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ZAKAJ – MERITEV ELEKTRIČNE UPORNOSTI 
IZOLACIJE

• Izločiti večji del možnosti nastanka požara na električnih instalacijah

• Izločiti večji del možnosti nastanka električnega potenciala (električni 
udar)



Tokovna 
preobremenitev 
ne poškoduje 
vodnikov 
trenutno, ampak 
postopoma 
postane izolacija 
delno prevodna 
carbonizira

VRSTE POŠKODB IZOLACIJE ELEKTRIČNIH 
VODNIKOV

Okvarni tokovi z 
nizko ali visoko 
impedanco  proti 
PE vodniku lahko 
povzročijo zelo 
majhna puščanja 
tokov običajno 
nižja od 
nazivnega toka 
zaščitnih 
elementov

Tokovi kratkega 
stika napake z 
zelo nizko 
impedanco in 
zelo visokimi 
tokovi, ki so lahko 
do 20 -krat večja 
od nazivnih 
tokov.

Napaka obloka 
izvirajo med 
napako med 
faznim in 
nevtralnim 
vodnikom, skupni 
tok se poveča, 
impedanca pa ni 
zadostna za 
odklop

Napake serijskega 
loka – najbolj 
pogostia napaka. 
Izvira iz napake 
slabo povezanega 
ali prelomljenega 
faznega oz
nevtralnega 
vodnika. Napaka 
zaznavna le z 
AFDD +.



Napake izolacije 
ne glede na 

vzrok 
predstavlja 

nevarnosti za ❑ Človeška življenja (električni udar)
❑ Ohranjanje lastnine (požar)
❑ Razpoložljivost dobave električne 

energije (zastoji pri dobavi zaradi 
odprave okvar)



ČASOVNO / TOKOVNI GRAF ZA VPLIV ac TOKA

• Cona 1: Prag zaznave

• Cona 2: Nelagoden občutek

• Cona 3: Mišični krči

• Cona 4: Tveganje  ventrikularne 
fibrilacije (Srčni zastoj – največkrat 
smrt)

• c2 – verjetnost <5%

• c3 – verjetnost ≥ 50%

• a – prag zaznave toka

• b - prag mešičnih krčev



Okvara izolacije, nepravilno izvedena izenačitev 
potenciala– posledica električni udar

240



Ustrezno izvedena izenačitev potenciala –
okvarjena izolacija

230



Začetek požara zaradi oslabele izolacije

Pričetek požara

Vlažen prah





AFDD požarno - zaščitno stikalo



Pregrevanje vodnikov – ustvarjanje prevodnih 
poti



𝑼𝒕 = 𝒓𝒑 ∗ 𝑰𝒇
Izračun za zahtevano rp pri 
motorju z nameščenim 
odklopnikom  250A (12*250A)

900V= 0,30 Ohm*3000A
45 V=0,015 Ohm*3000A

Ut – napetost dotika

If – tok okvare

rp – upornost ozemljitvene elektrode



Meritevizolacijske upornosti aparata razreda I



Meritve na aparatih razreda II



Meritve električnih 
kablov

• Ob prvem pregledu je potrebno preveriti vsako žilo proti 
vsem

• Periodični pregled pa prvenstveno vodniki pod napetostjo 
proti PE potencialu





Izolacijske meritve 
motorni pogoni

Z eno meritvijo 
zaobjamemo vse 

fazne vodnike merimo 
proti PE potencialu. 



Premična oprema razreda I 
ali II

• meritve s 
500V dc



Rast merjenih vrednosti zaradi polnjenja sistema. 
Vodnike večjih prerezov je potrebno polniti dalj 

časa – do ustalitve merilnega rezultata














