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Informacja o aktualnych normach, zasadach znakowania znakiem CE,
badaniach okresowych oraz zasadach wycofywania starszego ochronnego
sprzętu elektroenergetycznego.

Szanowni Państwo, po akcesji Polski oraz innych krajów do Unii Europejskiej
znaleźliśmy się w sytuacji spójnej polityki wprowadzania do obrotu wyrobów wewnątrz UE, a co
za tym idzie znakowania wyrobów znakiem CE. Znakiem CE mogą być znakowane tylko te
wyroby, o których jest mowa w dyrektywach nowego podejścia. W naszym przypadku
dyrektywy dotyczące naszych wyrobów to: dyrektywa „Sprzęt elektryczny niskiego napięcia
2014/35/UE”, która mówi, że producent może dokonać oceny bez strony trzeciej, dyrektywa
„Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE” oraz dyrektywa „Środki ochrony
indywidualnej 89/686/EWG z późniejszymi zmianami 93/68/EWG, 93/95/EWG, 96/58/WE,
1882/2003, 1025/2012”.
Po analizie tych dyrektyw oraz naszego sprzętu doszliśmy do wniosków wspólnie z jednostkami
strony trzeciej (Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie, Instytut Energetyki w
Warszawie, Instytut Elektrotechniki w Warszawie), że w naszym przypadku oznaczone znakiem
CE powinny być wyroby: uziemiacze niskiego napięcia, wskaźniki niskiego napięcia,
uzgadniacze faz niskiego napięcia, pozostały sprzęt niskiego napięcia ze względu na
dyrektywę niskonapięciową, oraz wskaźniki średniego i wysokiego napięcia , uzgadniacze
faz średniego i wysokiego napięcia ze względu na dyrektywę kompatybilności
elektromagnetycznej, kaski, hełmy, okulary, rękawice, buty, kalosze dywaniki, chodniki wyroby z gumy ze względu na dyrektywę środki ochrony indywidualnej. Pozostały sprzęt
nie znalazł się (np. drążki izolacyjne, kleszcze, pomost, narzędzia izolowane) w definicjach
w/w dyrektyw nowego podejścia, w związku z tym nie może być oznaczany znakiem CE ale
powinien posiadać deklarację zgodności Producenta z normą lub innym dokumentem.
Z dyrektywami nowego podejścia skojarzone są normy zharmonizowane, jednak nie obejmują
one całego produkowanego przez nas i innych producentów sprzętu ochronnego. Czasami normy
istnieją i nie są one zharmonizowane z żadną dyrektywą jak np. norma na drążki izolacyjne.
Zdarzają się także obszary nienormowane, wtedy obowiązuje ustawa o systemie oceny zgodności
oraz wiedza i praktyka inżynierska jak np. w przypadku wskaźników dla energetyki kolejowej,
tramwajowej.
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Poniżej pragniemy przedstawić szczegółowe informacje na temat aktualnych norm, badań
okresowych i kryteriów wycofywania sprzętu ochronnego:
• Wskaźniki napięcia np. Akustyczno optyczny wskaźnik napięcia
AOWN-5 - norma związana PN-EN 61243-1:2007 +zmiana A1:2010
oraz WTO-3/09.
Badania okresowe należy wykonywać według dwóch schematów badań:
1. Badania okresowe wykonywane co rok zgodnie z poniższym programem badań:
1. Oględziny i sprawdzenie wymiarów - w celu ujawnienia wad powstałych w trakcie produkcji
lub eksploatacji oraz poprawnego działania, oględziny jednoznacznej sygnalizacji optycznej i
akustycznej.
2. Sprawdzenie urządzenia kontrolującego wg punktu 6.2.7 EN 61243-1:2007.
3. Sprawdzenie napięcia progowego wg punktu 6.2.1.2 EN 61243-1:2007.
4. Sprawdzenie wpływu pola zakłócającego o fazie zgodnej wg p. 6.2.1.3 PN-EN 61243-1:2007.
5. Sprawdzenie wpływu pola zakłócającego o fazie przeciwnej wg p. 6.2.1.4 PN-EN 612431:2007
2. Badania okresowe wykonywane raz na sześć lat zgodnie z poniższym programem badań:
1. Oględziny i sprawdzenie wymiarów - w celu ujawnienia wad powstałych w trakcie produkcji
lub eksploatacji oraz poprawnego działania wg. punktu 6.4.1 PN-EN 61243-1:2007.
2. Sprawdzenie elementu kontrolnego - według p. 6.2.7 PN-EN 61243-1:2007.
3. Sprawdzenie napięcia progowego wg. p. 6.2.1.2 PN-EN 61243-1:2007.
4. Sprawdzenie wpływu pola zakłócającego o fazie zgodnej wg p. 6.2.1.3 PN-EN 61243-1:2007.
5. Sprawdzenie wpływu pola zakłócającego o fazie przeciwnej wg p. 6.2.1.4 PN-EN 612431:2007
6. Sprawdzenie zabezpieczenia przed zmostkowaniem - według p. 6.3.1 PN-EN 61243-1:2007.
7. Sprawdzenie odporności na wyładowania iskrowe – według p. 6.3.3 PN-EN 61243-1:2007.
8. Sprawdzenie jednoznaczności sygnalizacji optycznej- według p. 6.2.2 PN-EN 61243-1:2007.
9. Sprawdzenie jednoznaczności sygnalizacji akustycznej- według p. 6.2.3 PN-EN 612431:2007.

• Wskaźniki niskiego napięcia np. Eazyvolt, Benning, C.A. – norma
związana PN-EN 61243-3:2015-4 (E).
Badania okresowe należy przeprowadzać zgodnie z poniższym programem badań:
1. Oględziny wskaźnika, przewodów łączących i oznakowania.
2. Sprawdzenie elementu kontrolującego wg p. 5.3.9.1 PN-EN 61243-3:2015-4 (E).
3. Sprawdzenie napięcia progowego wg p. 5.3.1.1.2 i napięcia ELV wg. p. 5.3.1.2.1 PN-EN
61243-3:2015-4 (E).
4. Sprawdzenie jednoznacznej sygnalizacji optycznej i akustycznej wg. p. 5.3.2.2 i 5.3.3.2
PN-EN 61243-3:2015-4 (E).
5. Sprawdzenie czasu zadziałania wg p. 5.3.10.1 PN-EN 61243-3:2015-4 (E).
6. Wytrzymałość elektryczna wg p. 5.4.1.2.3.2 PN-EN 61243-3:2015-4 (E).
Wskaźniki niskiego napięcia należy badać okresowo co 1 rok.
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• Uzgadniacze faz np. AOUF-1/2- norma związana PN-EN 61481-1:2015.
Badania okresowe należy wykonywać według dwóch schematów badań:
1. Badania okresowe wykonywane co rok po pierwszym roku użytkowania zgodnie z
poniższym programem badań:
1. Oględziny - według p.5.4.1 PN-EN 61481-1:2015 (E).
2. Jednoznaczna sygnalizacja - według p. 5.2.2 PN-EN 61481-1:2015 (E).
3. Sprawdzenie elementu kontrolnego - według p.5.2.10.2 PN-EN 61481-1:2015 (E).
2. Badania okresowe wykonywane raz na sześć lat zgodnie z poniższym programem badań:
1. oględziny - według p.5.4.1 PN-EN 61481-1:2015 (E).
2. zabezpieczenie przed zmostkowaniem - według p.5.3.2 PN-EN 61481-1:2015 (E).
3. odporność na wyładowania iskrowe – według p. 5.3.4 PN-EN 61481-1:2015 (E).
4. jednoznaczna sygnalizacja - według p.5.2.2 PN-EN 61481-1:2015 (E).
5. dostrzegalność jednoznaczna sygnalizacji optycznej- według p.5.2.6.1 PN-EN 614811:2015 (E).
6. dostrzegalność jednoznaczna sygnalizacji akustycznej- według p.5.2.6.2 PN-EN
61481-1:2015 (E).
7. sprawdzenie elementu kontrolnego - według p.5.2.10.2 PN-EN 61481-1:2015 (E).
8. Sprawdzenie prądu upływu według p.5.3.5.2 61481-1:2015 (E).
• Drążki izolacyjne UDI-B - norma związana PN-EN 60832-1:2010 (E)
Program badań okresowych zgodnie z powyższą normą.
1. Oględziny - w celu ujawnienia wad powstałych w trakcie eksploatacji oraz poprawnego
działania.
2. Sprawdzenie wymiarów - w celu stwierdzenia zgodności z wymiarami określonymi przez
producenta.
3. Sprawdzenie cechowania oraz pozostałych oznaczeń w celu stwierdzenia czy nie zostały
uszkodzone bądź usunięte.
4. Próba elektryczna na sucho zgodnie z PN-EN 60832-1:2010 (E) punkt 5.7.1 w celu ujawnienia
czy nie nastąpiły przeskoki powierzchniowe w powietrzu lub przebicie części izolacyjnych
drążków, widoczne ślady ścieżek lub uszkodzenia powierzchni izolacyjnych drążków oraz
odczuwalny wzrost temperatury.
Drążki należy badać okresowo: pierwsze badanie po dwóch latach, a następnie co rok.
• Drążki izolacyjne do zakładania uziemiaczy DU-A - norma związana PNEN 61230:2011
Program badań okresowych zgodnie z powyższą normą.
1. Oględziny - w celu ujawnienia wad powstałych w trakcie eksploatacji oraz poprawnego
działania.
2. Sprawdzenie wymiarów - w celu stwierdzenia zgodności z wymiarami określonymi przez
producenta.
3. Sprawdzenie cechowania oraz pozostałych oznaczeń w celu stwierdzenia czy nie zostały
uszkodzone bądź usunięte.
4. Próba elektryczna na sucho zgodnie z PN-EN 60832-1:2010 (E) punkt 5.7.1 w celu ujawnienia
czy nie nastąpiły przeskoki powierzchniowe w powietrzu lub przebicie części izolacyjnych
drążków, widoczne ślady ścieżek lub uszkodzenia powierzchni izolacyjnych drążków oraz
odczuwalny wzrost temperatury.
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Drążki należy badać okresowo: pierwsze badanie po dwóch latach, a następnie co rok.
• Chwytak manewrowy i kleszcze izolacyjne – dokument związany WTO13/01 i 5/98
Producent biorąc pod uwagę stabilność parametrów elektrycznych i mechanicznych materiałów, z
których wykonane jest chwytak przewiduje wykonywanie okresowych badań eksploatacyjnych
pierwsze po trzech latach, a kolejne co rok oraz każdorazowo przed użyciem dokonuje się
oględzin i dopuszczeń do eksploatacji.
W przypadku kleszczy badania okresowe należy wykonywać pierwsze po trzech latach, a
kolejne co rok wg poniższego programu.
1.
2.
3.
4.

Oględziny - w celu ujawnienia wad powstałych w trakcie eksploatacji oraz poprawnego
działania.
Sprawdzenie wymiarów – zgodnie z rysunkiem w instrukcji.
Sprawdzenie poprawności działania.
Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej kleszczy - próba elektryczna na sucho zgodnie z
PN-EN 60832-1:2010 (E) punkt 5.7.1 w celu ujawnienia czy nie nastąpiły przeskoki
powierzchniowe w powietrzu lub przebicie części izolacyjnych kleszczy, widoczne ślady
ścieżek lub uszkodzenia powierzchni izolacyjnych oraz odczuwalny wzrost temperatury.

• Pomost izolacyjny-PI-45 - dokument związany WTO-3/02.
Program badań okresowych zgodnie z WTO-3/02.
1. Oględziny - w celu ujawnienia wad powstałych w trakcie eksploatacji oraz poprawnego
działania.
2. Sprawdzenie wymiarów - w celu stwierdzenia zgodności z wymiarami określonymi przez
producenta.
3. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej. Pomost należy umieścić na uziemionej płycie
metalowej o wymiarach 800x800x3 [mm]. Na platformie pomostu należy umieścić płytę
metalową o wymiarach 650x650x3 [mm]. Dopuszcza się zastosowanie płyty o mniejszej grubości
po jej dodatkowym równoważnym obciążeniu. Do płyty górnej należy doprowadzić napięcie 50
Hz o wartości 75 kV przez 1 minutę. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni jeżeli nie
nastąpi przebicie pomostu, wyładowanie powierzchniowe, widoczne ślady ścieżek, uszkodzenie
powierzchni izolacyjnych lub odczuwalny wzrost temperatury pomostu.
Pomost należy badać okresowo: pierwsze badanie po trzech latach, a następne co rok.
• Uziemiacze – norma związana PN-EN 61230:2011 oraz PN-EN
61138:2009
Program badań okresowych przedstawiony poniżej.
1. Oględziny - w celu ujawnienia wad powstałych w trakcie eksploatacji oraz poprawnego
działania. Zakres oględzin:
a) Sprawdzenie czy przewody i elementy izolacyjne nadają się do zalecanych warunków
klimatycznych i zakresu stosowania.
b) Sprawdzenie materiału i oznaczeń przekroju przewodu.
c) Sprawdzenie sposobu wykonania połączeń.
d) Sprawdzenie czy przewody nie mają fragmentów nieizolowanych.
e) Sprawdzenie czy żadne przewody nie są prowadzone wewnątrz lub wzdłuż drążka.
f) Sprawdzenie cechowania oraz pozostałych oznaczeń w celu stwierdzenia czy nie zostały
uszkodzone bądź usunięte.
g) Sprawdzenie czy uziemiacz posiada instrukcję dla użytkownika.
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