termin „pomiar” jest u¿ywany w niew³aœciwym znaczeniu. Taki b³¹d pope³ni³ Autor
ju¿ w tytule podrêcznika. Zamiast s³owa „pomiary”, Autor powinien zastosowaæ s³owo „sprawdzanie”, „badanie” lub „kontrola”, które maj¹ znacznie szersze znaczenie ni¿ s³owo „pomiar”.
Pomiar to porównanie danej wielkoœci fizycznej z wielkoœci¹ tego samego rodzaju przyjêt¹
za jednostkê, dane uzyskane przy mierzeniu czegoœ.
Sprawdzanie to kontrolowanie, badanie czegoœ, stwierdzanie, przekonywanie siê, czy coœ
jest zgodne z prawd¹, czy tak jest, jak powinno.
Badanie to dok³adne, gruntowne poznawanie; sprawdzanie, wyjaœnianie przygl¹daj¹c siê,
dotykaj¹c, s³uchaj¹c.
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Kontrolowanie to porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym; nadzór nad
kimœ lub czymœ.
W polskich dokumentach normatywnych terminy „sprawdzanie”, „badanie” i „kontrolowanie” s¹ uznawane za synonimy. Podaje siê, ¿e te czynnoœci sk³adaj¹ siê z oglêdzin oraz pomiarów i prób.
Oglêdziny to obejrzenie, widzenie.
Próby to badania maj¹ce na celu sprawdzenie jakoœci czegoœ, doœwiadczenie.
Tak wiêc tytu³ podrêcznika zawê¿a jego zakres tematyczny. Wprawdzie Autor pisze
w Podrêczniku o oglêdzinach i próbach, ale oglêdzinom poœwiêca niewiele miejsca.
Drug¹ grup¹ terminów, które sprawi³y pewne k³opoty Autorowi Podrêcznika, to terminy
dotycz¹ce ochrony przeciwpora¿eniowej. Terminy te w ostatnich latach zosta³y zmienione
w IEC i CENELEC. Wprowadzono je do Miêdzynarodowego s³ownika terminologicznego
elektryki (czêœæ 195 [6] i 826 [7]) oraz do nowych norm IEC i CENELEC. W wiêkszoœci
stopniowo wycofywanych norm PN-IEC pozosta³y jednak terminy stare. W Podrêczniku s¹
stosowane niektóre terminy stare. Moim zdaniem nale¿a³oby w ca³ym tekœcie Poradnika wprowadziæ nowe terminy. Stare terminy mo¿na dodawaæ w nawiasie za nowymi. Do takich starych
terminów nale¿¹ terminy „napiêcie dotykowe” i „napiêcie ra¿eniowe”. W nowych normach
angielskojêzycznych termin „touch voltage” (napiêcie dotykowe) oznacza to, co w polskiej
dotychczasowej terminologii by³o „napiêciem dotykowym ra¿eniowym”. Dla jednoznacznoœci
w jêzyku angielskim termin ten jest zapisywany w postaci „(effective) touch voltage”. Tradycyjnemu polskiemu terminowi „napiêcie dotykowe” w jêzyku angielskim odpowiada termin
„prospective touch voltage”. W nowych normach polskich zastosowano prawie dos³owne
t³umaczenie terminów angielskich. Polskie „napiêcie dotykowe” zast¹piono terminem „napiêcie dotykowe spodziewane”, a polskie „napiêcie ra¿eniowe” – „napiêciem dotykowym rzeczywistym, napiêciem dotykowym ra¿eniowym”. Stosowanie w Podrêczniku starych terminów
nie tylko nie przyzwyczaja czytelników do terminów nowych, ale i mo¿e prowadziæ do nieporozumieñ. Osoba znaj¹ca now¹ terminologiê mo¿e mieæ w¹tpliwoœci, o jakim napiêciu dotykowym Autor pisze.
3. Uwagi do przywo³anych dokumentów normatywnych i interpretacji niektórych ich
postanowieñ
W p. 15. Autor zestawi³ spis 26 aktów prawnych, 17 norm oraz 13 innych publikacji. Moim
zdaniem celowe jest w spisie literatury podawaæ jedynie te pozycje, które s¹ w tekœcie Podrêcznika. Tymczasem w obecnym tekœcie Podrêcznika przywo³ano tylko 14 aktów prawnych,
6 norm i tylko jedn¹ publikacjê ze spisu literatury. W tekœcie Podrêcznika s¹ te¿ wymieniane
normy, których brak jest w spisie literatury (np. na str. 15 jest norma DIN/VDE 0413, której
w spisie literatury brak) lub normy DIN/VDE bli¿ej nieokreœlone (str. 28).
Niektóre akty prawne w tekœcie podrêcznika maj¹ odwo³ania do spisu literatury z niew³aœciwymi oznaczeniami (brak litery A i maj¹ niew³aœciwe numery). Np. zamiast oznaczenia
[A-1] jest oznaczenie [18], zamiast [A-2] jest [19], zamiast [A-19] jest [28]. Takich pomy³ek
jest co najmniej osiem. Niektóre dokumenty normatywne s¹ ju¿ wycofane (np. [A-14]) lub
znowelizowane w znacznym stopniu (np. [A-1], [A-2], [A-8]), co wp³ywa na nieaktualnoœæ
niektórych fragmentów tekstu Podrêcznika.
Powa¿ne zastrze¿enia mam do zawartych w Podrêczniku niektórych interpretacji postanowieñ aktów prawnych. Pierwsze takie zastrze¿enie dotyczy interpretacji postanowieñ Ustawy
o normalizacji [18] (str. 5). Nie jest prawdziwe stwierdzenie, ¿e Polskie Normy powo³ywane
w normatywnych aktach prawnych s¹ obowi¹zuj¹ce. Ustawa o normalizacji z 12 wrzeœnia 2002 r.
(Dz. U. nr 169, poz 1386 z póŸn. zm.) w art. 5, ust. 3 jednoznacznie stanowi, ¿e „stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne”. Nie ma w tej ustawie podstawy do obowi¹zkowego stosowania Polskich Norm.
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[Przypis Redakcji]* Ustawa w art. 29 i 30 stanowi, ¿e z dniem 1 stycznia 2003 r. utraci³y
moc wszystkie akty wykonawcze i wraz z nimi rozporz¹dzenia okreœlaj¹ce Polskie Normy do obowi¹zkowego stosowania. Nie mo¿na te¿ stwierdziæ, ¿e ustawa o normalizacji
nie ma wp³ywu na wczeœniej wydane ustawy zawieraj¹ce przepisy o obowi¹zkowym
stosowaniu norm. Zgodnie bowiem z obowi¹zuj¹cymi normami kolizyjnymi i intertemporalnymi ustawa póŸniejsza uchyla sprzeczne z ni¹ przepisy ustaw wczeœniejszych.
Przepis art. 5, ust. 4 ustawy wskazuje tylko, ¿e Polskie Normy mog¹ byæ, po opublikowaniu
ich w jêzyku polskim, powo³ywane w przepisach prawnych, ale nie ma podstaw do twierdzenia, ¿e
powo³ane w nich Polskie Normy opatrzone klauzul¹ zobowi¹zuj¹c¹ do ich stosowania, w ca³oœci lub w okreœlonym zakresie staj¹ siê obligatoryjne.
Wzajemne relacje miêdzy przepisami a normami s¹ przedmiotem europejskiego dokumentu
normatywnego PKN-CENELEC/Guide 3:2006 oraz normy PN-EN 45020:2007 (U). Zgodnie
z tymi dokumentami powo³anie normy w przepisie mo¿e byæ sformu³owane jako obowi¹zuj¹ce,
tzn. stwierdzaj¹ce, ¿e aby zrealizowaæ cel przepisu, nale¿y zastosowaæ okreœlon¹ normê, co
nale¿y traktowaæ jako wymaganie jej stosowania, albo jako powo³anie wskazuj¹ce, tzn. stwierdzaj¹ce, ¿e zastosowanie okreœlonej normy jest jednym ze sposobów realizacji celu przepisu,
co mo¿na traktowaæ jako zalecenie stosowania normy.
Ka¿de powo³anie jest albo datowane (okreœla rok publikacji normy), albo niedatowane
(okreœla tylko numer i/lub tytu³ normy bez roku publikacji). W przypadku powo³ania niedatowanego kolejne nowelizacje normy, od daty ich publikacji, z mocy prawa stanowi¹ przedmiot
powo³ania. Nietrudno zrozumieæ, ¿e powo³ania w przepisach z zasady powinny byæ niedatowane, aby przepis powo³ywa³ aktualne sformu³owania uznanych regu³ technicznych, jakimi s¹
tak¿e publikowane Polskie Normy. [19]
Uznane regu³y techniczne wg Dokumentu ISO/IEC Guide 2/1986 s¹ to rozstrzygniêcia
problemów technicznych przyjête przez wiêkszoœæ gremium reprezentatywnych specjalistów
jako odpowiadaj¹ce aktualnemu stanowi wiedzy. W polskim prawie s¹ one tak¿e nazywane
zasadami wiedzy technicznej. Nale¿¹ do nich normy, komentarze do norm opracowane przez
uznanych specjalistów i zrecenzowane przez dociekliwych ekspertów. Jeœli okreœlony zakres
wiedzy technicznej nie jest objêty w³aœciwoœci¹ Norm Europejskich ani norm krajowych danego kraju, to za podstawê nale¿y przyj¹æ normê miedzynarodow¹ IEC albo w³aœciw¹ normê
krajow¹ innego kraju. Takie postanowienie mo¿na znaleŸæ np. w punkcie 511.1 normy PN-HD
60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czêœæ 5.51: Dobór
i monta¿ wyposa¿enia elektrycznego. Postanowienia ogólne. Prawnie uznanymi zasadami
technicznymi s¹ dokumenty normatywne, w tym przepisy i normy, oraz inne dokumenty uznane
przez upowa¿nion¹ instytucjê jako oparte na zasadach wiedzy technicznej. W art. 5.1. Prawa
budowlanego zapisano „obiekt budowlany wraz ze zwi¹zanymi z nim urz¹dzeniami budowlanymi nale¿y, bior¹c pod uwagê przewidywany okres u¿ytkowania, projektowaæ i budowaæ
w sposób okreœlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej...”. Zapis powy¿szy odnosi siê m.in. do instalacji elektrycznych, gdy¿ s¹ one
elementami obiektów budowlanych, czy te¿ zwi¹zanymi z nimi urz¹dzeniami budowlanymi...
W chwili, gdy Autor pisa³ podrêcznik, dostêpna by³a powszechnie tylko norma PN-IEC
60364-6-61 [9], gdy¿ norma PN-HD 60364-6 [5] by³a jeszcze w angielskiej wersji jêzykowej (U)
i jej dostêpnoœæ oraz mo¿liwoœæ zrozumienia tekstu przez wiêkszoœæ elektryków by³y w du¿ej
mierze ograniczone. Obecnie w aktualnym rozporz¹dzeniu MI w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spe³niaæ budynki i ich usytuowanie [10] przywo³ana jest norma PN-HD
60364-6 [5]. Normê tê nale¿y stosowaæ obowi¹zkowo przy sprawdzania obiektów oddanych do
eksploatacji, gdy zaczê³o obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie, w którym j¹ przywo³ano. Normê poprzedni¹ mo¿na stosowaæ do obiektów budowlanych oddanych do u¿ytku przed przywo³aniem
*)

W Przypisie Redakcji wykorzystano tak¿e artyku³y dra in¿. Edwarda Musia³a opublikowane w Biuletynie INPE Nr 46
z 2002 r. „Powszechnie uznane regu³y techniczne” i w Miesiêczniku INPE Nr 93-94 z 2007 r. „Pojmowanie przepisów
i norm bezpieczeñstwa” (TM).
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w rozporz¹dzeniu MI nowej normy PN-HD. Jest ba³agan dlatego, ¿e powo³ania norm w przepisach s¹ datowane, a tak byæ nie powinno...
le te¿ mo¿e byæ rozumiany, zamieszczony w Podrêczniku (str. 6), komentarz do Prawa
budowlanego [15] „Zatem osoba wykonuj¹ca pomiary ochronne i podpisuj¹ca protoko³y z tych
pomiarów powinna mieæ zaœwiadczenie D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów
ochronnych”. Nale¿y wyjaœniæ, ¿e zgodnie z zapisami Kodeksu pracy [16], prace niebezpieczne
powinny wykonywaæ co najmniej dwie osoby. Obecnie, po wycofaniu rozporz¹dzenia oznaczonego w Podrêczniku oznacznikiem [A-14], prace niebezpieczne ustala pracodawca w uzgodnieniu z pracownikami lub ich przedstawicielami, uwzglêdniaj¹c ogólne wymagania za mieszczone w rozporz¹dzeniach resortowych.
Przy sprawdzaniu instalacji elektrycznych niskiego napiêcia, zgodnie z postanowieniami
rozporz¹dzenia MG w sprawie bhp przy urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych [13] oraz
rozporz¹dzenia MGPiPS w sprawie poœwiadczenia kwalifikacji [14], dopuszcza siê, aby wykonuj¹cy badania mia³ uprawnienia D i E, zaœ druga osoba, spe³niaj¹ca rolê osoby asekuruj¹cej,
mia³a zaœwiadczenie, ¿e przesz³a szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobie
pora¿onej pr¹dem elektrycznym. Osoby wykonuj¹ce takie sprawdzenia mog¹ te¿, zgodnie
z rozporz¹dzeniem MGPiPS [14], legitymowaæ siê zaœwiadczeniami kwalifikacyjnymi, przy
czym osoba maj¹ca tylko uprawnienia typu E mo¿e wykonywaæ jedynie pomiary, a osoba kieruj¹ca sprawdzaniem instalacji, oceniaj¹ca wyniki pomiarów, wykonuj¹ca oglêdziny i oceniaj¹ca
ich wyniki, a tak¿e podpisuj¹ca protokó³ ze sprawdzeñ, powinna mieæ uprawnienia typu D.
Wiele nieporozumieñ mog¹ wywo³aæ wyjaœnienia zamieszczone w Podrêczniku dotycz¹ce
prawnej kontroli metrologicznej przyrz¹dów pomiarowych wykorzystywanych do pomiarów
wykonywanych w ramach sprawdzeñ instalacji elektrycznych. Autor Podrêcznika w koñcowym tekœcie p. 1.1 (str. 7) pisze, ¿e na podstawie postanowieñ Rozporz¹dzenia MG [11]
„… prawnej kontroli metrologicznej, z przyrz¹dów pomiarowych s³u¿¹cych do pomiarów wielkoœci
elektrycznych, podlegaj¹ tylko liczniki energii elektrycznej czynnej pr¹du przemiennego,
klasy dok³adnoœci 0,2; 0,5; 1 i 2”. Kilka stron dalej (str. 13) Autor Podrêcznika pisze, ¿e
„zgodnie z art. 8.1.2 rozdz. 3 Prawa o miarach przyrz¹dy stosowane w ochronie zdrowia, ¿ycia
i œrodowiska, w ochronie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, czyli równie¿ przyrz¹dy do
sprawdzania skutecznoœci ochrony przeciwpora¿eniowej, podlegaj¹ prawnej kontroli metrologicznej, mimo ¿e nie zosta³y wymienione w rozporz¹dzeniu ministra”. W tym drugim zapisie prawd¹ jest, ¿e przyrz¹dy pomiarowe stosowane w ochronie zdrowia, ¿ycia i œrodowiska, … podlegaj¹
prawnej kontroli metrologicznej. Nie jest natomiast prawd¹, ¿e podlegaj¹ tej kontroli przyrz¹dy
do sprawdzania skutecznoœci ochrony przeciwpora¿eniowej. Wystarczy zasiêgn¹æ opinii Okrêgowego Urzêdu Miar albo przeanalizowaæ postanowienia Prawa o miarach [17]. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w ostatnim wierszu art. 8.1 Prawa o miarach (w którym jest mowa o tym, ¿e przyrz¹dy
pomiarowe stosowane w ochronie zdrowia, ¿ycia i œrodowisk podlegaj¹ prawnej kontroli
metrologicznej) zapisano, i¿ dotyczy to przyrz¹dów, które „s¹ okreœlone w przepisach”. W art.
8.6 Prawa o miarach zapisano „Minister w³aœciwy do spraw gospodarki okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, rodzaje przyrz¹dów pomiarowych podlegaj¹cych prawnej kontroli metrologicznej,
oraz zakres tej kontroli…”. Jak wiêc móg³ on pomin¹æ tak wa¿ne sprawy dotycz¹ce ¿ycia
i zdrowia. Okazuje siê, ¿e wymieniaj¹c w art. 8.1 przyrz¹dy pomiarowe stosowane w ochronie
zdrowia i ¿ycia, które powinny podlegaæ kontroli metrologicznej, miano na myœli przyrz¹dy
medyczne. Te przyrz¹dy s¹ objête rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia i nie ma tam mowy
o przyrz¹dach dotycz¹cych ochrony przeciwpora¿eniowej w instalacjach elektrycznych niskiego napiêcia. W tej sytuacji niepotrzebny jest ca³y tekst p. 2.3 Podrêcznika, z wyj¹tkiem tekstu
dotycz¹cego liczników energii elektrycznej, które podlegaj¹ kontroli metrologicznej. Nale¿y
przy tym zauwa¿yæ, ¿e tekst dotycz¹cy liczników energii elektrycznej nie jest zgodny z zapisem
znajduj¹cym siê w rozporz¹dzeniu MG [12]. [Przypis redakcji] Zobacz p. 7. Aneksu.
Powa¿nym b³êdem jest twierdzenie zawarte w p. 8.1 (str. 37), ¿e sprawdzenie skutecznoœci
ochrony przez samoczynne wy³¹czenie zasilania w sieci TN polega na sprawdzeniu, czy spe³niony jest warunek zapisany wzorem (8.1) dotycz¹cy impedancji pêtli zwarciowej. Jest to
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powszechnie spotykany b³¹d. Wg obowi¹zuj¹cej jeszcze normy PN-IEC 60364-4-41 [8] (jak
i normy PN-HD 60364-4-41 [4], która zast¹pi normê PN-IEC o tym samym numerze, gdy
zostanie przywo³ana w rozporz¹dzeniu MI [10]) skutecznoœæ ochrony przy dotyku poœrednim
(przy uszkodzeniu) przez samoczynne wy³¹czenie zasilania wymaga spe³nienia trzech warunków (patrz 413.1):
·
samoczynnego wy³¹czenia zasilania w wymaganym czasie,
·
wykonania w sieci zasilaj¹cej i w instalacji wymaganych uziemieñ przewodu PEN (PE),
·
wykonania wymaganych po³¹czeñ wyrównawczych.
Sprawdzenie tylko warunku zapisanego w Podrêczniku wzorem (8.1) i stwierdzenie, ¿e
warunek ten zosta³ spe³niony upowa¿nia jedynie do wniosku, ¿e warunek samoczynnego wy³¹czenia zasilania w wymaganym czasie spe³nia wymagania obowi¹zuj¹cej normy.
Na zakoñczenie poruszê zagadnienia dotycz¹ce dok³adnoœci pomiarów i czêstoœci wykonywania sprawdzeñ instalacji elektrycznych niskiego napiêcia. W p. 3.3 Podrêcznika Autor
s³usznie stwierdza, ¿e w polskich dokumentach normatywnych nie zosta³a podana wymagana
dok³adnoœæ ró¿nych pomiarów i ¿e podczas badañ instalacji elektrycznych nale¿y d¹¿yæ do
wykonania pomiarów z mo¿liwie najwiêksz¹ dok³adnoœci¹. Nale¿a³oby dodaæ, i¿ dok³adnoœæ
wykonania pomiarów zale¿y od w³aœciwego doboru uk³adu pomiarowego, w³aœciwego doboru
sprawnych urz¹dzeñ pomiarowych, a nieraz od cech obiektu mierzonego. Dlatego podanie
konkretnych wartoœci dopuszczalnych b³êdów pomiarowych nie jest mo¿liwe ani celowe.
Mo¿na tylko apelowaæ o staranne i poprawne wykonywanie pomiarów. B³¹d pomiaru nale¿y
traktowaæ w kategoriach probabilistycznych i nikt nie potrafi stwierdziæ, jaki dok³adnie b³¹d
pope³ni³ przy konkretnym pomiarze, ale powinien zdawaæ sobie sprawê, jakiej wartoœci b³êdu
nie przekroczy³. W przeciwnym razie psu na budê wszelkie pomiary. Dlatego podana przez
Autora ogólna informacja, ¿e „instrukcje…” stawiaj¹ wymóg, aby uchyb pomiarowy przy badaniach instalacji elektrycznych nie przekracza³ ±20% jest w¹tpliwa. Podobnie jest z dok³adnoœci¹ pomiarów podan¹ w normie PN-E-04700 [1] zawieraj¹c¹ wytyczne przeprowadzania
pomonta¿owych badañ odbiorczych. W normie tej zapisano, ¿e b³¹d pomiaru nie powinien byæ
wiêkszy ni¿ 5 %, je¿eli w wymaganiach szczegó³owych zawartych w innych punktach normy
nie zamieszczono innej wartoœci dopuszczalnego b³êdu, b¹dŸ nie wymagaj¹ tego inne normy
i przepisy. Tymczasem przy pomiarach skutecznoœci uziemieñ w stacjach o górnym napiêciu
110 kV nigdzie nie okreœlono innej wartoœci dopuszczalnego b³êdu pomiaru, a w rzeczywistoœci b³¹d ten mo¿e przekraczaæ nawet 100%. Zale¿y on bowiem od nieliniowych parametrów
geoelektrycznych gruntu. Takie b³êdy s¹ dopuszczalne, gdy¿ wyniki pomiarów s¹ zawsze zawy¿one. Przy omawianych pomiarach mo¿emy jedynie mówiæ o sprawnym przyrz¹dzie
pomiarowym i w³aœciwym odczycie wyniku. Tabela 3.1 nie dotyczy b³êdów pomiarów, lecz
dotyczy tylko b³êdów roboczych przyrz¹dów pomiarowych stosowanych do badañ instalacji
elektrycznych niskiego napiêcia. Jest ona opracowana w oparciu o postanowienia wieloarkuszowej normy PN-EN 61557 „Bezpieczeñstwo elektryczne w niskonapiêciowych sieciach
elektroenergetycznych o napiêciach przemiennych do 1 kV i sta³ych do 1,5 kV – urz¹dzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania œrodków ochronnych” [3]. W Podrêczniku warto wyjaœniæ, co to jest b³¹d roboczy.
Podobnie wygl¹da sprawa czêstoœci wykonywania sprawdzeñ w instalacjach elektrycznych. Zgodnie z zapisami CENELEC ka¿dy kraj ma prawo ustaliæ maksymalne okresy sprawdzania okresowego instalacji. Tak te¿ sta³o siê w Polsce. Te maksymalne okresy s¹ podane w Prawie
budowlanym [15]. W najnowszej wersji Prawa budowlanego s¹ to okresy roczne, 5-letnie lub
pó³roczne (w zale¿noœci od cech badanego obiektu). Rzeczywist¹ czêstoœæ sprawdzania okresowego nale¿y zapisaæ w instrukcji eksploatacji obiektu (instalacji). Za podan¹ czêstoœæ odpowiada w³aœciciel lub zarz¹dca obiektu. W normie PN-HD 60364-6 zapisano, ¿e przy wyznaczaniu czêstoœci sprawdzeñ okresowych nale¿y uwzglêdniaæ rodzaj instalacji i wyposa¿enia, jej
dzia³anie, czêstoœæ i jakoœæ konserwacji oraz wp³ywy zewnêtrzne, na które mo¿e byæ instalacja
nara¿ona. Nale¿y siê równie¿ zastanowiæ, czy jest sens przytaczania tabeli 5.1, gdy¿ dane w niej
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zamieszczone pochodz¹ z dawno anulowanego zarz¹dzenia. Dane te nie uwzglêdniaj¹ wielu
wy¿ej wspomnianych czynników, które powinny wp³ywaæ na czêstoœæ pomiarów.
4. Uwagi do zakresu tematycznego podrêcznika i zasad przedstawiania zagadnieñ
Zakres tematyczny Podrêcznika nie jest w pe³ni zrozumia³y. Nie obejmuje on pe³nego
zakresu oglêdzin ani pomiarów i prób zawartych w normie PN-IEC 60364-6-61 [9], a tym
bardziej zakresu podanego w normie PN-HD 60364-6 [5]. Warto w Podrêczniku zamieœciæ nie
tylko pe³ny zakres oglêdzin podany w p. 61.2.3 tej ostatniej normy, ale zwróciæ te¿ uwagê i podaæ wybrane przyk³ady tematów, jakie nale¿y sprawdziæ podczas oglêdzin, które s¹ zamieszczone w za³¹czniku G normy PN-HD [5].
Natomiast Podrêcznik zawiera nieujête w ww. normach wymagania dotycz¹ce badañ
niektórych urz¹dzeñ (p. 7.3.2), niektóre wymagania dotycz¹ce kontroli elektronarzêdzi (p. 12),
skromne informacje dotycz¹ce badañ spawarek i zgrzewarek (p. 13), badania sprzêtu ochronnego (p. 14) i wymagania dotycz¹ce badañ instalacji odgromowych (p. 10.4 i p. 10.7). Podawanie informacji o badaniach ww. urz¹dzeñ, które nie s¹ elementami instalacji elektrycznych
niskiego napiêcia powoduje pojawienie siê pytania, dlaczego je opisano i dlaczego nie opisano
badañ silników elektrycznych, które s¹ czêsto elementami instalacji i innych czêsto spotykanych odbiorników.
Trudno zrozumieæ, dlaczego Autor Podrêcznika zamieszcza w niektórych punktach tego
opracowania informacje, które nie powinny siê w nich znaleŸæ. Np. ostatnie zdanie p. 2.3 jest
wyjaœnieniem trzeciego pytania z p. 2.2 i tak jak odpowiedzi na pierwsze dwa pytania powinno
byæ umieszczone w p. 2.2. Dziwiæ mo¿e umieszczenie w p. 4.3 niektórych szczegó³owych
wyjaœnieñ zawartych w za³¹czniku E normy PN-IEC 60364-6-61. Odnosz¹ siê one do pomiarów impedancji pêtli zwarciowej i tak jak inne informacje zamieszczone w za³¹cznikach powinny byæ podane w opisie w³aœciwych badañ. Trudno wyt³umaczyæ, dlaczego w p. 7 zatytu³owanym „Zakres wykonywania poszczególnych badañ” opisano tylko czêœæ badañ, a opisy
innych badañ zamieszczono w punktach 8, 9 i 10.
5. Uwagi do redakcji Podrêcznika
Ju¿ na podstawie podanych wy¿ej niektórych uwag mo¿na przypuszczaæ, ¿e stosowane
w Podrêczniku terminy, b³êdne odwo³ania do spisu literatury i umieszczanie fragmentów tekstów w niew³aœciwych punktach, poœwiêconych innym zagadnieniom, niepe³ne wyjaœnienia
zasad stosowania norm, podawanie wiadomoœci niepotrzebnych itp. mog¹ sprawiaæ czytelnikom trudnoœci w rozumieniu opisywanych zagadnieñ. Takie trudnoœci mog¹ wyst¹piæ równie¿ dlatego, ¿e Podrêcznik zawiera szereg drobnych b³êdów redakcyjnych. A oto przyk³ady
tych drobnych niejasnoœci i b³êdów. W ostatnim zdaniu zamieszczonym na str. 26 u¿yto gwarowego terminu „szybkie wy³¹czenie” i powo³ano siê na nieoznaczon¹ tabelê. Termin „szybkie
wy³¹czenie” jest terminem gwarowym i nie powinien znaleŸæ siê w druku. Na str. 27 w wyjaœnieniu oznaczeñ wzoru (7.2) podano co to jest UL, choæ takie oznaczenie we wzorze nie wystêpuje. Celowe jest podanie Ÿród³a, z którego zaczerpniêto wartoœci podane w tabelach 7.2 i 7.3.
Jest to istotne, gdy¿ podawane w nich wartoœci s¹ nieraz zmieniane. Tak siê sta³o z minimalnymi wartoœciami rezystancji izolacji zamieszczonymi w dwóch górnych wierszach tabeli 7.3.
Autor poda³ te wartoœci za norm¹ PN-IEC 60364-6-61, a od kilku miesiêcy obowi¹zuje norma
PN-HD 60364-6, w której te wartoœci wzros³y dwukrotnie. Na str. 31 w p. 7.3.2 brak jest informacji o Ÿródle wartoœci wspó³czynników absorpcji K. Nie jest nim norma PN-E-04007 [1], bo
w normie tej wspó³czynniki K maj¹ inne wartoœci (patrz p. 4.3.3 ww. normy). Pojawia siê te¿
pytanie, dlaczego podaje siê wartoœci wspó³czynnika K, je¿eli pomiar i obliczenia zosta³y usuniête z ww. normy. Je¿eli dla transformatorów „starych” pomiar taki wci¹¿ istnieje, to nale¿y
wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e dotyczy on transformatorów olejowych. Na str. 35, w p. 7.5 podano
informacjê o próbie wytrzyma³oœci elektrycznej izolacji instalacji. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e taka
próba jest wymagana przez normê PN-IEC 60364-6-61 [9], a w normie PN-HD 60364-6 [5]
obowi¹zuj¹cej od 2010 r. nie wymaga siê przeprowadzania takich badañ. Na str. 37 b³êdnie
oznaczono znamionowy pr¹d ró¿nicowy urz¹dzenia ochronnego ró¿nicowopr¹dowego. Zamiast In powinno byæ IÄn. Trudne do zrozumienia mo¿e okazaæ siê zdanie zamieszczone w p. 8.1
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„Impedancja pêtli zwarcia wynika z sumy impedancji przewodów doprowadzaj¹cych (?)
impedancji uzwojeñ transformatora, impedancji wszystkich urz¹dzeñ i przewodów znajduj¹cych siê w instalacji odbiorczej a¿ do punktu pomiaru”. Zdanie zawarte w drugim od do³u
akapicie p. 8.1 jest niepotrzebne, bo dotyczy projektowania, a nie pomiarów. Zamiast tego
zdania nale¿y przedstawiæ informacje zawarte w p. E. 612.6.3. Autor Podrêcznika czêœæ tych
informacji zamieœci³ niew³aœciwie w p. 4.3. Tekst zamieszczony na stronie 47 jest trudny do
zrozumienia, a szczególnie tekst zawarty w drugim akapicie p. 9.1. W punkcie 9.2 kilkakrotnie
pr¹d znamionowy ró¿nicowy wy³¹cznika ró¿nicowopr¹dowego oznaczono In zamiast I? n,
a pr¹d zadzia³ania tego wy³¹cznika – I zamiast IÄ. Wzór (9.1) na stronie 50 zawiera b³êdne oznaczenie. W p. 9.3 wystêpuje niew³aœciwe oznaczenie pr¹du wyzwalaj¹cego. Nieprawdziwe jest
te¿ wymaganie pomiaru czasu wy³¹czania wy³¹cznika (takiego wymagania nie ma w normie PN-IEC
60364-6-61, a w normie PN-HD 60364 takie pomiary zaleca siê w ramach sprawdzeñ odbiorczych. Z takich pomiarów w ramach sprawdzeñ okresowych Polska siê zwolni³a.
Najwiêkszy problem jest z informacj¹ zawart¹ w ostatnim akapicie p. 9.3, gdy¿ taki zapis
istnieje w p. C.61.3.6.1 normy PN-HD 60364-6, ale jest on sprzeczny z wymaganiami zawartymi w normie PN-HD 60364-4-41. Wyjaœnienie tych rozbie¿noœci jest konieczne, ale ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoœæ artyku³u, tym razem go pominê. U¿yty w tytule p. 10.1 termin „rezystancja uziomu” nie jest poprawny. Powinno siê u¿ywaæ terminu „rezystancja uziemienia”.
Nieuzasadnione jest twierdzenie zawarte w p.10.1, ¿e do poprawnego wykonania pomiaru
rezystancji uziemienia metod¹ techniczn¹ z zasilaniem sieciowym wymagane s¹ przyrz¹dy
pomiarowe o wysokiej klasy dok³adnoœci. Takiego wymagania nigdzie nie spotka³em i jest ono
nieuzasadnione bior¹c pod uwagê zasadê ustalania wartoœci dopuszczalnej i b³êdy pope³niane
ze wzglêdu na budowê i w³asnoœci geoelektryczne gruntu. Nie jest te¿ prawd¹, ¿e rezystancja
sondy nie powinna przekraczaæ 300 ? . Takie wymaganie dotyczy tylko miernika typu IMU,
który w praktyce ju¿ nie jest stosowany. Uwa¿am, ¿e w p. 10 Podrêcznika nale¿y wyraŸnie
odró¿niæ wartoœæ rezystancji zmierzonej od najwiêkszej, spodziewanej w ci¹gu roku rezystancji uziemienia, potrzebnej do oceny skutecznoœci uziemienia. Autor wspomina o tym, ale
w miejscu nieodpowiednim, bo w p. 10.2 poœwiêconym rezystancji uziomów pomocniczych.
Tekst zawarty w p. 10.2 ma niewiele wspólnego z tytu³em punktu. Proponujê napisaæ, ¿e
rezystywnoœci podane w p. 10.2 s¹ rezystywnoœciami próbek gruntu o jednorodnej budowie.
Grunty rzeczywiste nigdy nie s¹ jednorodne.
Informacje przedstawione w p. 10.3 s¹ wiadomoœciami uproszczonymi (pogl¹dowymi)
i przez to nie zawsze prawdziwymi. Nie uwzglêdniaj¹ one bowiem parametrów geoelektrycznych
gruntu, który zawsze ma budowê niejednorodn¹. Nale¿a³oby zaznaczyæ, dla jakich gruntów
(o jakich parametrach geoelektrycznych) podane informacje s¹ s³uszne. Skrajnym nieporozumieniem s¹ dane dotycz¹ce trwa³oœci uziomów ocynkowanych i pomiedziowanych. Warto by
napisaæ, kiedy one mog¹ byæ prawdziwe.
Informacje zawarte w p. 10.5 s¹ zdawkowe i nie bardzo nadaj¹ siê do wykorzystania
w praktyce. Nale¿a³oby wyjaœniæ, jakie mog¹ byæ minimalne odleg³oœci „a”, aby wzór (10.2)
mo¿na by³o zastosowaæ. Nale¿a³oby te¿ wyjaœniæ, jak zalecane odleg³oœci „a” zale¿¹ od celu,
dla którego wykonywany jest pomiar. Je¿eli pomiar wykonywany jest po to, aby zaprojektowaæ
uziom, to odleg³oœæ „a” zale¿y przede wszystkim od przewidywanych rozmiarów projektowanego uziomu (pr¹d uziomowy przep³ywa przez ró¿ne warstwy gruntu).
6. Wnioski koñcowe
1. Publikacja zawieraj¹ca wytyczne wykonywania sprawdzeñ instalacji elektrycznych
niskiego napiêcia jest bardzo potrzebna, gdy¿ dotyczy ona sprawdzeñ (badañ), które s¹
powszechnie wymagane, zagadnieñ, które s¹ wa¿ne, a przez wielu elektryków s³abo
znane, czêsto lekcewa¿one i niew³aœciwie realizowane.
2. Podrêcznik INPE dotycz¹cy sprawdzeñ instalacji elektrycznych niskiego napiêcia
(zeszyt 23) zawiera informacje dziœ ju¿ w du¿ej czêœci nieaktualne, a wiele informacji
w nim zawartych i jego redakcja budz¹ zastrze¿enia. Dlatego powinien on byæ zaktualizowany i poprawiony w mo¿liwie krótkim czasie.
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3. Autor Podrêcznika nie skorzysta³ albo nie chcia³ korzystaæ z publikacji ekspertów
zamieszczanych w Miesiêczniku INPE, w wyniku czego nie unikn¹³ b³êdów merytorycznych. Przyk³adowo mo¿na tu wymieniæ artyku³y:
1) Musia³ Edward: Kontrola stanu technicznego ochrony odgromowej i przeciwprzepiêciowej. Miesiêcznik INPE Nr 100 (styczeñ 2008 r.) str. 18-36,
2) Czapp S.: Badanie wp³ywu wy¿szych harmonicznych na czu³oœæ wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych typu AC i A. Miesiêcznik INPE Nr 97 (paŸdziernik 2007 r.) str. 3-12,
3) Musia³ Edward: Pojmowanie przepisów i norm bezpieczeñstwa. Miesiêcznik INPE
Nr 93-94 (wrzesieñ 2007 r.) str. 3-23,
4) Musia³ Edward: Badanie stanu ochrony przeciwpora¿eniowej w obwodach energoelektronicznych. Miesiêcznik INPE Nr 80-81 (maj-czerwiec 2006 r.) str. 5-46,
5) Danielski Lech, Jab³oñski Witold: Ochrona przeciwpora¿eniowa w sieciach rozdzielczych niskiego napiêcia. Miesiêcznik INPE nr 78 (marzec 2006 r.) str. 30-44.
Poza ww. w INPE do koñca 2008 r. ukaza³o siê 16 artyku³ów o tematyce zbie¿nej z treœci¹
Podrêcznika i 8 po 1 stycznia 2009 r.
Polskie Normy i akty normatywne przywo³ane
1. PN-E-04700:1998/AZ1:2000. Urz¹dzenia i uk³ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomonta¿owych badañ odbiorczych.
2. PN-EN 45020: 2009. Normalizacja i dziedziny zwi¹zane. Terminologia.
3. PN-EN 61557. Bezpieczeñstwo elektryczne w niskonapiêciowych sieciach elektroenergetycznych
o napiêciach przemiennych do 1 kV i sta³ych do 1,5 kV – Urz¹dzenia przeznaczone do sprawdzania,
pomiarów lub monitorowania œrodków ochronnych (norma wieloarkuszowa).
4. PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiêcia. Czêœæ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeñstwa. Ochrona przed pora¿eniem elektrycznym.
5. PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napiêcia. Czêœæ 6: Sprawdzanie.
6. PN-IEC 60050-195:2001. Miêdzynarodowy s³ownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwpora¿eniowa.
7. PN-IEC 60050-826:2001. Miêdzynarodowy s³ownik terminologiczny elektryki. Czêœæ 826 – Instalacje elektryczne.
8. PN-IEC 60364-4-41:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeñstwa. Ochrona przeciwpora¿eniowa.
9. PN-IEC 60364-6-61:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
10. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 (wersja:
2009.07.08).
11. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrz¹dów pomiarowych. Dz. U. nr. 5 z 2008 r., poz. 29 (wersja z 2010.07.27).
12. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów przyrz¹dów
pomiarowych podlegaj¹cych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Dz. U. nr 3
z 2008 r., poz. 13 (wersja z 2008.07.28).
13. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeœnia 1999 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny
pracy przy urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. nr 80 z 1999 r., poz. 912.
14. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmuj¹ce siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ instalacji i sieci. Dz. U. nr 89 z 2003 r., poz. 828.
15. Ustawa z 7 dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. nr 156 z 2006 r., poz. 1118 (wersja: 2010.07.17).
16. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94 z póŸn. zm.).
17. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Dz. U. nr 243 z 2004 r., poz. 2441 (wersja z 2010.07.28).
18. Ustawa z dnia 12 wrzeœnia 2002 r. o normalizacji. Dz. U. nr 169 z 2002 r., poz. 2386 (wersja z 2010.08.12).
19. PKN–CENELEC/GUIDE 3. Wzajemne relacje miêdzy przepisami i normami
Czêœæ 1: Powo³ywanie siê na normy – g³ówne sposoby stosowania
Czêœæ 2: Harmonizacja przepisów i powo³añ na normy (maj 2006).
Dane Ÿród³owe:
Jab³oñski W.: Uwagi do Zeszytu nr 23 „Podrêcznika INPE dla elektryków”, Miesiêcznik INPE 2010 r. nr 131,
s. 103-112.
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