




I. POMIARY W INSTALCJACH ELEKTRYCZNYCH

1 . UKŁADY SIECI ENERGETYCZNYCH

1.1. UKŁAD SIECI  TT    

     Rys 1. Układ sieci TT

Układ  TT  –  punkt  neutralny  transformatora  jest  uziemiony  (przewód  neutralny  jest
połączony z uziomem roboczym transformatora).
Punkty PE odbiorników (części przewodzące dostępne, metalowe obudowy, ramy itp.) są
uziemiane  niezależnie  od  sieci  energetycznej,  najczęściej  bezpośrednio  w  miejscu
zainstalowania, uziemieniem ochronnym oddzielnie dla każdego odbiornika. 
Wyróżnia się uziemienia:
indywidualne, grupowe oraz zespołowe. 

1.2. UKŁAD SIECI  TN (TN-C, TN-S) 

                                                   Rys 2. Układy sieci TN

Układ  TN  –  punkt  neutralny  źródła  napięcia  (transformatora  lub  generatora)  jest
uziemiony, natomiast połączenie PE z uziemieniem części przewodzących dostępnych,
które  w  warunkach  normalnych  nie  są  pod  napięciem  (np.  metalowe  obudowy
odbiorników) realizowane jest przez sieć zasilającą.

3



Układ TN-S – Połączenie z uziemieniem części przewodzących dostępnych realizowane
jest osobnym przewodem PE. Przewód ten służy wyłącznie do ochrony urządzeń, nie
można włączać go w jakikolwiek obwód prądowy.  Do tego celu służy osobny przewód
neutralny N.

Układ TN-C - połączenie z uziemieniem części przewodzących dostępnych realizowane
jest przez wspólny przewód ochronno-neutralny PEN.

Układ TN-C-S - połączenie z uziemieniem części przewodzących dostępnych realizowane
jest w części bliższej transformatora wspólnym przewodem PEN, w dalszej części sieci
przewody te są odseparowane (osobny przewód PE i osobny N). 
   

1.3. UKŁAD SIECI  IT  

Rys 3 Układ sieci IT

Układ  IT –  punkt  neutralny  transformatora  jest  izolowany  (podłączony  przez  dużą
impedancję z uziomem).
Punkty PE połączone są z uziemieniem ochronnym oddzielnie dla każdego odbiornika. 

2 . POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
2.1. KIEDY PRZEPROWADZAMY POMIARY?
Międzynarodowe normy IEC 60364-6,  PN HD60364-6 ustalają znormalizowane warunki
sprawdzania  instalacji  elektrycznej  po  wykonaniu  (odbiorze),  okresowe  oraz  po
modernizacji.
Sprawdzanie odbiorcze obejmuje oględziny oraz pomiary instalacji elektrycznych,
aby określić (o ile jest  to wykonalne),  czy wymagania pozostałych części powyższych
norm są spełnione łącznie z wytycznymi, co do sporządzania protokołów z pomiarów.
Sprawdzanie odbiorcze ma miejsce po montażu i podłączeniu nowej instalacji, montażu
nowych elementów w starej instalacji lub po modernizacji starej instalacji.
Sprawdzanie  okresowe  jest  przeprowadzane  z  określoną  częstotliwością,  zgodnie  z
wymaganiami dla prowadzenia badań okresowych instalacji, sprawdzania instalacji i jej
wszystkich elementów pod względem stanu. 
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2.2. POMIARY REZYSTANCJI PRZEWODÓW OCHRONNYCH
                            

Pomiar  rezystancji  przewodów  ochronnych  polega  na  przeprowadzeniu  pomiaru
rezystancji  R  między  każdą  częścią  przewodzącą  dostępną,  a  najbliższym  punktem
głównego przewodu wyrównawczego, który ma zachowaną ciągłość z uziomem.
Pomiary przeprowadzamy zg z normą PN-HD60364-6-61.
Spełniony musi być warunek:

                                                                     R  
a

C

I

U
                     gdzie:

Uc – spodziewane napięcie dotykowe zg z tabelą niżej
Ia  - prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w wymaganym 

czasie 0,1 do 5s  

Tabela 1. Spodziewane napięcie dotykowe

Czas wyłączenia  [ s ] Spodziewane napięcie dotykowe  [ V ]

0,1 350

0,2 210

0,4 105

0,8 68

5 50

Dla połączeń wyrównawczych dodatkowych oraz we wszystkich przypadkach budzących
wątpliwość,  co  do wartości  zapewnienia  napięcia  dopuszczalnego długotrwale,  należy
sprawdzać  czy  rezystancja  połączeń  wyrównawczych  R  między  częściami
przewodzącymi jednocześnie dostępnymi, spełnia ostrzejszy warunek: 

                                                   R  
a

L

I

U
                    gdzie:

UL - dopuszczalne długotrwale napięcie dotyku 50 V - warunki normalne, 
       25 V i mniej – warunki o zwiększonym niebezpieczeństwie porażenia  
       np. plac budowy
Ia - prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego  
       w wymaganym czasie

Pomiar  rezystancji  przewodów  wyrównawczych  można  wykonać  przy  użyciu  mostka
Thomsona  albo  z  wykorzystaniem  mierników  do  pomiaru  małych  rezystancji
(np. EM 480C albo TM 508A, z pomiarami rezystancji metodą 4-ro przewodową), gdzie
uzyskujemy rozdzielczości pomiaru rzędu 1mΩ lub też przy pomocy mierników rezystancji
izolacji  lub  mierników  wielofunkcyjnych,  które  posiadają  zawsze  funkcję  pomiaru
rezystancji/ciągłości z typową rozdzielczością 0,1Ω.  
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2.3. TEST CIĄGŁOŚCI PRZEWODÓW
Norma PN-HD 60364-6 2008 wymaga, aby wykonywać próbę ciągłości elektrycznej: 

– przewodów  ochronnych,  łącznie  z  przewodami  wyrównawczymi  głównymi  i
dodatkowymi,

– przewodów czynnych – w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych. 
Próbę  ciągłości  przewodów  należy  wykonywać  przy  użyciu  źródła  prądu  stałego  lub
przemiennego o niskim napięciu 4 do 24 V, w stanie bez obciążenia danego obwodu
(zasilanie  odłączone)  prądem  co  najmniej  200mA.  Prąd  stosowany  podczas  próby
powinien być jednak na tyle mały, aby nie stwarzał ryzyka powstania pożaru lub wybuchu.
  Do pomiaru można wykorzystywać w praktyce mierniki rezystancji izolacji lub
wielofunkcyjne do pomiaru instalacji elektrycznej – zazwyczaj do dyspozycji jest funkcja
do pomiaru ciągłości spełniająca wymagania powyższej normy;
polecamy np. mierniki rezystancji izolacji:
       KEW 3131A, KEW 3132A, KEW 3021, KEW 3022, KEW 3023,
i mierniki wielofunkcyjne: 
             KEW 6010B, KEW 6016, KEW 6011A,  

Rys 4.  Test ciągłości przewodu ochronnego PE wykonywany miernikiem KEW 6016

2.4. POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI
Wszystkie przewody będące pod napięciem znajdujące się w urządzeniach i instalacjach
elektrycznych  muszą  być  odpowiednio  izolowane  dla  ochrony  przed  porażeniem
elektrycznym przy nieumyślnym dotyku przewodu oraz wykluczenia niebezpieczeństwa
pożaru w wyniku zwarć i uszkodzeń obiektów. W uzupełnieniu należy zaznaczyć, że słaby
stan izolacji wywołuje powstawanie w instalacji prądów upływowych, a więc powstawanie
strat energetycznych, które powodować będą wzrost kosztów eksploatacyjnych instalacji.
Rezystancja  izolacji  powinna  być  sprawdzana  wyższym  napięciem  niż  normalnie
występujące  napięcie  w  instalacji  podlegającej  ocenie,  ponieważ  wartość  rezystancji
izolacji  mierzonej  wyższym napięciem jest  mniejsza  niż  mierzona niższym napięciem.
Wynika więc z tego, że pomiar napięciem wyższym lepiej ocenia stan izolacji. Oczywiście
pomiar  zbyt  dużym  napięciem  nie  jest  wskazany,  gdyż  mógłby  on  prowadzić  do
degradacji  stanu  izolacji.  Mierniki  rezystancji  izolacji  Kyoritsu  pozwalają  mierzyć
rezystancję  izolacji  w  szerokim  zakresie  napięć  testu  (od  50V  do  12kV).  Okresowe
sprawdzanie  instalacji  jest  niezbędne  w  celu  upewnienia  się,  czy  izolacja  kabli  w
instalacjach  elektrycznych  nie  uległa  degradacji.  Wpływy  zewnętrzne  (zawilgocenie,
agresywne  otoczenie)  i  mechaniczne  czynniki  jak  przetarcia  lub  pęknięcia  mogą
powodować  degradację  (zmniejszenie)  rezystancji  izolacji.  Regularne  sprawdzanie
pozwala wykryć wcześniej niekorzystne zmiany rezystancji izolacji.

6



Przeprowadzenie testu rezystancji izolacji w przewodach napięciowych:
1. Należy upewnić się,  że  jest  odłączone zasilanie  głównym wyłącznikiem od sprawdzanej
instalacji - testowana instalacja nie może być pod napięciem
2. Sprawdzić czy wszystkie obwody i stałe obciążenia są rozwarte, a obciążenia jak
np.  lampy fluorescencyjne, filtry itp. mogące powodować zwieranie badanej instalacji
lub wystąpienie prądów upływowych są odłączone od instalacji.
3. Obwody  lub  urządzenia,  które  mogłyby  zostać  uszkodzone  podczas  testu
rezystancji  izolacji  muszą być  odłączone od instalacji.  Jeżeli  jest  to  niemożliwe  to
alternatywną metodą przeprowadzenia testu jest pomiar rezystancji izolacji pomiędzy
przewodem fazowym i uziemieniem.
4. Podczas  pomiaru  rezystancji  izolacji  kabli  w  obwodach  z  przemiennikami
częstotliwości  i  falownikami,  przed pomiarem należy kable odłączyć  od urządzenia
energoelektronicznego. 
5. Rezystancję  izolacji  należy  mierzyć  pomiędzy  kolejnymi  parami  przewodów
czynnych oraz pomiędzy każdym przewodem czynnym i ziemią.  Przewody ochronne
PE i ochronno-neutralne PEN traktować należy jako uziemienie, a przewód neutralny
N jako przewód czynny.

Uwaga: pomiar rezystancji izolacji wykonywany jest ZAWSZE napięciem stałym.

Wymagane  wartości  napięć  probierczych  podczas  pomiaru  rezystancji  izolacji  i  zwiększone
minimalne  wartości  rezystancji  dla  instalacji  elektrycznej  podczas  badań  odbiorczych  i
okresowych  podaje  norma  PN-HD  60364-6 .  Wymagane  wartości  napięć  probierczych  i
minimalnych wartości rezystancji izolacji zostały zamieszczone w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagane wartości napięć probierczych i minimalnych wartości rezystancji
izolacji

Napięcie znamionowe 
badanego obwodu 

 [V] 

Napięcie probiercze prądu
stałego

 [V]

Minimalna wartość 
rezystancji izolacji

[MW]

do 50 SELV i PELV 250  0,5

50 <  U  <500 500  1,0

> 500 1000  1,0
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NIECO TEORII. CO TO JEST IZOLACJA?

Tylko w teorii izolacja jest idealna, jej rezystancja nieskończona i nie przepływa przez nią
żaden prąd. W praktyce, pomiędzy przewodami pomimo izolacji przepływa pewien prąd,
znany jako prąd upływowy. Składa się on z trzech składników:

1. Prądu pojemnościowego,
2. Prądu opornościowego,
3. Prądu upływowego powierzchniowego.

 Prąd pojemnościowy
Izolacja  pomiędzy  żyłami  o  różnicy  potencjałów  spełnia  rolę  dielektryka,  a  żyły  rolę
okładzin kondensatora. Po przyłożeniu napięcia stałego do obu żył nastąpi krótkotrwały
(zwykle poniżej 1 s) przepływ prądu, aż do momentu naładowania się tak utworzonego
kondensatora. Ładunek ten musi zostać usunięty po zakończeniu pomiarów. Mierniki do
pomiaru rezystancji izolacji posiadają funkcję automatycznego rozładowania mierzonego
obwodu po zakończeniu pomiaru.
Jeżeli przyłożone napięcie będzie miało charakter przemienny spowoduje to powstanie
ciągłego prądu upływowego w instalacji.

                        Rys 5. Efekt pojemnościowy pomiaru

Prąd opornościowy
Ponieważ  rezystancja  izolacji  nie  jest  wielkością  nieskończoną  pomiędzy przewodami
przepływa niewielki prąd. Stosując prawo Ohma można wyznaczyć jego wielkość:

Przyłożone napięcie (V)
Prąd upływu (μA) =

Rezystancja izolacji (MΩ)

                                                        Rys 6. Efekt rezystancyjny
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Izolacja (zachowuje
się jak rezystor)

Żyły

Efekt rezystancyjny

Izolacja (spełniająca 
rolę dielektryka)

Żyły (spełniają rolę
okładzin kondensatora)

Efekt pojemnościowy



Prąd upływowy powierzchniowy
W  miejscach  gdzie  żyły  przewodów  są  odizolowane  (np.  w  miejscach  przyłączeń)
występuje przepływ prądu pomiędzy żyłami po powierzchni izolacji. Wielkość tego prądu
zależy od stanu powierzchni izolacji. Jeżeli powierzchnie są suche i czyste wielkość prądu
jest bardzo mała, ale w przypadku zawilgocenia i zabrudzenia może osiągnąć znaczącą
wartość.  Przy odpowiednio dużej  wartości  prądu może nawet  wystąpić  przeskok iskry
pomiędzy przewodami.
Czy to nastąpi  zależy od stanu powierzchni  izolacji  i  wielkości  przyłożonego napięcia.
Dlatego testy izolacji przeprowadzane są napięciem wyższym niż standardowe napięcie
robocze w danym obwodzie.

                                             Rys 7. Prąd upływu powierzchniowego 

W celu uniknięcia wpływu powierzchniowego prądu upływu na wynik w uzasadnionych
przypadkach stosujemy tzw.  metodę 3-przewodową pomiaru rezystancji  izolacji  (trzeci
przewód  łączy  izolację  badanego  obiektu  z  gniazdem  „GUARD”  przyrządu).  Takie
możliwości pomiarowe mają:
KEW 3128, KEW 3126, KEW 3125, KEW 3315, KEW 3316.
Na rysunku niżej przedstawiony jest sposób pomiaru metodą 3-przewodową

Rys 8. Pomiar rezystancji izolacji metodą 3-przewodową 
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Całkowity prąd upływowy
Całkowity  prąd  upływowy  jest  sumą  wyżej  opisanych  prądów.  Na  wielkość
poszczególnych  prądów i  w efekcie  całkowitego prądu upływowego mają  wpływ takie
czynniki  jak  temperatura  otoczenia,  temperatura  przewodnika,  wilgotność  i  wielkość
przyłożonego napięcia. 
Jeżeli obwód zasilany jest napięciem przemiennym prąd pojemnościowy będzie zawsze
obecny  i  nie  można  go  wyeliminować.  Natomiast  po  przyłożeniu  stałego  napięcia
pomiarowego rezystancji  izolacji,  prąd pojemnościowy szybko spada do zera i nie ma
wpływu na pomiar. Wysokie napięcie w miejscach osłabionej izolacji może spowodować
lawinowy  przepływ  prądu,  co  pozwala  wykryć  miejsca  potencjalnych  uszkodzeń
niemożliwe  do  lokalizacji  przy  zastosowaniu  napięcia  testu  na  poziomie  napięcia
roboczego instalacji.
Podczas  pomiarów  miernik  izolacji  mierzy  przyłożone  napięcie  oraz  prąd  upływu,
dokonuje automatycznej kalkulacji i wyświetla bezpośrednio wartość rezystancji izolacji.

 Napięcie testu (V)
Rezystancja izolacji (MΩ) =

  Prąd upływu (μA)

Kiedy  wypadkowa  pojemność  mierzonego  obwodu  ulega  naładowaniu  prąd  upływu
zmniejsza  się.  Stabilny  pomiar  rezystancji  izolacji  wskazuje,  że  pojemność  obwodu
została w pełni naładowana i prąd pojemnościowy spadł do zera. Należy pamiętać, że
układ ładuje się do poziomu napięcia testu, co w przypadku pozostawienia obwodu w tym
stanie  może  być  niebezpieczne  w  razie  bezpośredniego  kontaktu.  Miernik  rezystancji
izolacji  zapewniają  zazwyczaj  automatyczne  rozładowanie  obwodu  po  zakończeniu
pomiaru.
Jeśli instalacja jest wilgotna i/lub zabrudzona, powierzchniowy prąd upływu będzie miał
dużą wartość powodując znaczne obniżenie wyniku pomiaru rezystancji  izolacji.  Jeżeli
instalacja elektryczna jest rozległa, rezystancje izolacji poszczególnych obwodów łączą
się  równolegle  dając  w efekcie dużo niższą rezystancję  wypadkową niż  w przypadku
pojedynczego obwodu. Im większa liczba obwodów połączonych razem równolegle, tym
mniejsza będzie całkowita wypadkowa wartość rezystancji izolacji.

2.5. POMIAR IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA

Sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN 
polega na sprawdzeniu czy spełniony jest warunek: 

                                                     ZS   
a

O

I

U
gdzie:

         ZS - impedancja pętli zwarciowej w [MΩ],
Ia - prąd zapewniający samoczynne zadziałanie zabezpieczenia w  

              wymaganym czasie;
Uo - napięcie znamionowe sieci względem ziemi w [V].

Sprawdzając  skuteczność  ochrony  przeciwporażeniowej  przeprowadza  się  pomiar
impedancji pętli  zwarciowej  ZS i  określa prąd Ia na podstawie charakterystyk czasowo-
prądowych zastosowanego urządzenia zabezpieczającego (bezpieczniki, wyłączniki)  lub
znamionowego prądu różnicowego urządzeń ochronnych różnicowo-prądowych I∆n. Prąd
Ia dobierany jest z charakterystyki zastosowanego urządzenia zabezpieczającego tak, aby
wyłączenie następowało w wymaganym czasie 0,2; 0,4 lub 5 s zgodnie z wymaganiami p.
413.1.3. normy PN-IEC 60364-4-41.
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Norma wymaga, aby pomiar impedancji pętli zwarciowej wykonywać przy częstotliwości
znamionowej prądu obwodu.

Pomiar impedancji pętli zwarcia w układzie L-PE (układ TT)
Podstawową ochroną przed porażeniem elektrycznym jest prawidłowe i skoordynowane
współdziałanie  obwodu  ochronnego  uziemienia  z  automatycznym  wyłącznikiem  na
wejściu okablowania instalacji. Wynika to z potrzeby szybkiego odłączenia zasilania od
obwodu  uziemienia,  gdy  uszkodzenie  wywoła  powstanie  napięcia  dotykowego
przekraczającego  dozwolony  poziom.  Odpowiednia  ochrona  przed  porażeniem
elektrycznym  w  systemie  TT  jest  wystarczająca,  jeżeli  jest  zachowany  następujący
warunek:                               
                                                     Ra x la ≤ 50,                  gdzie:
 
„Ra” jest sumą rezystancji uziomu i przewodu ochronnego, a “la” jest to max prąd jaki
może  popłynąć  w  systemie  ochronnym  przewidzianym  dla  instalacji,  pamiętając  że
wartość powstała z pomnożenia la x Ra powinna być mniejsza od 50. Oznacza to, że
napięcie  dotykowe,  jakie  może  powstać  w  wyniku  zwarcia  do  uziemienia  nie  może
przekroczyć 50V.

Pomiar impedancji pętli uziemienia (lokalny lub wydzielony PE). 
Jak  pokazano  na  Rys  9  całkowitą  impedancję  pętli  zwarcia  uziemienia  mierzymy  po
podłączeniu  miernika  do  gniazda  sieciowego.  Mierzona  impedancja  składa  się  z
impedancji  uzwojenia  transformatora,  rezystancji  przewodu  fazowego (L3)  i  przewodu
ochronnego  (PE),  jak  również  rezystancji  samej  ziemi  i  rezystancji  uziomów.  Gdy
przełączymy miernik na dowolny zakres pomiaru PSC (przewidywanego prądu zwarcia)
to tym samym będzie możliwy pomiar przewidywanego prądu zwarcia doziemnego.

Rys 9.  Pomiar impedancji pętli zwarcia doziemnego (L-PE)
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NIECO TEORII. METODA POMIARU PĘTLI ZWARCIOWEJ
Impedancję  pętli  zwarciowej  sprawdzanego  obwodu  mierzy  się  najczęściej  metodą
spadku napięcia załączając na krótki okres (najczęściej na 20ms) obciążenie w badanej
pętli zwarcia. Impedancja pętli zwarcia obliczana jest ze wzoru:

ZS = (U1 - U2)/IR gdzie:

ZS - impedancja pętli zwarciowej  

U1  - napięcie zmierzone bez włączonej rezystancji obciążenia

U2 - napięcie zmierzone z włączoną rezystancją obciążenia
  IR - prąd płynący w obwodzie pomiarowym ograniczony rezystancją  

       obciążenia R. 

Różnica pomiędzy U1 i U2 powinna być znacząco duża.

Na tej  metodzie oparta  jest  zasada działania prawie wszystkich  mierników impedancji
pętli zwarcia, takich jak: KEW 4140, KEW 6016, MOZ, MR-2, MZC-2, MZC 300 i wiele
innych.

SKUTECZNOŚĆ OCHRONY W UKŁADACH  TT i IT

UKŁAD TT

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT może polegać na
sprawdzeniu,  czy  spełniony  jest  warunek  samoczynnego  wyłączenia  zasilania  w
przypadku zastosowania zabezpieczenia o danym prądzie Ia i wtedy powinien być

spełniony warunek:
 ZS x Ia  < Uo           gdzie:

Zs – impedancja pętli zwarcia doziemnego (zg z Rys 9.)

Ia – prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w wymaganym

       czasie

Uo - napięcie znamionowe instalacji względem ziemi [V]

lub zgodnie z normą sprawdza się czy spełniony jest warunek obniżenia napięcia 
dotykowego poniżej wartości dopuszczalnej długotrwale: 

               RA x Ia  < UL gdzie:

RA - suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego łączącego  części  

       przewodzące dostępne;
Ia - prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w  wymaganym 

       czasie;
UL - napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale 50 V - warunki środowiskowe normalne

       oraz 25 V i mniej - warunki środowiskowe o zwiększonym niebezpieczeństwie  

      porażenia.

Jeżeli urządzeniem ochronnym jest urządzenie różnicowoprądowe, to znamionowy prąd
wyzwalający IΔN jest prądem Ia.

Przeprowadzić  należy  pomiar  rezystancji  uziemienia  i  przewodu  ochronnego,  aby
sprawdzić czy rezystancja zastosowanego uziomu jest dostatecznie mała i czy spełniony
jest warunek skuteczności ochrony przez obniżenie napięcia dotykowego poniżej wartości
dopuszczalnego długotrwałego UL.
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UKŁAD IT

W układzie IT należy sprawdzić czy spełniony jest warunek :

RA x Id < UL                              gdzie:

 Id –  to  prąd  pojemnościowy  przy  pojedynczym  zwarciu  z  ziemią,  przy  pomijalnej
impedancji pomiędzy przewodem fazowym i częścią przewodzącą dostępną (obudową).
Przy wyznaczaniu wartości prądu  Id należy uwzględnić prądy upływowe oraz całkowitą
impedancję  uziemień  w  układzie,  to  jest  reaktancje  pojemnościowe  i  rezystancje
pomiędzy  przewodami  fazowymi  a  ziemią  oraz  impedancję  pomiędzy  punktem
neutralnym  transformatora  a  ziemią  (o  ile  ona  istnieje).  Pozostałe  oznaczenia  jak  w
układzie TT.

2.6. BADANIE WYŁACZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH  (RCD)

Jednym z najbardziej  skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej  jest ochrona
przy  zastosowaniu  urządzeń  ochronnych  różnicowoprądowych  (wyłączniki  ochronne
różnicowoprądowe, wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnicowoprądowymi).

W uziemionych sieciach elektrycznych istnieje możliwość, aby prąd płynął od przewodu
fazowego  z  powrotem  do  źródła  przez  ziemię,  w  przypadku  uszkodzenia  izolacji  w
odbiorniku  lub  w  jego  przewodach  zasilających,  jak  również  w  przypadku  dotknięcia
przewodów pod napięciem przez człowieka mającego połączenie z ziemią.

Prąd ten stwarza zagrożenie zdrowia a nawet życia dla ludzi i zwierząt oraz zagrożenie
zapalenia  się  elementów palnych  w  wyniku  wydzielania  się  ciepła  z  zamiany  energii
elektrycznej na cieplną.

Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy porównuje prądy dopływające i  powracające w
obwodzie odbiorczym oraz rozpoznaje powstałą w razie uszkodzenia różnicę między tymi
prądami  w wyniku  płynącego  do  ziemi  prądu  różnicowego,  czyli  sprawdza  czy  suma
prądów w obwodzie  jest  zbliżona do zera.  Nie  może on zapobiec  wystąpieniu  prądu
różnicowego, lecz w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt lub powstania
szkód  materialnych  niezwłocznie  usunie  to  zagrożenie  poprzez  szybkie  wyłączenie
wszystkich biegunów. Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy zapobiega występowaniu
niebezpiecznych napięć dotykowych na korpusach urządzeń I klasy ochronności. Gdy z
powodu zwarcia  z  ziemią,  zwiększonej  upływności  lub  dotknięcia  przewodu fazowego
przez człowieka lub zwierzę różnica ta przekroczy wartość  prądu uszkodzeniowego ID

(wyzwalającego wyłącznik) to wyłącznik odłącza uszkodzoną część. 

Nie reaguje on jedynie na prądy uszkodzeniowe płynące tylko w przewodach czynnych
(zwarciowe lub przeciążeniowe), gdyż wtedy suma prądów obwodu nadal wynosi prawie
zero.

Wyłączniki  różnicowoprądowe  mogą  być  elementem  systemu  ochrony
przeciwporażeniowej przy dotyku pośrednim lub uzupełnieniem ochrony przed dotykiem
bezpośrednim albo ochrony przeciwpożarowej  i  stosownie w tych celach każdorazowo
spełniają  nieco inną rolę.  Mogą być  stosowane w układach sieci  TN,  TT oraz  IT,  co
stwarza zupełnie różne warunki pracy, wpływa na skuteczność i niezawodność ochrony.

W  uzupełnieniu  podajemy  w  Tabeli  poniżej  spotykane  w  praktyce  typy  wyłączników
róznicowoprądowych i ich oznaczenia oraz przeznaczenie. 
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Tabela 3. Typy wyłączników różnicowoprądowych

Typ Oznaczenie Przeznaczenie

AC
Wyłącznik reaguje tylko na prądy różnicowe 
przemienne sinusoidalne

A
Wyłącznik reaguje na prądy różnicowe 
przemienne sinusoidalne, na prądy pulsujące 
jednopołówkowe, ze składową stałą do 6 mA.

B
Wyłącznik reaguje na prądy różnicowe 
przemienne, jednopołówkowe ze składową 
stałą do 6 mA i na prądy wyprostowane (stałe)

G
Wyłącznik działa z opóźnieniem minimum 10 
ms (jeden półokres) i jest odporny na udary 
8/20 s do 3000 A
Wyłącznik jest odporny na udary 8/20 s 
do 250 A
Wyłącznik jest odporny na udary 8/20 s 
do 750 A

kV

Wyłącznik jest odporny na udary 8/20 s do 
3 kA (do 300 mA) i do 6 kA (300 i więcej mA). 
Minimalna zwłoka czasowa 10 ms (80 ms 
przy In)

S
Wyłącznik selektywny. Minimalna zwłoka 
czasowa 40 ms (200 ms przy In). Odporny 

na udary 8/20 s do 5 kA0

-25oC
Wyłącznik odporny na temperatury do –25oC. 

Bez oznaczenia do –5oC.

F
Wyłącznik na inną częstotliwość. W przykładzie 
na 150 Hz
Wyłącznik wytrzymuje prąd zwarciowy 10 000 
A, pod warunkiem zabezpieczenia go 
bezpiecznikiem topikowym gG 80 A

Zakres sprawdzania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych.

1. Sprawdzenie działania wyłącznika przyciskiem “TEST”;

2. Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów L, N, PE;

3. Sprawdzenie napięcia dotykowego dla wartości prądu wyzwalającego IΔn (nie jest   

     wymagane przez przepisy);

4. Pomiar czasu wyłączania wyłącznika tFI ;

5. Pomiar prądu wyłączania IΔn.

      Obecnie pomiar czasów wyłączania jest zalecany w przypadku ponownie użytych
RCD oraz w przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji, w której istniejące
RCD mają być  użyte.  Zgodnie z wymaganiem nowego wydania  PN-HD 60364-4-41,
podczas sprawdzania zgodności  z  wymaganymi  maksymalnymi  czasami  wyłączenia,
próba powinna być wykonana prądem 5IΔn.
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SPRAWDZANIE WYŁACZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH

Jest  kilka  metod  sprawdzania  prądu  zadziałania  wyłączników  różnicowoprądowych,
które bazują na zasadzie wywoływania kontrolowanego i mierzonego prądu upływu np.
jak na Rys 10 poniżej, gdzie wprowadzono połączenie pomiędzy przewodem fazowym
po stronie zasilania, a innym czynnym po stronie odbioru. 

Rys 10. Przykładowy układ do pomiaru prądu  

                                                                          zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego

W połączeniu tym wartość płynącego prądu regulowana jest regulowanym rezystorem
Rp, a prąd mierzony jest amperomierzem A. Jeżeli ustalimy ten prąd na wartość prądu
znamionowego IΔN wyłącznika RCD, to w układzie pomiarowym RCD pojawi się taki
sam prąd różnicowy, który powinien spowodować jego zadziałanie.

W praktyce testy przeprowadza się specjalnie skonstruowanymi w tym celu testerami
wyłączników  różnicowoprądowych  (np.  KEW  5406)  lub  miernikami  wielofunkcyjnymi
instalacji elektrycznej (np. KEW 6010B, KEW 6016). Na Rys 11 poniżej przedstawiono
sposób przeprowadzanie testu RCD 1-fazowego w układzie sieci TN.

                       Rys 11. Test wyłączników RCD miernikiem KEW 5406A
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W tym przypadku miernik wykorzystuje do pomiaru przewód pomiarowy zakończony

wtykiem sieciowym podłączanym bezpośrednio do gniazda sieciowego instalacji

(na  wyposażeniu  przyrządu  znajduje  się  także  przewód  zakończony  3-ma  sondami
zamiennymi  z  3  krokodylami,  co  umożliwia  pomiar  bezpośrednio  w  instalacji  np.  w
skrzynkach dystrybucyjnych, rozdzielniach itp).

Po podłączeniu do badanej instalacji przyrząd sprawdza:

 - Prawidłowość podłączenia  przewodów fazowego L, neutralnego N i ochronnego PE,

 - Automatycznie mierzy i wyświetla wartość napięcia sieci.

Przyrząd umożliwia wykonanie następujących testów  (dla wyłączników IΔN =  10, 20,
30, 200, 300, 500mA, wyłączniki typu AC i A, standardowe i selektywne)

 - Czas wyłączania tFI  prądami ½ x IΔN, 1 x IΔN, 5 x IΔN,  DC test (dla typu A)

 - Prąd wyłączania Iδn prądem narastającym od 0,2 IΔN  do 1,1 IΔN   (10 kroków)

Test może przebiegać  od fazy prądu 0º albo  180º (dodatnia albo ujemna połówka
okresu). Przyrząd pozwala na wybór napięć dotykowych 25V lub 50V, które następnie
będą monitorowane podczas pomiarów z sygnalizacją ich przekroczenia.

2.7. Pomiar prądów upływowych
Badania  natury  prądów  upływowych  i  czynników  wpływających  na  ich  wartość
przeprowadzano już od dawna przy ustalaniu zagrożenia porażeniowego i  zagrożenia
pożarem. Już pierwsze normy przedmiotowe na wyroby elektrotechniczne powszechnego
użytku określały największą dopuszczalną wartość prądu upływowego. Zainteresowanie
problematyką  prądów  upływowych  wzrosło  z  uwagi  na  charakter  i  częstość  ich
występowania  spowodowane  powszechnym  stosowaniu  urządzeń  energoelektroniki
(falowniki),  obwodów o  dużym  prądzie  upływowym,  przewodów ekranowanych,  filtrów
przeciwzakłóceniowych,  a  przede  wszystkim  ze  względu  na  powszechne  stosowanie
wyłączników  różnicowoprądowych.  Konieczne  jest  bowiem  uwzględnianie  prądu
upływowego  istniejącego  w  instalacji  lub  mogącego  w  niej  wystąpić  przy  doborze
wyłączników różnicowoprądowych i przy badaniu stanu izolacji [2].
Przy doborze wyłączników różnicowo-prądowych, jako jedno z kryteriów przyjmuje się np.
właśnie istniejący w warunkach „normalnych” w instalacji prąd upływowy:
                                               IΔN  ≥ 2 • kb • IΔ MAX

Gdzie:  IΔN - znamionowy prąd wyłącznika RCD
            kb - współczynnik bezpieczeństwa (przyjmowany w granicach 1,2 do 1,5)
            IΔ MAX - największy spodziewany ustalony prąd upływowy 

NIECO TEORII. CO TO JEST PRĄD UPŁYWOWY
Prąd  upływowy  jest  to  prąd,  który  płynie  od  części  czynnych  do ziemi  w  urządzeniu
elektrycznym  nie  dotkniętym  zwarciem  [2].  W  sumarycznym  (całkowitym)  prądzie
upływowym wyróżniamy składową czynną, wynikającą ze skończonej wartości rezystancji
izolacji  oraz  składową  pojemnościową,  wynikającą  z  pojemności  izolacji  i  pojemności
przyłączonych  kondensatorów  (np.  filtry  przeciwzakłóceniowe,  baterie  kompensacyjne
mocy). 
W  wielofazowym  urządzeniu  prądu  przemiennego  wypadkowy  prąd  upływowy  jest
geometryczną (wektorową) sumą prądów upływowych poszczególnych faz. Duży wpływ
na  charakter  prądów  upływowych  ma  rozwój  energoelektroniki.  Analiza  przyczyn
powstawania  prądów upływowych  wykazała,że  mają one najczęściej  złożony przebieg
czasowy, a na ich wartość znacznie wpływa charakter stosowanych urządzeń (np. jeden
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komputer typu PC z drukarką powoduje upływność 1,5 mA do 5 mA, a upływność do 200
mA może spowodować pojedynczy przemiennik częstotliwości) [2].

Prąd upływowy a rezystancja izolacji obiektów elektrycznych
Powstaje pytanie czy zamiast mierzyć prąd upływowy nie wystarczy pomiar rezystancji
izolacji lub wręcz skorzystanie z gotowych wyników pomiarów izolacji. Jest to założenie
całkowicie błędne, ponieważ:
1. Przeprowadzany pomiar napięciem stałym nie daje pełnej informacji o wartości prądu
upływu.
2. Dla przeprowadzenia pomiaru rezystancji izolacji  należy odłączyć zasilanie, a nawet
usunąć z obwodu urządzenia, które mogłyby ulec uszkodzeniu w wyniku testu, podczas
gdy pomiary prądu upływowego przeprowadza się bezpośrednio na czynnej instalacji bez
ingerencji w obwody (pomiar prowadzony jest miernikami cęgowymi prądu upływowego).
3. Analizując nawet najprostszy przypadek dwuprzewodowego obwodu jednofazowego,
można  wykazać  że wartość  składowej  czynnej  prądu  upływowego  IR  nie  jest
jednoznacznie związana z wynikiem pomiaru izolacji R Iso. O wartości składowej czynnej IR

prądu upływowego decyduje bowiem rezystancja izolacji doziemnej przewodu fazowego
RLE. Tymczasem wartość pomierzonej rezystancji izolacji jest zawsze mniejsza od RLE, a
więc pomiar rezystancji izolacji jest niewystarczający do uwzględnienia poszczególnych
obwodów dla uchwycenia konfiguracji dającej największe prądy upływowe.

Wymagania co do wielkości prądu upływowego, jego charakter i możliwości 
pomiaru [2]
W stosunku do pojedyńczego urządzenia możemy tu mówić o dwu podstawowych
sytuacjach:
Urządzenie  klasy  ochronności  II  (oraz  klasy  III).  Prąd  upływowy  płynie  przez  ciało
człowieka  stykającego  się  z  potencjałem  ziemi,  gdyż  dostępne  części  metalowe
przewodzące urządzenia nie są uziemione. Jest to zatem prąd dotykowy i jego wartość
powinna  być  mniejsza  od  progu  odczuwalności  i  nie  powinna  przekraczać  wartości
0,25mA  w  nowych  urządzeniach  i  0,5mA  w  urządzeniach  poddawanych  badaniom
okresowym.
Prąd upływowy pojawia się jako prąd w przewodzie ochronnym PE w przypadku urządzeń
klasy ochronności I, pod warunkiem oczywiście zapewnienia ciągłości tego przewodu. W
celu pomiaru wystarczy po prostu zmierzyć prąd w przewodzie ochronnym podłączonym
do badanego urządzenia. 
Drugą metodą może być objęcie cęgowym miernikiem prądu upływowego
przewodów  fazowego  (fazowych)  i  neutralnego  zasilających  badane  urządzenie  –
podobnie  jak  obejmuje  te  przewody  przekładnik  Ferrantiego w wyłączniku  różnicowo-
prądowym (Rys 12 b).

Rys 12.  Pomiar prądu upływowego w systemie 3-fazowym TN-S, tylko
sposób  pomiaru wg b) jest prawidłowy.
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Metody pomiaru prądu upływowego
Wracając do rozważań wyżej możemy powiedzieć, że zasadniczo istnieją dwie metody
pomiaru  pradów  upływowych.  Pierwsza  polega  na  bezpośrednim  założeniu  cęgów
miernika  na  przewód  uziemiający.  Natomiast  metoda  druga  polega  na  jednoczesnym
założeniu  cęgów na  przewodzie  (przewodach)  doprowadzających  prąd  do  obciążenia
(przewody  fazowe)  i  na  przewodzie,  którym  powraca  prąd  od  obciążenia  (przewód
neutralny). W układzie 1-fazowym (jak na rysunku) polegać to będzie na objęciu cęgami
przewodu  z  prądem  wpływającym  (l1)  i  z  prądem  powracającym  (l2).  W  ten  sposób
mierzymy różnicę pomiędzy prądem wpływającym do obciążenia i powracającym. Jeżeli
ta różnica wynosi zero to znaczy, że w obciążeniu nie występuje prąd upływowy. Jeżeli
prąd upływowy pojawia się w obciążeniu to będzie on wpływał  z powrotem do układu
zasilania przez uziemienie lub inne zwarcie doziemne.

Rys 13. Metody pomiaru prądu upływowego.

Mierniki prądu upływowego.
Mierniki prądu upływowego to po prostu odpowiednio czułe (tak aby mogły mierzyć już
ułamki mA) mierniki cęgowe prądu przemiennego. Na uwagę zasługują tu mierniki firmy
Kyoritsu z uwagi na szerokie możliwości pomiarowe co do max średnicy obejmowanych
przewodów (od 24mm aż do 68mm),  rozdzielczość pomiarów od 0,1mA aż do 0,001mA,
także  z  pomiarem  rzeczywistej  wartości  skutecznej.  Przyrządy  te  mogą  służyć
jednocześnie  do  precyzyjnego  pomiaru  prądów  obciążenia  AC.  Ważną  cechą  tych
przyrządów jest  wyposażenie  w filtr  dolnoprzepustowy mierzący prąd upływowych  dla
podstawowej częstotliwości 50/60Hz lub z uwzględnieniem harmonicznych do 1kHz.

Wpływ pojemności, filtrów i energoelektroniki
W  instalacji  elektrycznej  zawsze  istnieje  pewien  prąd  upływowy.  Jest  to  wynikiem
występowania pojemności związanych z obszarem instalacji, ilością obwodów lub jeżeli
znajduje się tam wiele obiektów związanych z przetwarzaniem danych. Dla podstawowej
częstotliwości  50/60Hz  to  zjawisko  nie  jest  znaczące.  Jeżeli  jednak  w  obwodach
pojawiają się wyższe częstotliwości charakterystyczne dla zasilaczy mocy do komputerów
(UPS),  aparatury  mikrofalowej  itp.  to  mostki  pojemnościowe  mogą  być  przyczyną
powstania znaczących prądów upływowych.
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Wykorzystując  do pomiarów prądu upływowego w takich  instalacjach układy filtrujące
wbudowane w miernikach firmy Kyoritsu możemy już podczas pomiarów dokonać analizy
charakteru prądu upływowego – czy jest wywołany przez uszkodzenie izolacji,  czy też
duży  udział  mają  w  nim  harmoniczne  wywoływane  przez  nieliniowe  układy
energoelektroniki, filtry i pojemności pasożytnicze.
Na Rys 12 przedstawiono wyniki pomiarów prądu upływowego wykonane na przewodzie
uziemiającym układu, w którym pracuje klimatyzator zasilany z falownika.
Podczas  pomiaru  miernikiem prądu  upływowego  KEW 2433  z  wyborem filtra  „WIDE”
(pasmo 40Hz~1kHz) uzyskano odczyt 56mA. Odpowiadający tej sytuacji oscylogram
prądu  upływowego  przedstawiony  jest  w  górnej  części  rysunku.  Po  wybraniu  filtru
„50/60Hz” (pasmo 40Hz~100Hz) uzyskano odczyt 3mA, a odpowiadający temu pomiarowi
oscylogram przedstawiony jest w dolnej części rysunku. Oznacza to, że w układzie jest
prąd upływowy o wartości 53mA wywołany przez harmoniczne.

Rys 14. Wyniki pomiaru prądu AC na przewodzie uziemiającym

2.8 POMIAR REZYSTANCJI UZIEMIENIA

Podstawowe metody pomiaru to:

1. Metoda techniczna, 

2. Metoda kompensacyjna (stosowana w miernikach induktorowych typu IMU prod. 
ERA-GOST),

3. Metoda 3-przewodowa (podobna do technicznej, ale z własnym źródłem zasilania), 
(przyrządy KEW 4105A, KEW4106 i wielofunkcyjny KEW 6016 prod. Kyoritsu),

4. Metoda cęgowa (przyrząd KEW 4120 prod. Kyoritsu).
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Metoda techniczna realizowana jest zgodnie ze schematem na Rys 13.  niżej.       

                       Rys 15. Pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną

Metoda wymaga  zastosowania transformatora Tr do zasilenia pętli prądowej, w której 
znajduje się X (badany uziom), elektroda pomocnicza P (odpowiednio odległa od 
uziomu badanego X) i rezystancja gruntu pomiędzy X i P. Prąd Ia w tej pętli jest 
mierzony amperomierzem A, natomiast napięcie mierzone jest w układzie pomiędzy 
badanym uziomem X i elektrodą S znajdującą się w strefie potencjału zerowego 
pomiędzy X i P (praktycznie w połowie odległości pomiędzy nimi) – to napięcie Ux 
mierzone jest woltomierzem V.

Rezystancję uziemienia uziomu X wylicza się ze wzoru Rx = Ux / IA [Ω]

Metoda ta nie jest obecnie stosowana z uwagi na duże błędy, podatność na zakłócenia i
niemożność bezpośredniego odczytu wartość rezystancji w Ω.

   Zamiast tej metody z powodzeniem wykorzystywany jest pomiar impedancji

pętli zwarcia, jaką badany uziom tworzy z przewodem fazowym instalacji elektrycznej i
uziomem lokalnego transformatora. Do tego celu nadaje się każdy przyrząd mierzący
impedancję pętli zwarcia jak np. KEW 4120A.

  
    

Rys 16. Pomiar impedancji pętli zwarcia wykorzystywany do pomiaru 
   rezystancji uziemienia Ru
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W tym przypadku musimy jednak mieć pewność,  iż  badany uziom nie jest  połączony
metalicznie  z  uziomem  lub  przewodami  ochronnymi  PE/PEN  układu  sieciowego,  z
którego zasilany jest miernik rezystancji pętli zwarcia.

METODA KOMPENSACYJNA

Metoda kompensacyjna  z wykorzystaniem miernika IMU stosowana jest  do pomiarów
rezystancji uziemień od kilku do kilkuset Ω. Źródłem prądu przemiennego w mierniku IMU
jest  induktor  korbkowy  z  napędem  ręcznym.  Częstotliwość  wytwarzanego  napięcia
wynosi 65 Hz przy 160 obr/min korbki. Napięcie znamionowe wynosi kilkadziesiąt woltów i
nie musi być regulowane.

Schemat połączeń do pomiaru rezystancji uziemień metodą kompensacyjną jest na

Rys. 17 niżej.

Rys 17.  Schemat  pomiaru rezystancji uziemień metodą kompensacyjną

Napięcie uziomu T względem elektrody napięciowej kompensuje się spadkiem napięcia
na potencjometrze Rr. 
     Wskazania odczytuje się na podziałce potencjometru  Rr   wycechowanej w Ω  ,  po
skompensowaniu  napięcia  na  rezystancji  uziomu  T  napięciem  na  potencjometrze  i
uzyskania zerowego wskazania galwanometru. Ze względu na małą moc źródła prądu
miernika  IMU  wymuszony  prąd  jest  niewielki  i  miernik  ma  ograniczony  zakres
zastosowania.

MIERNIKI REZYSTANCJI UZIEMIENIA – metoda 2-, 3-, 4-przewodowa

Podstawową  metodą jest metoda 3-przewodowa - układ pomiarowy

jest podobny do metody technicznej z tym, że sam przyrząd wymusza

przepływ prądu testu I, mierzy napięcie uziomu UE i pokazuje bezpośrednio na 
wyświetlaczu wynik pomiaru (w Ω). 
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Rys 18. Zasada pomiaru rezystancji uziemienia metodą 3- przewodową

  

Dla  uzyskania  prawidłowego  wyniku  konieczna  jest  odpowiednia  odległość
pomiędzy  elektrodami  pomocniczymi  i  badanym  uziomem;  elektroda  S  (P)  musi
znajdować się w strefie potencjału zerowego.

Metoda uproszczona 2-przewodowa pozwala na wykonanie pomiaru, gdy nie ma 
możliwości wbijania elektrod pomocniczych jak przedstawione jest niżej.

Rys 19. Pomiar rezystancji uziemienia metodą 2- przewodową.

Natomiast metoda 4- przewodowa pozwala na zwiększenie dokładności dzięki eliminacji
wpływu wartości rezystancji przewodu pomiarowego na wynik pomiaru.

Wpływ różnych czynników na wynik pomiaru 

1. Prądy błądzące. Przy zbyt dużym ich poziomie lub sygnalizacji wystąpienia przez 
przyrząd zakłóceń NOISE należy odłączyć na czas pomiarów możliwe źródła tych 
prądów np. urządzenia technologiczne dużej mocy. W przyrządach stosowana jest 
też częstotliwość prądu testu (najczęściej > 100Hz) dla unikania wpływu tych 
zakłóceń. Zaawansowane przyrządy, jak KEW 4106 mają do wyboru kilka 
częstotliwości – także z doborem automatycznym najlepszej częstotliwości testu.

2. Rezystancja uziemienia elektrod pomocniczych w zasadzie nie wpływa na 
dokładność pomiaru, ale zwiększona rezystancja wpływa na czułość pomiaru (w 
metodzie kompensacyjnej).

3. Pora roku. Z uwagi na zmienne warunki, a zwłaszcza wilgotność gruntu w 
zależności od pory roku i charakteru gruntu rezystancja uziemienia może zmieniać 
się nawet o 60% i więcej. Przy pomiarach należy wyniki skorygować o odpowiedni 
współczynnik sezonowych zmian rezystywności gruntu.
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4. Charakter uziomu i jego ochronna powłoka. Uziomy głębokie, skupione 
charakteryzują się najmniejszymi zmianami rezystancji. Także odpowiednia 
powłoka ochronna (najlepsze jest pokrycie miedzią) zapewnia długotrwałe 
zachowanie stałej rezystancji uziemienia uziomu. (Uziomy z powłoką miedzianą 
mają 6-cio krotnie mniejszą korozję w stosunku do zwykłego uziomu podczas gdy 
uziomy z powłoką cynkową zwiększają żywotność 20~25% w stosunku do uziomu 
bez powłoki).

5. Jakość połączenia (zacisku) uziomu z dalszą instalacją przeciwporażeniową. 
Konieczny jest przegląd tego połączenia raz na rok.

METODA B3 – pomiaru rezystancji pętli uziemienia z użyciem zacisków prądowych.

Przedstawiona metoda pomiarowa ma zastosowanie do istniejących pętli uziemienia w 
obrębie kratowego układu uziemiającego jak przedstawiono na schemacie niżej 

Rys 20. Zasada pomiaru rezystancji uziemienia metodą cęgową

Oznaczenia: RT- uziemienie transformatora, Rx- nieznana rezystancja uziomu,
którą należy zmierzyć, R1...Rn- równoległe uziemienia połączone 
połączeniem wyrównawczym lub przewodem PEN

W metodzie tej pierwsze cęgi indukują w pętli napięcie  pomiarowe U, drugie cęgi
mierzą prąd I w pętli. Rezystancję pętli można obliczyć dzieląc wartość napięcia U przez
wartość prądu  I. Każde z cęgów mogą być osobno połączone z miernikiem albo mogą
być wykonane jako cęgi zespolone.

Wypadkowa rezystancja połączonych równolegle rezystancji R1...Rn  jest zazwyczaj
wartością małą i nie wpływa praktycznie na wynik pomiarów. Zmierzona rezystancja pętli
uziemienia jest równa rezystancji zmierzonej lub nieznacznie niższa.

W praktycznych rozwiązaniach każdy zacisk może być indywidualnie podłączony
do miernika cęgowego lub zespolony w jeden specjalny zacisk.

Ten  sposób  pomiarów  rezystancji  pętli  uziemienia  t.j.  z  użyciem  zacisków
prądowych stosuje się bezpośrednio do układów TN oraz w obwodach pętli zwarciowej
układów TT. 

W układzie TT, w którym jest dostęp tylko do uziemienia objętego pomiarem, pętlę
można  zamknąć  łącząc  krótkotrwale,  na  czas  pomiaru,  testowane  uziemienie  z
przewodem neutralnym (układ quasi TN). 

Dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  czasie  wykonywania  pomiarów,  a   w
szczególności uniknięcia ryzyka wystąpienia prądu spowodowanego różnicą potencjałów
pomiędzy przewodem neutralnym a ziemią, wspomniane wyżej przyłączanie zaleca się
wykonać i rozłączać po wyłączeniu zasilania instalacji.
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Miernik cęgowy rezystancji uziemienia KEW 4200.
Jest  to  ceniony  i  szeroko  stosowany  do  pomiarów  w  energetyce  cęgowy  miernik
rezystancji  uziemienia.  Umożliwia  on  pomiary  bez  odłączania  badanego  uziomu  i
stosowania elektrod pomocniczych w większości wielopunktowych systemach uziemień.
Sposób pomiaru przyrządem pokazuje rysunek niżej.

Rys 21. Schemat pomiaru rezystancji uziemienia miernikiem KEW 4200.

Na rysunku przedstawiono schemat instalacji uziomowej systemu oświetlenia składający
się  z  połączonych  równolegle  przewodem  wyrównawczym  uziomów  poszczególnych
słupów  oświetleniowych.  W  przypadku  pojedynczego  uziomu  należy  dokonać  jego
tymczasowego połączenia z przewodem PE, N lub innym punktem o niskiej rezystancji
uziemienia  (należy  pamiętać,  że  zawsze  do  pomiaru  potrzebne  jest  uzyskanie  pętli
umożliwiającej przepływ prądu testu). KEW 4200 posiada cewkę nadawczą - napięciową i
cewkę  odbiorczą  -  prądową  o  dużej  czułości.  Są  one  zintegrowane  i  jednocześnie
ekranowane od siebie – co zapewnia uzyskanie dużej czułości i dokładności pomiarów.
Max rozdzielczość pomiaru wynosi 0,01Ω (zakres 20Ω), max mierzona wartość 1200Ω; a
częstotliwość prądu testu 2400Hz. KEW 4200 mierzy też prądy przemienne True RMS do
30A; może również służyć do pomiaru prądów upływowych (max rozdzielczość 0,1mA).
Przyrząd sygnalizuje niedomknięcie cęgów i  występowanie nadmiernych zakłóceń. Ma

Rezystancje R1, R2...Rn są połączone równolegle.
Ich rezystancja zastępcza określona jest wzorem obok.

Jest ona zawsze znacząco mniejsza od rezystancji Rx 
badanego uziomu.

V/I = R = Rx+Rs   Rx jest znacznie większe od Rs
więc możemy pominąć Rs i przyjąć, że V/I Rx»

Rs = 1
R1

1
1
R2

1
Rn

+ + +...

Rx: mierzona rezystancja uziomu
R1, R2, ..., Rn: rezystancje uziemienia pozostałych punktów instalacji uziomowej

Układ zastępczy
instalacji uziomowej
słupów energet.



funkcję  DATA  HOLD,  umożliwia  też  zapis  100  pomiarów  w  wewnętrznej  pamięci.
Dostarczany jest w twardej walizie łącznie z płytkowym rezystorem kalibracyjnym 1Ω/10Ω.

2.9. POMIAR REZYSTYWNOŚCI GRUNTU

Zgodnie  z  4-elektrodową metodą Wennera,  między elektrodami  „E”  i  „H(C)”  powinien
płynąć prąd „I” i mierzona jest różnica potencjału „V” między elektrodami „ES” i „S(P)”.
Rezystancję  uziomu  „Rg”  należy  wyznaczyć  z  zależności  Rg  =  V/I.  Rezystywność
wyliczana jest ze wzoru:
ρ = 2 x π x a x Rg [Ωm], gdzie „a” to odległość między elektrodami.

Rys 22. Schemat pomiaru rezystywności gruntu

Miernik KEW 4106 automatycznie wylicza rezystywność gruntu po wpisaniu do ustawień
odległości „a” pomiędzy elektrodami pomiarowymi (zakres odległości od 1m do 30m).

Pomiary  rezystywności  gruntu  są  bardzo  ważne   dla  procesu  realizacji  inwestycji
budowlanych,  przemysłowych  itp.  gdyż  pozwalają  na  prawidłowe  zaprojektowanie
instalacji  uziomowej.  Badanie  te  są  też  stosowne  w  pracach  geologicznych  i
archeologicznych.
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II. PODSTAWY BUDOWY PRZYRZĄDÓW
I MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO

1. ZAKRES OPRACOWANIA
 ● Mierniki analogowe 
 ● Mierniki cyfrowe
 ● Mierniki cęgowe pomiaru prądu AC i AC/DC  

W  sposób  skrócony  omówione  zostaną  zasady  budowy  tych  mierników oraz  sposób
przedstawiania  i  interpretacji  dokładności  wyników  pomiarów.  Ponadto  przedstawimy
podstawowe  zagadnienia  dotyczące  odczytu  cyfrowego  pomiaru  związane  z  max
zliczaniem  rejestru,  związanym  z  tym  zagadnieniem  rozdzielczości  pomiarów  oraz
częstością próbkowania. Wspomnimy też o często występującym w miernikach cyfrowych
dodatkowym  wskazem  wyniku  pomiarów  w  postaci  bargrafu  (wskazywanie  wyniku
pomiaru  w  postaci  analogowej).  Przypomnimy  podstawowe  zasady  co  do  połączeń
równoległych i szeregowych elementów biernych a także baterii oraz podstawowe zasady
co do podłączania przyrządów pomiarowych do badanego obiektu (układu).
Następnie omówimy zasady nieinwazyjnego pomiaru prądów AC  i DC metodą cęgową.
Na  zakończenie  omówimy  zasady  pomiaru  napięcia  i  prądu  przemiennego  dla
przebiegów  sinusoidalnych  i  innych  (np.  zawierających  harmoniczne,  przebiegów
prostokątnych, trójkątnych itp.)

2. MIERNIKI ANALOGOWE
Grupą tą objęte są wszystkie przyrządy, które albo bezpośrednio albo po odpowiednim
przetworzeniu (np. po wyprostowaniu prądu przemiennego) dostarczają sygnał wejściowy
na  analogowy  układ  pomiarowy,  w  którym  ostatecznie  sygnał  wejściowy  powoduje
odpowiadający mu kąt wychylenia α wskaźnika analogowego.
Blokowy schemat funkcjonalny takiego miernika przedstawia Rys 1.

Rys 1. Schemat funkcjonalny miernika analogowego:
          UD – układ dopasowujący                                        UP – ustrój pomiarowy
          SZ – sprężyna wytwarzająca moment zwracający    Wx – wielkość mierzona
          Mk – moment kierujący                                            Mz – moment zwracający
           α  -  odchylenie wskazówki 



Zależność  α  =  f(Wz)   między  wielkości  wejściową  a  wyjściową  ,  nosi  nazwę  funkcji
przetwarzania 
Najczęściej  stosowanym  typem  ustroju  pomiarowego  jest  ustrój  magnetoelektryczny
przedstawiony na Rys 2.

     

          Rys 2. Ustrój magnetoelektryczny:
1.  Magnes                                                          5. Cewka
2. Nabiegunnik                                                  6. Wskazówka
3. Rdzeń żelazny                                               7. Pzeciwwagi
4. Szczelina powietrzna                                    8. Sprężyna zwracająca

Dokładność mierników analogowych określa klasa dokładności [%]  podawana na tarczy
pomiarowej  przyrządu np.  0,1;   0,5;   1.  Błąd  bezwzględny pomiaru  Δ –  określany w
specyfikacjach  przyrządów  analogowych  należy  odnieść  do  max  wskazania  (danego
zakresu pomiaru). I tak dla klasy 1 mierząc napięcie na zakresie 10V błąd bezwzględny
ΔU będzie

                                   ΔU =± 1x10V/100 = ±0,1V      co znaczy, że w całym obszarze 
pomiarowym błąd bezwzględny pomiaru nie będzie przekraczał  ±0,1V.

Analizując natomiast graniczny błąd względny δU  dla pomiaru napięć przykładowo 2V i 
5V mierzonych na tym samym zakresie 10V otrzymujemy:

                                         δU = ±ΔU/U x100%

δU (2V) =± 0,1V/2V x100% = ±5%;        δU (5V) =± 0,1V/5V x100% =±2%
 
Oznacza  to,  że  dla  zminimalizowania  błędu  względnego,  który  w  przedstawionych
przykładach  jest  nawet  5-cio  krotnie  większy  od klasy  przyrządu  należy  tak  dobierać
zakres pomiaru (o ile jest to możliwe), aby mierzona wartość była możliwie bliska max
wartości zakresu. W praktyce zaleca się, aby wartości mierzone stanowiły co najmniej 3/4
wartości max zakresu.



3. MIERNIKI CYFROWE (MULTIMETRY)
Podstawowe  funkcje  tych  mierników  wcześniej  ograniczały  się  do  pomiaru  napięć  i
prądów  stałych  (DC)  i  przemiennych  (AC).  Obecnie  najczęściej  przyrządy  te  oferują
możliwość pomiaru wielu innych wielkości jak rezystancja, pojemność, częstotliwość, dB,
dBm  i to w szerokim zakresie pomiarowym, jak i prowadzenie specjalizowanych testów
np. wypełnienia impulsu, testów logicznych.
Podstawowym  elementem  każdego  miernika  cyfrowego  jest  przetwornik  analogowo-
cyfrowy,  jako  układ  przetwarzający  wielkość  analogową  na  liczbę  wyrażoną  w
odpowiednim kodzie.
Przetworniki analogowo cyfrowe (A/D) dzielimy z kolei, ze względu na zasadę działania,
na przetworniki bezpośrednie i pośrednie.
W  A/D  bezpośrednich  następuje  bezpośrednie  porównanie  wielkości  analogowej  z
sygnałem wzorcowym tego samego rodzaju.
W  przetwornikach  pośrednich  następuje  przekształcenie  wielkości  analogowej  w  inną
pomocniczą  wielkość  fizyczną  (np.  przedział  czasu  lub  częstotliwość)  i  przetworzenie
nowej  wielkości  na  postać  cyfrową.  Najczęściej  wykorzystywaną  metodą  jest  tu
stosowane podwójne lub
wielokrotne  całkowanie.  Na  Rys  3  przedstawiony  jest  schemat  blokowy  miernika
cyfrowego z przetwornikiem A/D z podwójnym całkowaniem.

Rys 3. Schemat blokowy miernika cyfrowego z przetwornikiem A/D o podwójnym
             całkowaniu (na przykładzie pomiaru napięcia)
          Ux – napięcie mierzone                                    US – urządzenie sterujące
          Uref – napięcie referencyjne                             P – przerzutnik
          Kl – klucz analogowy                                      GW – generator wzorcowy
          R – opornik                                                        B - bramka
          C – pojemność                                                   L - licznik
          W – wzmacniacz                                                K - komparator

Przetworniki bezpośrednie zapewniają większą szybkość próbkowania.
Natomiast  przetworniki  pośrednie są nieco wolniejsze,  ale  mają wyższe dokładności  i
rozdzielczości pomiaru.

Błąd  bezwzględny  pomiaru  multimetrem  cyfrowym  podawany  jest  w  postaci  dwóch
błędów składowych.

K

US
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LB
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Ux Uref
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Pierwsza część multiplikatywna zwana też często błędem analogowym jest podawana w
% wartości mierzonej (wskazywanej), błąd ten jest proporcjonalny do wartości mierzonej
wielkości.
Druga część addytywna,  nazywana błędem cyfrowym (dyskretyzacji)  jest podawana w
postaci  liczby  cyfr  ostatniego  (ostatnich)  pól  odczytowych  (cyfr  najmniej  znaczących)
odniesionej  do  zakresu  pomiarowego,  na  którym  dokonywany  jest  pomiar.  Ta  druga
część  może  być  też  wyrażana  w  procentach  zakresu  pomiarowego.  W  zapisie
matematycznym mamy:

          ΔWx = ±(aWx  + d)  lub    ±(aWx  + bWz)  lub   ±(aWx  + Δd )         gdzie

       a - wartość procentowa błędu „analogowego”
      Wx – wartość wskazywana
      Wz -  wartość zakresu pomiarowego
       d – ilość cyfr  - błąd cyfrowy; obliczyć jako d-krotność rozdzielczości na danym 
zakresie
       b – wartość procentowa błędu cyfrowego
      Δd – bład cyfrowy wyrażony w jednostkach wartości mierzonej (dla danego zakresu)

W formie uproszczonej możemy spotkać w specyfikacjach zapisy np:
        
     Δ = (%ww+d),  Δ = (%ww+%z) a nawet Δ = (%+%); zapisy te zawsze należy 
odpowiednio interpretować jako uproszczoną formę zapisów wyżej.
Natomiast błąd względny pomiaru odpowiednio wynosi:

                           δWx = ΔWx/Wx  (x100%) = ±(a + bWz/Wx) = ±(a + Δd/Wx)

Wynika z tego, że błąd względny będzie największy przy pomiarach danej wielkości na
początku zakresu pomiarowego (iloraz Wz/ Wx   jest wtedy największy), a błąd ten będzie
najmniejszy jeżeli  wartość mierzona Wx jest bliska wartości  zakresu. Także pomiar na
wyższych  zakresach  powoduje  zwiększanie  błędu  względnego  (Δd na  wyższych
zakresach ma większą wartość).
W praktyce należy więc dążyć, aby pomiar był przeprowadzany na możliwie najniższym
zakresie pomiarowym. Obecnie przyrządy cyfrowe mające często funkcję automatycznej
zmiany  zakresu  samoczynnie  dobierają  zakres  pomiarowy  zapewniający  największą
dokładność i najmniejszy błąd względny pomiaru.

BARGRAF ANALOGOWY
Bargraf w postaci „linijki” umieszczonej najczęściej w dolnej części wyświetlacza (Rys 4)
albo w postaci „łuku” umieszczonego nad wyświetlaczem cyfrowym (Rys 5) spełnia rolę
analogowego wskaźnika. 

                Rys 4. Bargraf „linijka”                             Rys 5. Bargraf w postaci „łukowej”

Długość  podświetlonych  segmentów  jest  proporcjonalna  do  aktualnego  wskazania
widocznego  na wyświetlaczu.  W  ten  sposób  można  powiedzieć,  że  bargraf  jest



analogowym odpowiednikiem wskazań cyfrowych miernika. Najczęściej z prawej strony

zakończony  jest  wskaźnikiem  przekroczenia  zakresu  „ ”,  natomiast  po  lewej  stronie
bargrafu znajduje sie znak przeciwnej polaryzacji (minus) „ ”.
Liczba  podświetlonych  segmentów  bargrafu  wskazuje  aktualną  wartość  odpowiednio
do wartości pełnej skali (wartości zakresu). Np.jeżeli bargraf ma 40 segmentów (Rys 4.),
to dla zakresu 400V kolejne dziesiętne podziałki bargrafu określają wskazania 0V, 100V,
200V, 300V, 400V; napięcie -100V wskazane będzie przez znak minus oraz podświetlone
segment do podziałki „100”.
Próbkowanie  bargrafu  jest  najczęściej  10  razy  szybsze  niż  próbkowanie  wskazań
na wyświetlaczu, dlatego też bargraf jest bardzo przydatny do obserwacji pików, krótkich
przerw oraz szybko zmieniających się sygnałów.

ROZDZIELCZOŚCI POMIARÓW, ZAKRESY POMIAROWE
W  miernikach  cyfrowych  rozdzielczość  zawsze  określa  najmniejznaczące  miejsce
dziesiętne wyniku pomiaru np. odczyt: 123,15V oznacza, że rozdzielczość wynosi 0,01V.
Rozdzielczość pomiaru w pewnym stopniu może być określona przez operatora przez
świadomy  manualny  wybór  zakresu  pomiarowego.  Wybierając  wyższy  zakres
zmniejszamy rozdzielczość, a wybierając możliwie niski zakres dla mierzonej wielkości
uzyskujemy najlepszą rozdzielczość pomiaru, np. mierząc napięcie 1,5V DC na mierniku
z  typowym  wyświetlaczem 3  ½ cyfry  (max  zliczanie  do  1999)  i  mając  do  dyspozycji
zakresy pomiaru DCV 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V, to wybierając zakres pomiarowy
200V uzyskamy odczyt 1,5V (rozdzielczość 0,1V), a wybierając zakres 2V (najniższy z
możliwych  do  wybrania  uzyskamy  odczyt  1,50V  (rozdzielczość  0,01V).  Jednak  w
zasadzie rozdzielczość jest zdeterminowana przez max zliczania dla zapełnienia rejestru
oraz odpowiednio skonstruowane (czułe) układy wejściowe. Np. przy wyświetlaczu 3 ½
cyfry  (max  zliczanie  1999)  możemy mieć  najniższy  zakres  1,999  a  najwyższy  1999
jednostek pomiaru. Zakresy te zależą od układów wejściowych pomiarowych  z tym, że
max  zakres  związany  jest  z  zapewnieniem  konstrukcji  odpowiedniej  kategorii
przepięciowej  i  zgodności  z  innymi  normami  bezpieczeństwa  jakie  musi  spełniać
konstrukcja (pomiary napięć i prądów) lub są ograniczenia wynikające z konstrukcji. Np.
gdy  min  zakres  pomiaru  prądu  wynosi  200µA  (w  zasadzie  199,9µA),  to  będzie  on
wskazywał  wyniki  od najmniejszych prądów do 199,9µA z rodzielczością 0,1µA).  Max
zakresem prądu będzie  np.  10A (odczyt  10,00A w rejestrze  19,99max,  rozdzielczość
0,01A), wyświetlacz mógłby wskazywać wyższe prądy ale po przekroczeniu max wartości
nastąpi przepalenie bezpieczników.
Podobnie max mierzone napięcie jest ograniczane do 600, 750 albo 1000V – odczyty
tych  wartości  następowałyby  w  rejestrze  1999   i  byłyby:  600V,  750V  albo  1000V  z
rozdzielczością 1V Reasumując zakresy pomiarowe i rozdzielczości pomiaru określa max
zliczanie  rejestru  -  im  większe  max  zliczanie,  tym  możemy  uzyskać  wyższe
rozdzielczości.  Uzyskanie  wyższych  rozdzielczości  w  zasadzie  zawsze  zwiększa  tez
dokładność pomiaru.

Przykłady:
Porównamy  przykładowo  3  przyrządy  o  tej  samej  dokładności  dla  pomiaru  ACV
wynoszącej  ±(1,5% + 4d)

1. Max zliczanie do 1999 ( miernik 3 ½ cyfry)
2. Max zliczanie do 3999 (miernik 3 ¾ cyfry)
3. Max zliczanie do 19999  (miernik 4 ½ cyfry)

Dla tych mierników odpowiednie zakresy  pomiarowe (zera po przecinku określają 
rozdzielczość)
   Ad 1.  2,000V, 20,00V, 200,0V, 600V (1000V) 
   Ad 2.  4,000V, 40,00V, 400,0V, 600V (1000V)
   Ad 3.  2,0000V, 20,000V, 200,00V, 600,0V (1000,0V)



Zakładamy pomiar napięcia sieci 230V (dla uproszczenia zakładamy, że taki też będzie 
odczyt). Do pomiaru zgodnie z zaleceniami wyżej wybieramy możliwie najniższy zakres 
pomiarowy:
Ad 1. napięcie przekracza 200V i będzie mierzone na zakresie 600V gdzie rozdzielczość 

wynosi 1V, a więc i wartość najmniej znaczącej cyfry wynosi 1V
Δ = ± (1,5% x ww + 4d ) = ± (1,5% x 230V + 4V) =  ±(3,45V + 4V) =±7,45V
    
Ad 2. napięcie to będzie mierzone na zakresie 400V, gdzie rozdzielczość wynosi 0,1V, a 

więc i wartość najmniej znaczącej cyfry wynosi 0,1V
Δ = ± (1,5% x ww + 4d ) = ± (1,5% x 230V + 0,4V) =  ±(3,45V + 0,4V) =±3,85V

Ad 3. napięcie to będzie mierzone na zakresie 600V, gdzie rozdzielczość wynosi 0,1V, a 
więc i wartość najmniej znaczącej cyfry wynosi 0,1V

Δ = ± 1,5(% x ww + 4d ) = ± (1,5% x 230V + 0,4V) =  ±(3,45V + 0,4V) =±3,85V

Wnioski:
1. Nawet przy takiej samej dokładności pomiaru dla podanego przykładu uzyskujemy 

znacznie mniejszy błąd pomiaru dla mierników z wyższym zliczaniem.
2. Dla miernika  3 ¾ cyfry w stosunku do miernika  3 ½ cyfry uzyskujemy te same 

rozdzielczości na odpowiadających sobie zakresach, ale dla dwukrotnie wyższych 
wartości, np. rozdzielczość 0,01V do 40V (3 ¾ cyfry) i tylko do 20V (3 ½ cyfry).

3. Dla miernika  4 ½ cyfry w stosunku do miernika  3 ½ cyfry uzyskujemy 10x wyższe 
rozdzielczości na odpowiadających sobie zakresach.

4. Wyższe zliczanie, a więc i wyższe rozdzielczości pozwalają na pomiar z większą 
dokładnością dla wartości przekraczających max zakres  mierników z niższym max
zliczaniem.

Ponadto przyrządy z wyższym zliczaniem max są najczęściej dokładniejsze (oczywiście
dzięki  odpowiedniemu wykonaniu i układów wejściowych i przetwornika A/D). Np. dla
napięcia  DCV typowe  mierniki  3  ½  cyfry  maja  dokładność   ±(0,5% +  2d)  natomiast
„klasyczne”  przyrządy  4  ½  cyfry  mają  dokładność  ±(0,05%  +  2d).  Są  one  jednak
odpowiednio droższe.



4. PRZYPOMNIENIE 
Połączenie szeregowe i równoległe rezystancji. Przepływ prądu. Napięcia

IcałkIcałk

Ucałk

U1 U2 U3 U4

U  = U1 + U2 + U3 + U4całk                 
                                           

Rys 6. Zależności przy połączeniu szeregowym rezystancji

Rz – rezystancja zastępcza; Ucałk. – całkowite napięcie podane na układ
Icałk – prąd całkowity

 
Rys 7.  Zależności przy równoległym połączeniu rezystancji

 Ucałk – napięcie całkowite; Icałk – całkowity prąd płynący przez układ
 Rz – rezystancja zastepcza



Połączenie szeregowe i równoległe pojemności

Rys 8. Połączenie szeregowe pojemności
    Cz – pojemność zastępcza

            
Rys 9. Połączenie równoległe pojemności

Cz – pojemność zastępcza

Połączenie szeregowe i równoległe baterii
(należy  zawsze  szeregowo  lub  równolegle  łączyć  baterie  o  tym  samym  napięciu
znamionowym i pojemności – najlepiej dokładnie tego samego typu. Należy zachować też
odpowiednią polaryzację przy połączeniach – patrz schematy niżej)

U1 U1 U1

U  = U1 + U1 + U1 + U1

U  = 4U1

całk

całk

Ucałk

-   + -   + -   + -   +

Połączenie szeregowe baterii Połączenie równoległe baterii

U1
-   +

U1
-   +

U1
-   +

U1
-   +

Ucałk

U  = U1całk

Rys 10. Połączenie szeregowe i równoległe baterii
   Ucałk – napięcie całkowite „pakietu” baterii
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5. POMIAR NAPIĘCIA I NATĘŻENIA PRĄDU STAŁEGO
Zagadnienia  związane  z  tymi  pomiarami  przedstawimy na  przykładzie  podstawowego
pomiaru napięcia baterii prądu stałego oraz pomiaru poboru prądu przy obciążeniu baterii.
WAZNE: Pomiar napięcia – przyrząd podłączamy RÓWNOLEGLE do badanego 

obwodu;
Pomiar prądu – przyrząd podłączamy SZEREGOWO w badany obwód.

Najczęściej  multimetry pozwalają  na pomiar  prądów od kilku mA do 10A i  napięć od
pojedynczych  miliwoltów  do  600V  (często  do  1000V  DC,  750V  AC).  Włączenie  tych
przyrządów w obwód pomiarowy prowadzi z zasady do poboru przez te przyrządy pewnej
mocy z układu pomiarowego (co powoduje dodatkowy błąd pomiaru).
Energia pobierana z mierzonego układu wynosi:

Przy pomiarze prądu   P = I2 x Ra   gdzie Ra – rezystancja wewnętrzna 
amperomierza.
Przy pomiarze napięcia P = Uv2 / Rv gdzie Rv – rezystancja wewnętrzna 
woltomierza.

W celu uniknięcia tych dodatkowych błędów idealny amperomierz powinien mieć Ra = 0,
a idealny woltomierz powinien mieć Rv = ∞.
Dodatkowo należy pamiętać, że ta wydzielana w przyrządzie moc ostatecznie zamieniana
jest w ciepło – stąd np. wynikają czasowe (ograniczenia) pomiaru dużych prądów, gdyż
wydzielane ciepło związane jest z kwadratem mierzonego prądu.
W  przypadku  woltomierzy  wydzielana  moc  jest  znacznie  mniejsza  –  praktycznie
większość  woltomierzy  posiada  rezystancje  wewnętrzną  wynoszącą  10MΩ  (a  nawet
1000MΩ na zakresach miliwoltowych – co wpływa korzystnie na dokładność pomiaru).
Odwrotnie w celu eliminacji zakłóceń – zwłaszcza w pomiarach napięć w energetyce –
często przyrządy mają zmniejszoną rezystancję wewnętrzną lub zmienną w zależności od
mierzonych napięć.

Zmiana wartości mierzonej w skutek włączenia przyrządu pomiarowego do mierzonego
obwodu jest nazywana błędem systematycznym metody pomiarowej.
 
Podczas pomiaru napięcia przyrząd pomiarowy (woltomierz) podłączany jest równolegle
do mierzonego obiektu. Niżej przedstawiono pomiar napięcia na zaciskach baterii E.

Rys 11. Schemat zastępczy pomiaru napięcia. E – Źródło napięciowe (bateria); Rw – 
rezystancja wewnętrzna źródła; V – woltomierz; Rv – rezystancja wewnętrzna źródła



Woltomierz przyłączony do zacisków a i b źródła wskazuje napięcie Uv, które różni się od
rzeczywistego napięcia  na  zaciskach a,  b.  Różnica  ta  zależy od prądu I  jaki  pobiera
woltomierz  podczas  pomiaru  (i  jaki  będzie  w  związku  z  tym  płynął  w  układzie)  i  od
rezystancji wewnętrznej źródła Rw:
                                    Δv = Uv – Uab = - I x Rw = - Uv x Rw/Rv

Wynika z tego, ze błąd systematyczny metody będzie tym mniejszy im mniejsza będzie
rezystancja wewnętrzna źródła i im większa będzie rezystancja wewnętrzna woltomierza.
Poprawka uwzględniająca ten błąd, przy założeniu że Rv >> Rw wynosi:

                                         δU = - Rw/Rv

Dla najczęstszych przypadków pomiarowych poprawa ta jest b. mała i  jest najczęściej
pomijana w analizie błędów pomiaru np. dla Rw = 0,5Ω i Rv = 10M Ω wynosi ona 0,5x 10 -8

[%].

Podobnie  możemy  przeanalizować  błędy  metody  podczas  pomiaru  prądu.  Prąd  Ia
wymuszony  przez  źródło  E  płynie  w  zamkniętym  obwodzie  po  podłączeniu  do  niego
szeregowo amperomierza A  przez rezystancję obciążenia Ro.

  

 

Rys 12. Układ zastępczy do pomiaru prądu

Natężenie prądu płynące w  obwodzie po włączeniu w szereg amperomierza (i zmierzone
przez  amperomierz)  wynosi  Ia.  Ten  prąd  jest  mniejszy  od  prądu  I  jaki  popłynąłby  w
obwodzie  bez  włączania  amperomierza  w  obwód.  Różnica  tych  prądów  jest  błędem
systematycznym metody.
Błąd bezwzględny i względny będzie więc: 

                     

E- źródło siły elektromotorycznej (bateria) [V]
Ra – rezystancja wewnętrzna amperomierza
Ro – rezystancja obciążenia

Im  mniejsza  będzie  rezystancja  wewnętrzna  amperomierza  w  relacji  do  rezystancji
wypadkowej  obwodu,  tym  błąd  metody  jest  mniejszy.  Jeżeli  błąd  metody  nie  jest
pomijalnie  mały  względem  błędu  podstawowego,  to  należy  uwzględnić  ten  bład  jako
poprawkę w wyniku pomiaru.

 E
R +Ra o

 E
Ro

 Ra

(R +R ) R  a o x o

δI = -    Ra

R +Ra o



6. POMIARY PRĄDU METODĄ CĘGOWĄ.
Zasadnicza  różnica  w stosunku  do  wyżej  opisanej  metody pomiaru  prądu  polega  na
prowadzeniu  omiaru  prądu  metodą  cęgową  bez  konieczności  przerywania  obwodu
prądowego  i  włączania  w  szereg  amperomierza.  Pomiar  prowadzony  jest  metodą
bezinwazyjną,  bez  ingerencji  w  mierzony  obwód  prądowy.  Wystarczy  proste  objęcie
przewodu, w którym mierzymy natężenie prądu cęgami pomiarowymi miernika cęgowego.
Zasady  obydwu  sposobów pomiaru  przedstawiają  rysunki  niżej.  Dla  przeprowadzenia
pomiaru zwykłym multimetrem konieczne jest rozwarcie obwodu i podłączenie miernika w
szereg z mierzonym obwodem jak na rysunku 13. 

 

Rys 13. Schemat pomiaru prądu multimetrem 

Natomiast  stosując  do pomiaru  prądu  miernik  cęgowy,  to  dokonujemy pomiaru  przez
proste objęcie przewodu cęgami pomiarowymi jak pokazano to na rys 14.

Rys 14. Zasada pomiaru prądu miernikiem cęgowym

Metoda ta nie tylko jest znacznie bezpieczniejsza, ale zapewnia przy tym pomiar bardzo
dużych  prądów  (  i  to  w  zasadzie  bez  ograniczeń  czasowych)  bez  konieczności
rozwierania i wyłączania zasilania (obciążenia) badanego obwodu.  Także co do pomiaru
małych  prądów  metoda  w  obecnie  produkowanych  miernikach  zapewnia  max
rozdzielczości pomiaru 0,01A.

Multimetr
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Uzyskiwane dokładności pomiaru są wprawdzie niższe w porównaniu do uzyskiwanych w
miernikach cyfrowych standardowych lub laboratoryjnych, ale są wystarczająco dokładne
dla głównych zastosowań mierników cęgowych  - w energetyce i elektrotechnice.

6.1. Zasada pomiaru prądu przemiennego (AC) metodą cęgową
Miernik cęgowy prądu przemiennego (AC) działa na zasadzie transformatora prądowego
(CT)  wykorzystującego  zjawisko  powstawania  pola  elektromagnetycznego  dookoła
przewodu,  w którym płynie  prąd (prąd pierwotny).  Prąd ten wskutek  zjawiska indukcji
elektromagnetycznej  wywołuje  przepływ  prądu  w  uzwojeniu  wtórnym  nawiniętym  na
rdzeniu cęgów.
Prąd z uzwojenia wtórnego doprowadzany jest do układów wejściowych miernika i  po
odpowiednim przetworzeniu umożliwia odczyt wartości mierzonego prądu. W przypadku
miernika cyfrowego będzie to odczyt  cyfrowy na wyświetlaczu.  Ta zasada pomiarowa
przedstawiona jest na rysunku 15 niżej.

 
Rys 15. Zasada działania miernika cęgowego prądu przemiennego (AC)



6.2. Pomiary prądu przemiennego i stałego (AC, DC) metodą cęgową
Do pomiaru prądu stałego i przemiennego metodą cęgową wykorzystywane są czujniki
Halla*) jako detektory prądu stałego (DC) ponieważ nie jest możliwe wykorzystanie tu
zjawiska indukcji elektromagnetycznej, jak w przypadku mierników cęgowych prądu AC.
Jak pokazano niżej na rysunku 16 czujnik Halla umieszczony jest w szczelinie wykonanej
w  cęgach  transformatora.  Prąd  pierwotny  I(A),  zarówno  DC  jak  i  AC  wywołuje
proporcjonalny  do  niego  strumień  magnetyczny  w  transformatorze.  Strumień  jest
wykrywany  przez  czujnik  Halla,  który  generuje  proporcjonalne  do  niego  napięcie
wyjściowe.
*) czujnik Halla: rodzaj półprzewodnika, który generuje napięcie wyjściowe proporcjonalne
do prądu podkładu i pola magnetycznego, gdy prąd podkładu będzie podany na wejście
elementu.   

Rys 16. Zasada pomiaru prądu AC i DC miernikiem cęgowym      

7. POMIAR PRZEBIEGÓW ZMIENNYCH NAPIĘCIA I PRĄDU

7.1. Konwersja „klasyczna” przetwarzania mierzonej wielkości zmiennej
RMS  (RMS  –  Root  Mean  Square)  –  wartość  skuteczna  jest  terminem  użytym  do
określenia efektywnego lub ekwiwalentnego poziomu sygnału (DC ) dla danego sygnału
zmiennego  (AC).  Większość  mierników  wykorzystuje  technikę  skalibrowanego  (dla
sinusoidy)  uśrednionego  pomiaru  wartości  skutecznej  mierzonego  sygnału  zmiennego
(AC).
Pomiar jest prowadzony jako uśredniona wartość skuteczna RMS (Root Mean Square).
Metoda ta polega na uzyskaniu średniego poziomu przy pomocy wyprostowania i filtracji
sygnału przemiennego AC i uwzględnieniu współczynnika konwersji zdefiniowanego jako
stosunek wartości skutecznej do wartości średniej. Dla sinusoidy współczynnik konwersji
wynosi 1,11.
Przy  pomiarze  idealnego  sygnału  sinusoidalnego  metoda  ta  jest  szybka,  dokładna  i
stosunkowo tania. Jednak w przypadku przebiegów odbiegających kształtem od sinusoidy
metoda  ta  powoduje  powstawanie  błędów  związanych  z  różnymi  wartościami
współczynnika konwersji dla poszczególnych kształtów przebiegu.



7.2. Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS)
Rzeczywista wartość skuteczna określa dokładnie wartość skuteczną mierzonej wielkości,
niezależnie od kształtu mierzonego sygnału, np. prostokątny, piłokształtny, trójkątny, ciąg
impulsów,  pojedyncze  impulsy,  jak  również  przebiegi  zniekształcone  z  zawartością
harmonicznych. Harmoniczne mogą być przyczyną:

 Przegrzewania się transformatorów, generatorów i silników, co z kolei prowadzi do
ich szybszego zużywania się. 

 Przedwczesnego wyzwalania wyłączników RCD.
 Przepalania się bezpieczników.
 Przegrzewania się przewodów neutralnych w instalacjach elektrycznych.
 Wpadania w wibracje szyn magistrali oraz szaf rozdzielczych.

Na  ogół  mierniki  mierzą  wartość  skuteczną  przebiegów  przemiennych  (AC)  jako
uśrednioną wartość skuteczną. Natomiast zaawansowane przyrządy jak np. BM859CF,
BM869,  KEW1061,  KEW1062  mierzą  rzeczywistą  wartość  dla  przebiegów  także,  że
składową stałą  (AC + DC).  Związek pomiędzy rzeczywistą  wartością  skuteczną (True
RMS) z jej składowymi AC i DC, wyraża się wzorem:

Inaczej  mówiąc  napięcie  True  RMS(AC+DC)  jest  całkowitym  efektywnym  napięciem
wydzielającym tę samą moc na rezystorze, co odpowiadające mu napięcie DC, co można
przedstawić za pomocą wzoru:

V(TrueRMS)²
R

V(DC)²
R

Poniższa Tabela 1 przedstawia wartości błędów pomiaru mocy powstałych w wyniku
użycia miernika wartości średniej, zamiast miernika True RMS.

Tabela 1
Obliczenia mocy [W] w oparciu o pomiar napięcia (Vpik = 100V, na obciążeniu R = 1kΩ)

- ACRMS

miernik wartości
średniej

ACTrue RMS

miernik rzeczywistej
wartości skutecznej

Błąd pomiaru
miernika wartości

średniej
Sinusoida
Przebieg prostokątny
Przebieg trójkątny

5,0
12,3
3,1

5,0
10,0
3,3

0%
+23%
-6%



Natomiast  w  kolejnej  tabeli  podane  są  różnice  pomiędzy  uzyskiwanymi  wynikami
pomiarów  napięć  przemiennych  dla  przyrządów  z  pomiarem  rzeczywistej  wartości
skutecznej  i  wartości  średniej  i  powstające  błędy  wynikające  z  metody  pomiaru  w
zależności od kształtu mierzonego przebiegu. 

       Tabela 2

Uwaga: mierniki wartości średniej posiadają stały współczynnik konwersji 1,1111

7.3. Współczynnik szczytu (CF Crest Factor)
Z  pomiarem  rzeczywistej  wartości  skutecznej  jest  związany  parametr  współczynnika
szczytu  dodatkowo  podawany  w  specyfikacji  dla  informowania  użytkownika  do  jakich
wartości CF przyrząd mierzy True RMS z określoną dokładnością. 
CF  jest  to  stosunek  wartości  szczytowej  napięcia  (impulsu  przemiennego)
do sumarycznej wartości skutecznej (True RMS). Idealny przebieg sinusoidalny posiada
współczynnik szczytu 1.414. (√2). Natomiast bardzo zniekształcony przebieg sinusoidalny
ma zwykle dużo większy współczynnik szczytu. (przykładowe wartości CF dla różnych
przebiegów podane są w Tabeli 2 wyżej).
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