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Zawartość pakietu:  

I. Opisy ćwiczeń do tematów. 

1. Instalacje elektryczne – układy sterowania oświetleniem cz.I. 

2. Instalacje elektryczne – układy sterowania oświetleniem cz.II. 

3. Instalacje elektryczne  siłowe. 

4. Instalacje elektryczne dedykowane. 

5. Pomiary parametrów instalacji elektrycznych. 

II. Pytania na „wejściówkę”. 

III. Wzór kart pracy. 

IV. Załączniki do ćwiczeń.  

V. Materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej ( do przygotowania się 

do zajęć) 
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Temat zajęć:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE – UKŁADY STEROWANIA OŚWIETLENIEM CZ.I 

Cel:  zapoznanie  uczniów z  różnymi  rodzajami  instalacji elektrycznych, ich strukturą oraz  

z podstawowymi zasadami dotyczącymi ich wykonania,  kształtowanie umiejętności wykonania instalacji 

elektrycznych oświetleniowych  w listwach elektroinstalacyjnych. 

Ćwiczenie nr 1: Na ścianie  montażowej wykonaj instalację elektryczną oświetleniową  

z zastosowaniem łącznika jednobiegunowego i świecznikowego.  

Szczegółowy opis: Instalacje wykonaj wg. dołączonych schematów: schemat montażowy,  układ połączeń 

łączników. Instalację poprowadź  w listwach elektroinstalacyjnych. Zasilanie obwodu oświetleniowego 

poprowadź z rozdzielnicy TB, wykonaj stosowną ochronę przed skutkami zwarć i ochronę p. porażeniową 

(wyłącznik różnicowo-prądowy). Zasilanie rozdzielnicy poprowadź poprzez układ pomiarowy energii 

elektrycznej.   Uruchom i sprawdź działanie instalacji.  Postępuj zgodnie z poniższym planem wykonania 

zadania.  

Plan wykonania ćwiczenia (dotyczy wszystkich wykonywanych na zajęciach ćwiczeń oraz ich 

modyfikacji dokonywanych na polecenie nauczyciela) 

1. Analiza dokumentacji do wykonania zadania (analiza schematów, zapoznanie  

z aparaturą, stanowiskiem pracy, treścią zadania ) 

2. Organizacja stanowiska pracy. Zaplanuj wykonanie zadania gromadząc na stanowisku pracy 

niezbędne materiały, aparaty i osprzęt elektryczny, sprzęt kontrolno-pomiarowy, narzędzia.  Określ 

kolejność wykonania zadania 

3. Wykonanie zadania. Po konsultacji z nauczycielem i za jego zgodą przystąp do wykonania zadania. 

Uwaga: przez podniesienie ręki sprawdź  gotowość do uruchomienia instalacji. Podłączenie 

instalacji do źródła zasilania i uruchomienie  możesz wykonać po uzyskaniu zgody nauczyciela. 

4. Uporządkowanie stanowiska pracy. 

5. Prezentacja efektów wykonanej pracy. Zaprezentuj wykonane zadanie.  

6. Sporządź  sprawozdanie z zajęć ( wypełnij kartę pracy!)  
7. Przygotuj się do odpowiedzi na pytania sprawdzające podane przez prowadzącego oraz dokonaj 

wstępnej samooceny  -Sprawdź  czy potrafisz: 

• rozróżniać symbole graficzne elementów instalacji elektrycznych, 

• czytać schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznych i rozdzielnic, 

• rozpoznawać rodzaj przewodu po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym, 

• dobierać przewód dla określonego obciążenia i warunków pracy, 

• rozróżniać osprzęt instalacyjny, łączniki, źródła światła, oprawy oświetleniowe, aparaturę elektryczną, 

• dobierać osprzęt, łączniki i oprawy oświetleniowe do określonego rodzaju instalacji i warunków pracy, 

• dobierać środki zabezpieczające instalację przed zakłóceniami (przeciążeniami, zwarciami, spadkiem napięcia, 
przepięciami), 

• dobierać środki ochrony przed porażeniem, 

• projektować proste układy oświetleniowe, 

• wykonywać montaż mechaniczny aparatury w rozdzielnicy, 

• łączyć obwody elektryczne na podstawie schematów ideowych i montażowych, 

• rozpoznać podstawowe źródła światła i oprawy oświetleniowe, 

• instalować podstawowe źródła światła i oprawy oświetleniowe, 

• analizować pracę instalacji elektrycznych na podstawie ich schematów ideowych i montażowych, 
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• stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowisku pracy,  
 

Załączniki:  
1. układy połączeń łączników, 
2. schemat połączń rozdzielnicy 
3. wytyczne do montażu mechanicznego,  

 

Układy połączeń łączników 
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Temat zajęć:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE – UKŁADY STEROWANIA OŚWIETLENIEM CZ.II 

Cel:  zapoznanie  uczniów z  różnymi  rodzajami  instalacji elektrycznych, ich strukturą oraz  

z podstawowymi zasadami dotyczącymi ich wykonania,  kształtowanie umiejętności wykonania instalacji 

elektrycznych oświetleniowych  w listwach elektroinstalacyjnych. 

Ćwiczenie1: Na ścianie  montażowej wykonaj instalacje elektryczną oświetleniową  

z zastosowaniem łącznika schodowego i krzyżowego 

Szczegółowy opis: Instalacje wykonaj wg. dołączonych schematów: schemat montażowy,  układ połączeń 

łączników. Instalację poprowadź  w listwach elektroinstalacyjnych. Zasilanie obwodu oświetleniowego 

poprowadź z rozdzielnicy TB, wykonaj stosowną ochronę przed skutkami zwarć i ochronę p. porażeniową 

(wyłącznik różnicowo-prądowy). Zasilanie rozdzielnicy poprowadź poprzez układ pomiarowy energii 

elektrycznej.   Uruchom i sprawdź działanie instalacji.  Postępuj zgodnie z poniższym planem wykonania 

zadania.  

Plan wykonania ćwiczenia (dotyczy wszystkich wykonywanych na zajęciach ćwiczeń oraz ich 

modyfikacji dokonywanych na polecenie nauczyciela) 

1. Analiza dokumentacji do wykonania zadania (analiza schematów, zapoznanie  

z aparaturą, stanowiskiem pracy, treścią zadania ) 

2. Organizacja stanowiska pracy. Zaplanuj wykonanie zadania gromadząc na stanowisku pracy 

niezbędne materiały, aparaty i osprzęt elektryczny, sprzęt kontrolno-pomiarowy, narzędzia.  Określ 

kolejność wykonania zadania 

3. Wykonanie zadania. Po konsultacji z nauczycielem i za jego zgodą przystąp do wykonania zadania. 

Uwaga: przez podniesienie ręki sprawdź  gotowość do uruchomienia instalacji. Podłączenie 

instalacji do źródła zasilania i uruchomienie  możesz wykonać po uzyskaniu zgody nauczyciela. 

4. Uporządkowanie stanowiska pracy. 

5. Prezentacja efektów wykonanej pracy. Zaprezentuj wykonane zadanie.  

6. Sporządź  sprawozdanie z zajęć ( wypełnij kartę pracy!)  
7. Przygotuj się do odpowiedzi na pytania sprawdzające podane przez prowadzącego oraz dokonaj 

wstępnej samooceny  -Sprawdź  czy potrafisz: 

• rozróżniać symbole graficzne elementów instalacji elektrycznych, 

• czytać schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznych i rozdzielnic, 

• rozpoznawać rodzaj przewodu po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym, 

• dobierać przewód dla określonego obciążenia i warunków pracy, 

• rozróżniać osprzęt instalacyjny, łączniki, źródła światła, oprawy oświetleniowe, aparaturę elektryczną, 

• dobierać osprzęt, łączniki i oprawy oświetleniowe do określonego rodzaju instalacji i warunków pracy, 

• dobierać środki ochrony przed porażeniem, 

• projektować proste układy oświetleniowe, 

• wykonywać montaż mechaniczny aparatury w rozdzielnicy, 

• łączyć obwody elektryczne na podstawie schematów ideowych i montażowych, 

• rozpoznać podstawowe źródła światła i oprawy oświetleniowe, 

• instalować podstawowe źródła światła i oprawy oświetleniowe, 

• analizować pracę instalacji elektrycznych na podstawie ich schematów ideowych i montażowych, 

• stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowisku pracy,  
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Ćwiczenie2: Na ścianie  montażowej wykonaj instalacje elektryczną oświetleniową  

z zastosowaniem przekaźnika bistabilnego. 

Szczegółowy opis: Instalacje wykonaj wg. dołączonych schematów: schemat montażowy,  układ połączeń 

łączników. Instalację poprowadź  w listwach elektroinstalacyjnych. Zasilanie obwodu oświetleniowego 

poprowadź z rozdzielnicy TB, wykonaj stosowną ochronę przed skutkami zwarć i ochronę p. porażeniową 

(wyłącznik różnicowo-prądowy). Zasilanie rozdzielnicy poprowadź poprzez układ pomiarowy energii 

elektrycznej.   Uruchom i sprawdź działanie instalacji.  Postępuj zgodnie z poniższym planem wykonania 

zadania.  

Jeżeli wykonałeś ćwiczenie  nr 1 możesz pozostawić niezbędny zamontowany osprzęt elektryczny 

 i wykonać stosowne połączenie elektryczne i sprawdzenie działania układu. 

Plan wykonania zadania - jak w ćwiczeniu nr 1.  

Ćwiczenie3: Na ścianie  montażowej wykonaj instalacje elektryczną oświetleniową  

z zastosowaniem aparatu schodowego. 

Szczegółowy opis: Instalacje wykonaj wg. dołączonych schematów: schemat montażowy,  układ połączeń 

łączników. Instalację poprowadź  w listwach elektroinstalacyjnych. Zasilanie obwodu oświetleniowego 

poprowadź z rozdzielnicy TB, wykonaj stosowną ochronę przed skutkami zwarć i ochronę p. porażeniową 

(wyłącznik różnicowo-prądowy). Zasilanie rozdzielnicy poprowadź poprzez układ pomiarowy energii 

elektrycznej.   Uruchom i sprawdź działanie instalacji.  Postępuj zgodnie z poniższym planem wykonania 

zadania.  

 

Jeżeli wykonałeś ćwiczenie  nr 1 i 2  możesz pozostawić niezbędny zamontowany osprzęt elektryczny 

 i wykonać stosowne połączenie elektryczne i sprawdzenie działania układu. 

Plan wykonania zadania - jak w ćwiczeniu nr 1. 

Ćwiczenie4: Na ścianie  montażowej wykonaj instalacje elektryczną oświetleniową  

z zastosowaniem sterownika PLC.  

Szczegółowy opis: Instalacje wykonaj wg. dołączonych schematów: schemat montażowy,  układ połączeń 

łączników. Instalację poprowadź  w listwach elektroinstalacyjnych. Wykonaj programowania sterownika 

PLC wg. szczegółowych wskazań nauczyciela. 

Załączniki:  
1. układy połączeń łączników, 
2. wytyczne do montażu mechanicznego,  
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Temat zajęć:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE  SIŁOWE                                    

Cel:  zapoznanie  uczniów z  różnymi  rodzajami  instalacji elektrycznych, ich strukturą oraz  

z podstawowymi zasadami dotyczącymi ich wykonania,  kształtowanie umiejętności wykonania instalacji 

elektrycznych siłowych w rurkach i listwach elektroinstalacyjnych. 

Ćwiczenie 1: Na ścianie  montażowej wykonaj instalacje elektryczną zasilająca gniazda 

elektryczne 3-fazowe i odbiorniki jednofazowe. 

Szczegółowy opis: Instalacje wykonaj wg. dołączonych schematów: schemat montażowy, schemat ideowy. 

Instalację poprowadź  w listwach elektroinstalacyjnych. Zasilanie obwodów 1 i 3-faz. Poprowadź 

z rozdzielnicy TB, wykonaj stosowną ochronę przed skutkami zwarć i ochronę p. porażeniową (wył. 

nadmiarowo-prądowy, wyłącznik różnicowo-prądowy). Zasilanie rozdzielnicy poprowadź poprzez układ 

pomiarowy energii elektrycznej.   Uruchom i sprawdź działanie instalacji.  Postępuj zgodnie z poniższym 

planem wykonania zadania.  

Plan wykonania ćwiczenia (dotyczy wszystkich wykonywanych na zajęciach ćwiczeń oraz ich 

modyfikacji dokonywanych na polecenie nauczyciela) 

1. Analiza dokumentacji do wykonania zadania (analiza schematów, zapoznanie  

z aparaturą, stanowiskiem pracy, treścią zadania ) 

2. Organizacja stanowiska pracy. Zaplanuj wykonanie zadania gromadząc na stanowisku pracy 

niezbędne materiały, aparaty i osprzęt elektryczny, sprzęt kontrolno-pomiarowy, narzędzia.  Określ 

kolejność wykonania zadania 

3. Wykonanie zadania. Po konsultacji z nauczycielem i za jego zgodą przystąp do wykonania zadania. 

Uwaga: przez podniesienie ręki sprawdź  gotowość do uruchomienia instalacji. Podłączenie 

instalacji do źródła zasilania i uruchomienie  możesz wykonać po uzyskaniu zgody nauczyciela. 

4. Uporządkowanie stanowiska pracy. 

5. Prezentacja efektów wykonanej pracy. Zaprezentuj wykonane zadanie.  

6. Sporządź  sprawozdanie z zajęć ( wypełnij kartę pracy!)  
7. Przygotuj się do odpowiedzi na pytania sprawdzające podane przez prowadzącego oraz dokonaj 

wstępnej samooceny  -Sprawdź  czy potrafisz: 

• rozróżniać symbole graficzne elementów instalacji elektrycznych, 

• czytać schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznych i rozdzielnic, 

• wykonać połączenia w układzie pomiarowym energii elektrycznej,  
• wiesz jaki jest cel zastosowania zabezpieczanie przelicznikowego 
• dobierać przewód dla określonego obciążenia i warunków pracy, 

• rozróżniać osprzęt instalacyjny, łączniki, aparaturę elektryczną, 

• dobierać środki ochrony przed porażeniem, 

• projektować proste układy do zasilania odbiorników trójfazowych 

• wykonywać montaż mechaniczny i połączenia elektryczne aparatury w rozdzielnicy, 

• łączyć obwody elektryczne na podstawie schematów ideowych i montażowych, 

• analizować pracę instalacji elektrycznych na podstawie ich schematów ideowych i montażowych, 

• stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowisku pracy 
Załączniki:  

1. projekt budowlany instalacji elektrycznej 
2. schemat połączń rozdzielnicy      3. wytyczne do montażu mechanicznego 
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Temat zajęć:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE DEDYKOWANE 

Cel:  zapoznanie  uczniów z  zasadnością i wykonywania instalacji elektrycznych dedykowanych, kształtowanie 

umiejętności wykonania instalacji wg. schematu i planu. 

Trochę teorii 

Od instalacji elektrycznych zasilających urządzenia komputerowe, a zwłaszcza pracujących w 

lokalnych sieciach komputerowych, wymagany jest wysoki poziom niezawodności pracy oraz 

bezpieczeństwa osób obsługujących sprzęt komputerowy. Warunki te są możliwe do spełnienia jedynie w 

dedykowanych instalacjach elektrycznych, służących wyłącznie do zasilania urządzeń komputerowych. Dla 

zwiększenia bezpieczeństwa pracy systemu komputerowego w sieci elektrycznej oraz zabezpieczenia 

instalacji przed zanikami napięcia i zakłóceniami elektrycznymi należy stosować bezprzerwowe zasilacze 

napięcia UPS (Uninterruptable Power Systems).  

Dedykowaną instalację elektryczną wykonuje się przewodami YDYżo. Obowiązują identyczne zasady jak 

przy normalnej instalacji elektrycznej. Dodatkowo w rozdzielniach elektrycznych należy zastosować 

ochronniki przepięciowe. Do zasilania urządzeń komputerowych, przeważnie stosuje się gniazda 

"dedykowane z kluczem" tak, by żądny inny odbiornik elektryczny, po za wyznaczonymi nie mógł być do 

niej przyłączony. 

 

Poszczególne obwody odbiorcze zabezpieczone są wyłącznikami nadprądowo-prądowymi  

o charakterystyce "C" i prądzie znamionowym 16A, zintegrowanymi z wyłącznikami różnicowoprądowymi 

 o prądzie różnicowym 30mA i charakterystyce "A". 

Zasilacz UPS 

 Dodatkowym zabezpieczeniem dedykowanej sieci elektrycznej są zasilacze UPS. Działają w wydzielonej z 

całego systemu elektrycznego instalacji do zasilania sprzętu komputerowego. Oddzielenie sieci 

dedykowanej jest konieczne dla uniknięcia zakłóceń występujących w sieci elektrycznej, takich jak 

przepięcia, zwarcia lub szumy, zakłócające pracę komputerów oraz dla podtrzymania zasilania systemu 

informatycznego przez UPS podczas awarii energetycznych. Tak więc zadaniem zasilacza awaryjnego UPS 

jest podtrzymanie życiowych funkcji systemu teleinformatycznego do momentu przywrócenia zasilania lub 

bezpieczne zahibernowanie całego systemu w wypadku długotrwałej awarii. 
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Nowoczesne UPS-y zasilające sieci komputerowe sygnalizują wystąpienie problemów z zasilaniem 

wysyłając sygnał uruchamiający proces zamykania systemu operacyjnego w urządzeniach końcowych oraz 

alert o awarii do administratora systemu. 

Prawidłowa budowa instalacji elektrycznej  dla pracowni komputerowej  
 

1. Dedykowana instalacja elektryczna. 

2. Podłączenie wszystkich urządzeń „do jednej fazy”. 

3. Uziemienie. 

4. Wydajnej dobrej jakości zasilacze. 

5.  Eliminacja zakłóceń: 

a) filtr przeciwprzepięciowy; 

b) transformator separujący; 

c) stabilizator napięcia sieci; 

d) zasilacz awaryjny UPS 

Dobór elementów instalacji elektrycznej 

1. Zabezpieczenia nadmiarowo prądowe 

2. Zabezpieczenia różnicowoprądowe 

3. Zabezpieczania przeciwprzepięciowe 

4. Tablice rozdzielcze 

5. Gniazda instalacji elektrycznej (uwzględnienie sieć informatycznej) 

Ćwiczenie nr 1: Na ścianie  montażowej wykonaj instalację elektryczną dedykowaną  

(instalacja elektryczna pracowni komputerowej) 

Szczegółowy opis: Instalacje wykonaj wg. dołączonych schematów: schemat montażowy,  schemat ideowy, 

plan instalacji elektrycznej. Instalację poprowadź  w listwach elektroinstalacyjnych. Zasilanie obwodu 

poprowadź z rozdzielnicy TB, wykonaj stosowną ochronę przed skutkami zwarć i ochronę p. porażeniową i 

p. przepięciową. Zainstaluj układy do eliminacji zakłóceń. Uruchom i sprawdź działanie instalacji.  Postępuj 

zgodnie z poniższym planem wykonania zadania.  

Plan wykonania ćwiczenia (dotyczy wszystkich wykonywanych na zajęciach ćwiczeń oraz ich 

modyfikacji dokonywanych na polecenie nauczyciela) 

1. Analiza dokumentacji do wykonania zadania (analiza schematów, zapoznanie  

z aparaturą, stanowiskiem pracy, treścią zadania ) 

2. Organizacja stanowiska pracy. Zaplanuj wykonanie zadania gromadząc na stanowisku pracy 

niezbędne materiały, aparaty i osprzęt elektryczny, sprzęt kontrolno-pomiarowy, narzędzia.  Określ 

kolejność wykonania zadania 

3. Wykonanie zadania. Po konsultacji z nauczycielem i za jego zgodą przystąp do wykonania zadania. 

Uwaga: przez podniesienie ręki sprawdź  gotowość do uruchomienia instalacji. Podłączenie 

instalacji do źródła zasilania i uruchomienie  możesz wykonać po uzyskaniu zgody nauczyciela. 

4. Uporządkowanie stanowiska pracy. 

5. Prezentacja efektów wykonanej pracy. Zaprezentuj wykonane zadanie.  
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6. Sporządź  sprawozdanie z zajęć ( wypełnij kartę pracy!)  
7. Przygotuj się do odpowiedzi na pytania sprawdzające podane przez prowadzącego oraz dokonaj 

wstępnej samooceny  -Sprawdź  czy potrafisz: 

• określić źródła zakłóceń w sieci elektrycznej 

• określić skutki zaników napięcia dla komputera 

• określić zakłócenia typu impuls, przepięcie, szum i ich skutki 

• rozróżniać symbole graficzne elementów instalacji elektrycznych, 

• czytać schematy ideowe i montażowe i plany  instalacji elektrycznych 

• znać urządzenia do eliminacji zakłóceń 

• projektować proste instalacje do zasilania pracowni komputerowych 

• wykonywać montaż mechaniczny aparatury w rozdzielnicy, 

• łączyć obwody elektryczne na podstawie schematów ideowych i montażowych, 

• analizować pracę instalacji elektrycznych na podstawie ich schematów ideowych i montażowych, 

• stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowisku pracy,  

 

Załączniki:  
1. wytyczne do montażu mechanicznego,  
2. schemat ideowy i montażowy,  
3. plan instalacji elektrycznej.    
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Temat zajęć:  Pomiary parametrów instalacji elektrycznych 

Trochę teorii 

      Izolacja jest jednym z najczęściej stosowanych elementów ochrony podstawowej (ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim). Ma ona decydujący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, instalacji 

i sieci elektroenergetycznych. Dobra izolacja podstawowa jest gwarancją skutecznej ochrony przed 

porażeniem elektrycznym. 

      Proces pogarszającego się stanu izolacji w czasie normalnej pracy instalacji i urządzeń elektrycznych 

związany jest z oddziaływaniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, wpływających na stopniową 

degradację układów izolacyjnych oraz z długotrwałą eksploatacją prowadzoną często w bardzo 

niekorzystnych warunkach środowiskowych. 

Do podstawowych czynników powodujących stopniową degradację izolacji należą:  

      - narażenia elektryczne i mechaniczne, 

      - agresja chemiczna, 

      - narażenia termiczne oraz zanieczyszczenie środowiska. 

      Starzenie izolacji w czasie normalnej pracy urządzeń elektrycznych jest złożonym procesem degradacji, 

a wystąpienie uszkodzenia, np. awarii układu izolacyjnego, spowodowane jest najczęściej efektem 

oddziaływania kilku czynników wpływających w różnym stopniu na procesy starzeniowe. Praktycznym 

podejściem do oceny stopnia wieloczynnikowej degradacji izolacji jest diagnostyka oparta na 

wskazaniach norm i zawartych w nich zasadach wiedzy technicznej. 

Systematyczne i udokumentowane kontrole stanu technicznego urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych, w tym badanie stanu izolacji w warunkach eksploatacyjnych, pozwalają na 

tworzenie bazy informacyjnej umożliwiającej wcześniejsze wykrycie pogarszającego się stanu izolacji i 

podjęcie działań zapobiegawczych, zapobieganie awariom i pożarom, które mogą wystąpić wskutek 

pogorszenia właściwości izolacji, prowadzenie właściwej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych. 

Badanie stanu izolacji obwodów i odbiorników  instalacji elektrycznych należy przeprowadzać według 

następujących zasad: 

1. Sprawdzić prawidłowość doboru i funkcjonowania przyrządów pomiarowych, 

2. Dokonać oględzin badanego obiektu dla stwierdzenia jego kompletności, braku usterek i 

prawidłowości wykonania sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych 

oraz prawidłowości połączeń, 

3. zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania 

badań poprzez:  

a. dokonanie wyboru poprawnej metody pomiaru, 

b. ustalenie jednoznaczności kryteriów oceny wyników, 

c. uwzględnienie możliwości popełnienia błędów lub uchybów pomiarowych i zastosowania 

odpowiednich współczynników poprawkowych do wartości zmierzonych 
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Pomiary powinny być wykonywane w warunkach identycznych lub zbliżonych do warunków 

normalnej pracy. 

      Podstawowe definicje: 

      1) Izolacja - może być stała, ciekła lub gazowa (na przykład powietrze) lub stanowić ich kombinację, 

      2) Izolacja podstawowa - izolacja części czynnych niebezpiecznych, która zapewnia ochronę 

podstawową, 

      3) Izolacja dodatkowa - izolacja niezależna zastosowana jako uzupełnienie izolacji podstawowej do 

zapewnienia ochrony w przypadku uszkodzenia, 

      4) Izolacja podwójna - izolacja składająca się z izolacji podstawowej i izolacji dodatkowej, 

      5) izolacja wzmocniona - izolacja niebezpiecznych części czynnych, która zapewnia stopień ochrony 

przed 

          porażeniem elektrycznym, równoważny izolacji podwójnej. 

     Badanie stanu izolacji obwodów instalacji i odbiorników elektrycznych 

      Pomiary rezystancji izolacji wykonywane podczas okresowych lub odbiorczych kontroli stanu 

technicznego instalacji elektrycznej niskiego napięcia wykorzystywane są do oceny stanu izolacji obwodów 

rozdzielczych, obwodów odbiorczych instalacji i pojedynczych odbiorników. Wyniki pomiarów 

wykonywanych w innych warunkach, np. dla wielu odbiorników lub w rozległym układzie izolacyjnym, 

mogą być negatywne, bez szczegółowego wskazania odcinków lub miejsc w obwodzie o zaniżonej lub 

uszkodzonej izolacji. 

      Pomiar rezystancji izolacji opiera się na pomiarze natężenia prądu płynącego przez izolację pod 

wpływem przyłożonego napięcia stałego. Wartość rezystancji izolacji wyznacza się z prawa Ohma: 

 

      gdzie 

      U – napięcie probiercze stałe, w V, 

      I – prąd płynący przez izolację, w A. 

      Rezystancję izolacji obwodu instalacji elektrycznej i/lub pojedynczego odbiornika  elektrycznego ustala 

się, w zależności od potrzeb i wymaganej dokładności, drogą pomiarów:  

      a) punktowych, które pozwalają ogólnie ocenić stan sprawdzanej izolacji oraz 

      b) w funkcji czasu, w wyniku których można dokładnie ocenić stan badanej izolacji. 

           Prowadzona w ramach działalności eksploatacyjnej konsekwentna diagnostyka stanu izolacji pozwala 

na: 

      - wcześniejsze wykrycie pogarszającego się stanu izolacji, 

      - zapobieżenie awariom i pożarom, które mogą wystąpić wskutek pogorszenia właściwości izolacji, 

      - prowadzenie właściwej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych.  

Pomiar punktowy  

      Jest najprostszym sposobem kontroli stanu izolacji. Polega na pomiarze rezystancji badanej izolacji raz 

na określony czas. Sam pomiar przeprowadzany jest przez krótki okres czasu, po którym następuje odczyt 
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wartości zmierzonej rezystancji izolacji. 

      Pomiar punktowy rezystancji izolacji wykonuje się napięciem pomiarowym stałym o pomijalnym 

tętnieniu przez krótki okres czasu, umożliwiający zredukowanie wpływu ładowania pojemności. \ 

      Minimalne wartości rezystancji izolacji 

      Zgodnie z normą PN-HD 60364-6 określone zostały najmniejsze dopuszczalne wartości rezystancji 

izolacji pojedynczego obwodu instalacji elektrycznej (odbiorczego z odłączonymi odbiornikami albo 

rozdzielczego począwszy od złącza). Napięcie pomiarowe powinno być napięciem stałym o pomijalnym 

tętnieniu, aby wyeliminować wpływ pojemności na wynik pomiaru. 

      W tablicy 6A. podano minimalne wartości rezystancji izolacji dla obwodu o określonym napięciu 

znamionowym i wymaganym napięciu pomiarowym. 

Tablica 6A. Minimalne wartości rezystancji izolacji 

 

Rezystancja izolacji jest zadawalająca, jeżeli jej wartość, zmierzona przy napięciu pomiarowym według 

Tablicy 6A, w każdym obwodzie z odłączonymi odbiornikami, jest nie mniejsza niż odpowiednia wartość 

podana w tablicy 6A. 

      Jeżeli zmierzona rezystancja jest mniejsza niż wymieniona w tablicy 6A, to należy ustalić, drogą 

kolejnych prób, miejsce i przyczynę niższej od wymaganej rezystancji izolacji. 

      Wartości podane w tablicy 6A należy także stosować do sprawdzania rezystancji izolacji między 

nieuziemionymi przewodami ochronnymi a ziemią. 

      Przy urządzeniach elektrycznych z układami elektronicznymi pomiar rezystancji izolacji należy wykonać 

między przewodami czynnymi połączonymi razem a ziemią, celem uniknięcia uszkodzenia elementów 

elektronicznych. Bloki (panele) zawierające elementy elektroniczne, o ile to możliwe, należy na czas 

pomiarów wyjąć z obudowy urządzenia. 

   Pomiary rezystancji izolacji obwodów instalacji  

      Według wskazań normy PN-HD 60364-6 rezystancję izolacji obwodów instalacji elektrycznej należy 

zmierzyć: 

      a) między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego, 

      b) w pomieszczeniach zagrożonych pożarem - jak w pkt. a) oraz między każdą parą przewodów 

czynnych. 

      Ad.1. Pomiar rezystancji izolacji przewodów w układzie TN-C 

               a) Między przewodami czynnymi a przewodem PEN, np. L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN (Rys. 8). 

                   (przewody czynne na czas pomiaru można zewrzeć). 
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b) Między przewodami czynnymi, np, L1-L2, L1-L3, L2- L3 (Rys. 9). 

 

Ad.2. Pomiar rezystancji izolacji przewodów w układzie TN-S 

               a) Między przewodami czynnymi a przewodem PE, np. L1-PE, L2-PE, L3-PE, N-PE* (Rys. 10), 

                   (przewody czynne na czas pomiaru można zewrzeć). 

                   * do celów pomiarowych, przewód neutralny N odłącza się od przewodu ochronnego PE . 

 

Rys. 10. Układ pomiaru rezystancji izolacji  

                b) Między przewodami czynnymi, np.: L1-L2, L1-L3, L2 -L3, L1-N, L2-N, L3-N (Rys. 11) 

 

Rys. 11. Układ pomiaru rezystancji izolacji 

     Pomiary rezystancji izolacji obwodu instalacji elektrycznej. 

      1) Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych 

      Wykonuje się, po wyłączeniu zasilania, dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi 

zabezpieczeniami. 

      Na czas pomiarów należy skutecznie zabezpieczyć sprawdzane obwody przed możliwością 

przypadkowego, ponownego włączenia zasilania; 
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      2) Pomiary rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych  

      Powinny być wykonywane, po wyłączeniu zasilania dla określonego obwodu pomiarowego, między 

wyłącznikiem  nadprądowym a punktem przyłączenia odbiornika. Na czas wykonania pomiaru odbiornik 

powinien być odłączony od instalacji. W przypadku odbiorników zasilanych przewodami ruchomymi 

(przedłużaczami), na czas pomiaru przewód należy odłączyć zarówno od zasilania (najczęściej przez wyjęcie 

wtyczki), jak i od zasilanego odbiornika. 

      3) Pomiary rezystancji izolacji w obwodach oświetleniowych 

      Pomiary powinny być wykonywane przy wyłączonym zasilaniu obwodów oświetleniowych oraz przy 

zamkniętych wyłącznikach poszczególnych obwodów oświetleniowych. 

     Przygotowanie układu obwodów oświetleniowych do pomiaru rezystancji izolacji polega na: 

      a) sprawdzeniu, czy wszystkie obwody oświetleniowe są włączone (czy świecą źródła światła),  

      b) wyłączeniu zasilania badanych obwodów - łączniki w badanych obwodach pozostają włączone, 

      c) wyłączeniu zabezpieczeń nadprądowych i/lub wyjęciu bezpieczników topikowych,  

      d) usunięciu źródeł światła z opraw oświetleniowych lub odłączeniu opraw od badanych obwodów, 

      e) sprawdzeniu skuteczności zabezpieczenia badanych obwodów przed przypadkowym ponownym 

włączeniem zasilania. 

      Przygotowane zgodnie z powyższymi wskazaniami badane obwody oświetleniowe, mogą być 

przedmiotem pomiarów rezystancji izolacji. 

      Pomiary rezystancji izolacji odbiorników elektrycznych  

      Pomiary rezystancji izolacji odbiorników elektrycznych wykonuje się przy sprawdzaniu odbiorczym lub 

okresowym, według powszechnie stosowanych zasad wymaganych przy badaniu stanu izolacji.  

      Jeżeli pomiar rezystancji izolacji odbiornika klasy ochronności I. nie jest możliwy, albo uzyskany wynik 

nie spełnia wymagań, to należy w tym przypadku wykonać badania zastępcze polegające na pomiarze 

prądu w przewodzie ochronnym. 

      Po wykonaniu pomiaru należy każdorazowo sprawdzić, czy zmierzony prąd w przewodzie ochronnym 

nie przekracza dopuszczalnej wartości podanej w tablicy 3. 

Tablica 3. Graniczne dopuszczalne wartości parametrów urządzeń odbiorczych 

przy badaniach okresowych - według DIN VDE 0701/0702 
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3.9. Praktyczne sposoby wykonywania pomiarów rezystancji izolacji odbiorników 

      Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji odbiorników energii elektrycznej polega głównie na: 

      1) przygotowaniu odbiornika do pomiaru rezystancji izolacji. Należy przede wszystkim sprawdzić, czy 

wszystkie składniki układu izolacyjnego zostaną objęte badaniem oraz, czy jest zamknięty jego łącznik 

główny i inne zestyki aparatury, jeśli występują. Jeżeli wymagania te nie są spełnione, to należy wykonać 

jako równoważny, pomiar prądu w przewodzie ochronnym albo pomiar prądu dotykowego. Należy również 

sprawdzić, czy uzyskane wartości prądów nie przekraczają dopuszczalnych wartości podanych w tablicy 3; 

      2) wykonaniu pomiaru rezystancji izolacji odbiornika klasy ochronności I, w układzie jak na rysunku 12 b 

i c, megaomomierzem o nominalnym napięciu pomiarowym 500 V, między połączonymi częściami 

czynnymi, a częścią przewodzącą dostępną, do której jest przyłączony przewód ochronny; 

      3) wykonaniu pomiaru rezystancji izolacji odbiornika klasy ochronności II. o ochronnej obudowie 

izolacyjnej (rysunek 13), pomiędzy częścią czynną a folią aluminiową ściśle przylegającą do obudowy 

izolacyjnej odbiornika na całej jego powierzchni (po uprzednim sprawdzeniu ciągłości przewodów 

zasilających 

 

rys. 12. Pomiary rezystancji izolacji odbiorników 

a) klasy ochronności II i III o metalowej obudowie, b, c), klasy ochronności I. 

Pomiar rezystancji izolacji odbiornika klasy ochronności II o ochronnej obudowie izolacyjnej przedstawiono 

na rysunku 13. 
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Ćwiczenie1 : Pomiar rezystancji izolacji wykonanej instalacji elektrycznej.  

Na ścianie  montażowej wykonaj instalacje elektryczną zasilająca gniazda elektryczne 3-

fazowe, gniazda 1 fazowe i obwody oświetleniowe.  

Szczegółowy opis: Instalacje wykonaj wg. dołączonych schematów: schemat montażowy,  układ połączeń 

łączników. Instalację poprowadź  w listwach elektroinstalacyjnych. Zasilanie obwodu oświetleniowego 

poprowadź z rozdzielnicy TB, wykonaj stosowną ochronę przed skutkami zwarć i ochronę p. porażeniową 

(wyłącznik różnicowo-prądowy). Uruchom i sprawdź działanie instalacji.  Postępuj zgodnie z poniższym 

planem wykonania zadania.  

1. Analiza dokumentacji do wykonania zadania (analiza schematów, zapoznanie  
z aparaturą, stanowiskiem pracy, treścią zadania ) 

2. Organizacja stanowiska pracy. Zaplanuj wykonanie zadania gromadząc na stanowisku pracy 
niezbędne materiały, aparaty i osprzęt elektryczny, sprzęt kontrolno-pomiarowy, narzędzia.  Określ 
kolejność wykonania zadania 

3. Wykonanie zadania. Po konsultacji z nauczycielem i za jego zgodą przystąp do wykonania zadania. 
a. wykonaj montaż mechaniczny aparatów elektrycznych, 
b. wykonaj montaż elektryczny- połączenia elektryczne, 
c. uruchom instalacje i sprawdź jej działanie . Uwaga: przez podniesienie ręki sprawdź  

gotowość do uruchomienia instalacji. Podłączenie instalacji do źródła zasilania i 
uruchomienie  możesz wykonać po uzyskaniu zgody nauczyciela. 

d. przygotuj się do wykonania pomiarów rezystancji izolacji  instalacji elektrycznej 
 

➢ wykonaj pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych. Wskazanie:  należy wykonać  po 

wyłączeniu zasilania, dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi zabezpieczeniami. Na czas 

pomiarów należy skutecznie zabezpieczyć sprawdzane obwody przed możliwością przypadkowego, 

ponownego włączenia zasilania.                 Wyniki pomiarów zanotuj w karcie pracy  

 

➢ wykonaj pomiary rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.  Wskazanie:   Wykonać po 

wyłączeniu zasilania dla określonego obwodu pomiarowego, między wyłącznikiem  nadprądowym a 

punktem przyłączenia odbiornika. Na czas wykonania pomiaru odbiornik powinien być odłączony 

od instalacji. W przypadku odbiorników zasilanych przewodami ruchomymi (przedłużaczami), na 

czas pomiaru przewód należy odłączyć zarówno od zasilania (najczęściej przez wyjęcie wtyczki), jak i 

od zasilanego odbiornika. 

Wyniki pomiarów zanotuj w karcie pracy. 

➢ wykonaj pomiary rezystancji izolacji w obwodach oświetleniowych Wskazanie:   Pomiary powinny 

być wykonywane przy wyłączonym zasilaniu obwodów oświetleniowych oraz przy zamkniętych 

wyłącznikach poszczególnych obwodów oświetleniowych. Przygotowanie układu obwodów 

oświetleniowych do pomiaru rezystancji izolacji polega na: 

      a) sprawdzeniu, czy wszystkie obwody oświetleniowe są włączone (czy świecą źródła światła),  

      b) wyłączeniu zasilania badanych obwodów - łączniki w badanych obwodach pozostają włączone, 

      c) wyłączeniu zabezpieczeń nadprądowych i/lub wyjęciu bezpieczników topikowych,  

      d) usunięciu źródeł światła z opraw oświetleniowych lub odłączeniu opraw od badanych obwodów, 
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      e) sprawdzeniu skuteczności zabezpieczenia badanych obwodów przed przypadkowym ponownym 

włączeniem zasilania. 

Wyniki pomiarów zanotuj w karcie pracy. 

 
4. Uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

Ćwiczenie2 : Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie 
 

Jeżeli wykonałeś ćwiczenie  nr 1 możesz pozostawić niezbędny zamontowany osprzęt elektryczny 
i wykonać stosowne pomiary wg. wskazań nauczyciela. 
 

Ćwiczenie3 : Ocena sprawności wyłączników różnicowo-prądowych 
 

Jeżeli wykonałeś ćwiczenie  nr 1 i 2 możesz pozostawić niezbędny zamontowany osprzęt elektryczny 
i wykonać stosowne pomiary wg. wskazań nauczyciela. 

 
Sprawdź czy potrafisz: 
 

• określić cel dokonywania badań rezystancji izolacji. 

• określić na jakim dokumencie oparty jest pomiar rezystancji izolacji. 

• określić minimalne wartości rezystancji izolacji. 

• wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. 

• określić cel dokonywania badań dot. ochrony p. porażeniowej 

• określić na jakiej podstawie dokonuję oceny sprawności wyłączników różnicowo-prądowych. 
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Pytania na „wejściówkę”- I seria 

1. Instalacje elektryczne - układy sterowania oświetleniem cz. I  

1.1. Układ sieci TNC-S, funkcje przewodów L, N,PE. 

1.2. Wyjaśnij działanie  wyłącznika różnicowo-prądowego. 

1.3. Sposób instalowania wyłączników w układzie sieci TN-S 

1.4. Zasady doboru przekroju przewodów 

1.5. Dobór przekroju przewodu ze względu na obciążalność prądową długotrwałą 

1.6. Przeciążenie i zwarcia w instalacjach elektrycznych –omów ich skutki. 

1.7. Układ połączeń łączników jednobiegunowego i świecznikowego 

2. Instalacje elektryczne - układy sterowania oświetleniem cz. II 

2.1. Zadanie wyłączników różnicowo-prądowych. 

2.2. Schemat zadziałania wyłącznika różnocowo-prądowego. 

2.3. Cel stosowania zabezpieczeń różnicowo-prądowych. 

2.4. Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych-oznaczenia  ( typowe: Ydy, dy, lgY)-wyjaśnij oznaczenia. 

2.5. Liczniki energii elektrycznej -cel stosowania, sposób podłączenia, jednostka pomiaru energii elektrycznej. 

2.6. Cel zastosowania zabezpieczenia przelicznikowego. 

2.7. Narysuj schemat rozwinięty instalacji sterowania oświetleniem z łącznikiem  schodowym, i świecznikowym. 

2.8. Wyłączniki bistabilne- cel stosowania. 

3. Instalacje elektryczne siłowe 

3.1. Zasady doboru zabezpieczeń. 

3.2. Selektywność zabezpieczeń. 

3.3. Układ pomiarowy energii elektrycznej. 

3.4.  Cel stosowania zabezpieczenie przelicznikowego. 

3.5. Projekt instalacji elektrycznej-zawartość 

 

4. Instalacje elektryczne dedykowane 

4.1. Podział instalacji na kategorie przepięciowe. 

4.2. Na czym polega wyrównanie potencjałów w obiekcie. 

4.3. Ograniczniki przepięć-cel stosowania, klasy. 

4.4. Sposób montażu ograniczników klasy B ……… 

4.5. Zadania zasilacza awaryjnego UPS. 

4.6. Prawidłowa budowa instalacji elektrycznej  dedykowanej. 

 

5. Pomiary parametrów instalacji elektrycznej 

5.1. Na czym polega pomiar rezystancji izolacji. 

5.2. Podstawa określenia minimalnej wartości rezystancji izolacji obwodu. 

5.3. Na czym polega przygotowanie układu obwodów oświetleniowych do pomiaru rezystancji izolacji. 

 


