
Praca  z  u r z ą dzen i ami  e l e k t r ycznymi .  

Zagrożenia związane z elektrycznością  

 szkodliwe oddziaływanie elektryczności statycznej na 
człowieka i procesy technologiczne; 

 porażenia prądem i oparzenia łukiem elektrycznym; 

  zagrożenia pożarowe i wybuchowe; 

 szkodliwe oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych. 

Techniczne środki ochrony przed porażeniem elektrycznym, 

realizowanych na etapie projektowania: 

  środki ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim), 

  środki ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) 
oraz 

  środki ochrony uzupełniającej ochronę podstawową i/lub 
ochronę przy uszkodzeniu. 

    

 Organizacyjne środki ochrony, realizowane głownie przez 

użytkowników urządzeń, instalacji i sieci: 

 organizacja pracy (szkolenia, instrukcje, polecenia pisemne), 

 wymagania kwalifikacyjne, 

  sprzęt ochronny, 

  środki ochrony indywidualnej i zbiorowej i inne związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wymagania zawarte w przepisach prawnych 

Ustawy prawa budowlanego i energetycznego wymuszają na 
właścicielach budynków przeznaczonych na wykonywanie 
działalności i innych przeglądy techniczne raz w roku ogólny i raz 
na 5 lat dokładny przegląd stanu technicznego sieci i urządzeń 
elektrycznych. 
 

Normy techniczne związane z elektrycznością: 

Normy międzynarodowe ustalane ś przez    Międzynarodowych 
Organizacji Normalizacyjnych (IEC, CENELEC) na terenie naszego 
kraju uzupełniane są one jeszcze przez normy Polski i Europejskie. 



Wieloczęściowa Polska Norma 60364 część 7 zawiera 
szczegółowe wymagania dotyczące: 

– ochrony przed porażeniem elektrycznym, 
– ochrony odgromowej, 
– ochrony przed przepięciami, 
– specjalnych instalacji lub lokalizacji; 
– ochrony przed skutkami oddziaływania cieplnego, 
– ochrony przed prądem przetężeniowym, 
– ochrony przeciwpożarowej, 
– obciążalności prądowej długotrwałej, 
– sprawdzania instalacji elektrycznej, 
– układów uziemiających i przewodów ochronnych; 

 

Klasy ochronności 

Wybór środka ochrony przeciwporażeniowej dla urządzeń 
niskonapięciowych może zależeć od niektórych cech 
konstrukcyjnych urządzenia elektrycznego. Cechy te określają 
klasy ochronności urządzeń elektrycznych i elektronicznych prądu 
przemiennego o napięciu międzyprzewodowym 
nieprzekraczającym 440 V i napięciu między fazą a ziemią nie 
wyższym niż 250 V. 
Klasa ochronności 0 

Ochronę przed porażeniem elektrycznym urządzenia klasy 
ochronności 0 stanowi wyłącznie izolacja podstawowa jako środek 
ochrony podstawowej, ale bez warunków dla ochrony przy 
uszkodzeniu – brak zacisku ochronnego. 
Urządzenia klasy 0 mogą być stosowane tylko w środowisku 
nieprzewodzącym (na izolowanym stanowisku) lub po zapewnieniu 
ochrony za pomocą separacji elektrycznej pojedynczego 
odbiornika. 

Klasa ochronności I  

Ochronę przed porażeniem elektrycznym urządzenia klasy 
ochronności I stanowi izolacja podstawowa stanowiącą środek 
ochrony podstawowej oraz po przyłączeniu przewodu ochronnego 
do części przewodzącej dostępnej – środek ochrony przy 
uszkodzeniu, zwykle – poprzez samoczynne wyłączanie zasilania. 
Urządzenie klasy ochronności I posiada jeden i tylko jeden zacisk 



ochronny, umieszczony w pobliżu zacisków przyłączeniowych 
przewodów czynnych. 
Symbol urządzenia klasy ochronności I 

 

Klasa ochronności II 

Ochronę przed porażeniem elektrycznym urządzenia klasy 
ochronności II stanowi wykonana fabrycznie izolacja podwójna 
(izolacja podstawową i oddzielona od niej częściami 
przewodzącymi pośrednimi izolacja dodatkowa) albo izolacja 
wzmocniona, czyli pojedynczy układ izolacyjny równoważny izolacji 
podwójnej, co jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy nie ma 
możliwości wykonania izolacji podwójnej. 
Urządzenie klasy ochronności II może być wyposażone w 
fabrycznie wykonaną – ochronną osłonę izolacyjną. 
Symbol urządzenia klasy ochronności II 

 

Urządzenie klasy III 

Ochronę przed porażeniem elektrycznym urządzenia klasy 
ochronności III stanowi ochrona podstawowa oraz bardzo niskie 
napięcie ze źródła bezpiecznego, nieprzekraczające 50 V prądu 
przemiennego i 120 V prądu stałego (bez tętnień). 
Urządzenie klasy ochronności III może być zasilane tylko z 
obwodów SELV lub PELV, bez możliwości stosowania połączeń z 
przewodem ochronnym, ani w żadnym przypadku – przewidywać 
połączenia części czynnych z ziemią. 
Symbol urządzenia klasy ochronności III 

 

 
 
 


