
5/20178

mgr in¿. TOMASZ STRAWIÑSKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Pañstwowy Instytut Badawczy

��������	��
���������
����	�������������������������

Wymagania przy stosowaniu chodników 
i p³acht elektroizolacyjnych 
podczas prac w warunkach zagro¿eñ elektrycznych
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piêciem (praca w kontakcie lub w pobli¿u napiêcia). Powinny one spe³niaæ odpowiednie wymagania szczegó³owe 
�������������	�������	����	�������!	�"�	#���������	���	�������	����	�����$	��	�����	��	��"��#!	���#����	
i ograniczeñ w stosowaniu, a tak¿e zna³ wymagania dotycz¹ce kontroli, konserwacji i przechowywania.
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Electrical insulating matting and blankets reduce the risk of live work (insulating glove work or work in the vicinity of live 
parts). These protective measures should comply with relevant requirements given in standards. It is also important for 
users to have information on the selection, conditions and limits of these measures and to know how they should be 
checked, maintained and stored.
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mi ochronnymi zmniejszaj¹cymi ryzyko pora¿enia 
pr¹dem elektrycznym podczas wykonywania 
prac pod napiêciem (tzw. praca w kontakcie lub 
praca w pobli¿u napiêcia). Wyposa¿enie to po-
winno spe³niaæ odpowiednie wymagania szcze-
gó³owe (normatywne). Istotne jest równie¿, aby 
u¿ytkownicy mieli odpowiedni¹ wiedzê na temat 
jego prawid³owego doboru i ograniczeñ w sto-
sowaniu oraz wymagañ dotycz¹cych kontroli, 
konserwacji i przechowywania.

Celem artyku³u jest przedstawienie okoliczno-
��!	�	������	�������	�	
�����	����������������	
mog¹ byæ prawid³owo wykorzystywane w trakcie 
prac w warunkach zagro¿eñ elektrycznych 
do zmniejszania ryzyka pora¿enia pr¹dem 
elektrycznym.

���������	�����������������	���
�����	���������������
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Pora¿enie pr¹dem elektrycznym jest pod-
stawowym zagro¿eniem towarzysz¹cym pro-
cesom wykorzystania energii elektrycznej oraz 
u¿ytkowania maszyn i urz¹dzeñ ni¹ zasilanych. 
%����������	��������	"��
����&����!	�����-
wanym w celu zmniejszenia ryzyka pora¿eniem 
pr¹dem elektrycznym, jest izolacja. Wystêpuje 
ona w formie ró¿nych rozwi¹zañ technicznych – 
przede wszystkim w urz¹dzeniach elektrycznych 
������!	������#������	
�����������	�������	�$��	
czynnych w instalacjach i urz¹dzeniach), co po-
zwala u¿ytkownikom na bezpieczne korzystanie 
z urz¹dzeñ elektrycznych w podstawowym za-
kresie ich przeznaczenia.

Budowanie urz¹dzeñ elektrycznych oraz 
ich okresowa obs³uga (konserwacja, naprawa, 

modernizacja itp.) czêsto odbywaj¹ siê w wa-
�#����	��������������	�������	�$��	������	
lub celowo bez niej oraz przy niewy³¹czonym 
zasilaniu energi¹ elektryczn¹, co podyktowane 
jest technologi¹ wykonywania tych prac. Osoby 
pracuj¹ce w warunkach zagro¿eñ elektrycznych 
wykonuj¹ wtedy swoje obowi¹zku w okoliczno-
����	���$������'�	������	
��������	
�����	
elektrycznym. Wymusza to na nich stosowanie 
zarówno podstawowych, jak i dodatkowych 
�������	��������	�	��#	�"�������	��'�	����-
ka do poziomu wymaganego przez przepisy. Wy-
posa¿enie bezpieczeñstwa zmniejszaj¹ce ryzyko 
pora¿enia pr¹dem elektrycznym w znacznym 
���
��#	�
����	��$	��	�����������������	�������	
ochronnych, przewidzianych zarówno do u¿ytku 
indywidualnego, jak i zbiorowego.

Prowadzenie prac pod napiêciem staje siê 
obecnie praktycznie obowi¹zuj¹c¹ technologi¹ 
utrzymania sieci elektroenergetycznych oraz 
niektórych maszyn i urz¹dzeñ znajduj¹cych siê 
w ci¹g³ym ruchu. Praktycznie wszyscy dystrybu-
torzy energii elektrycznej wdro¿yli odpowiednie 
instrukcje w tym zakresie [1,2,3]. Tematyka 
ta jest równie¿ szeroko omawiana w publikacjach 
[4,5], prezentowana na konferencjach [6] i upo-
wszechniana w materia³ach szkoleniowych [7,8].

Chodniki i p³achty elektroizolacyjne
Chodniki (fot. 1.) i p³achty (fot. 2.) elektro-

���������	��	��������	���������!	
��������-
nymi do stosowania w warunkach zagro¿enia 

���������	
�����	������������	*�	��	������	
ochronne zasadniczo przewidziane do prac wy-
konywanych przez osoby wykwalifikowane, tj. 
�����	��
��������	
������������	�	���������-
nie pozwalaj¹ce im na rozpoznanie zagro¿enia. 
Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce chodników 
i p³acht elektroizolacyjnych, obejmuj¹ce wyma-
gania elektryczne, mechaniczne i t³umienia p³o-
mienia oraz wymagania dotycz¹ce oznakowania, 
instrukcji u¿ytkowania i pakowania – zawarte 
s¹ w normach [9,10].

Do wykonywania prac pod napiêciem lub 
w jego pobli¿u chodniki i p³achty elektroizolacyjne 
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�-
wiednie do napiêcia wystêpuj¹cego w instalacji lub 
#��������#�	:��������	������������	��������	
i p³acht wyznaczane s¹ poprzez napiêcie pro-
biercze w badaniu napiêciowym (klasa wyrobu). 
Podczas badania napiêciowego, po przy³o¿eniu 
napiêcia probierczego, mierzony jest pr¹d up³ywu, 
�����	���	
�������	
��������+	#��������	��������	
;��������	�
��������	 ����	�����������+	��-
piêciowa na odpowiednio podwy¿szone napiêcie 
#������	���
���������	���������	�����
�����	

���
�$���	
���������	�	����������	���#����	
ograniczyæ ryzyko wy³adowania zupe³nego w ma-
teriale izolacyjnym (fot. 3.).

Zaleca siê, aby chodniki i p³achty elektroizolacyj-
��	#�������+	
���	��
�$���	����������	�	��"����

Chodniki i p³achty elektroizolacyjne przewi-
dziane s¹ do stosowania w strefach prac pod 
napiêciem lub w pobli¿u napiêcia, tj. w przestrzeni 
�����	 �$��	 ������!	 ��	 �����������	 �#"	
w miejscach pracy odpowiednio przygotowa-
nych w zakresie niezbêdnym do bezpiecznego 
���	 ������������	:	 
����������	 �����	 �$��	
czynnych, gdzie niezbêdna jest ochrona przed 
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym, zastoso-
wanie chodnika elektroizolacyjnego pozwala 
j¹ zapewniæ dziêki izolacji ograniczaj¹cej mo¿li-
���+	
���
���#	
���#	��������'�	
����	����	
��������	��	���#����	��'�	�������#	�	�$���	
czynn¹). Zastosowanie p³achty elektroizolacyjnej 


������	�
�������+	���������	������$	�$��	
czynnych, normalnie izolowanych odpowiednim 
odstêpem powietrznym, dziêki czemu – na czas 
wykonywania prac – mo¿liwe jest znaczne 
������������	 ����'����	 ��	 �$��	 ������	
wymaganych do zachowania bezpieczeñstwa.

!�"�����	��"�� 
i p³acht elektroizolacyjnych

;�"��	 ��������	 ��������	 �	 
����	
�����������������	 ��	 ����������	 �������-
wañ i rodzajów wykonywanych prac wymaga 
uwzglêdnienia informacji producenta oraz 
������	 �	 ������������	 #�����������	 *���-
gólnie istotne jest, aby nie wykraczaæ poza 
obszar mo¿liwych zastosowañ tego sprzêtu. 
Z tego powodu producent powinien dostar-
czyæ u¿ytkownikowi wyczerpuj¹c¹ informacjê 
(oznakowanie i instrukcjê), z któr¹ ten musi siê 
zapoznaæ. Dla u¿ytkownika podstawow¹ rzecz¹ 
jest zamieszczenie przez producenta czytelnego, 
zrozumia³ego i trwa³ego oznakowania (etykieta 
znakowania produktu), informuj¹cego o prze-
znaczeniu (symbol podwójnego trójk¹ta wraz 
z numerem odpowiedniej normy europejskiej), 
zakresie napiêæ, do których dopuszczono wyrób 
do stosowania (klasa napiêciowa) i o innych 
parametrach u¿ytkowych (kategoria ze wzglêdu 
��	 �������	 ������������	 �
�	 �	 <	 ��
�����+	

��	 ��������	 ������	 ���
����#��!	=	 <	 ��
�����+	
��	���������	����#!	>	<	��
�����+	��	���������	
����#!	?	<	��
�����+	��	���������	����#!	@	<	
��-
��������	��
�����+	�����������

%���#���	
�������	�����	�������+	���������-
styczne fizyczne cechy chodników i p³acht elek-
troizolacyjnych, maj¹ce zwi¹zek z ich bezpieczeñ-
�����	#����������!	�	����'������G	�������!	
'�#"��+	��������#	�	������	
����������	%������	
�����+	 �����	 ���������	 �������	 ��
��������	

���������	�����$!	�
�	
���������	����'����	
"��
����&����	��	����$���	���	��������

#	�����$���������
��	���
Normy [9,10] wymagaj¹ do³¹czenia do chod-

ników i p³acht elektroizolacyjnych instrukcji 
zawieraj¹cych odpowiednie informacje dla 
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znamionowego instalacji i urz¹dzeñ (wg za³¹czników informacyjnych do norm [9] i [10])
.�-�#�	/��

#
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	��$	���#
���$��,	+��!#
	�0	&�1�&!&	���#$	#�#���	+����,#	�0	
��
���������
	��$	$#+�#
	2��	���$��#	��	��0��&�����	���#�$�#
	,�+#�	��	�(#	
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Klasa %���������������		��&'() 
*+,

%���������
�-��&!() 
*+, Uwagi

00 500 Nie dotyczy Dotyczy tylko p³acht elektroizolacyjnych
0 1 000 1 500
1 7 500 11 250
2 17 000 25 500
3 26 500 39 750
4 36 000 54 000

Fot. 1  Widok chodnika elektroizolacyjnego klasy 2.  
6(���	��	��
!�����,	&�����,	��
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Fot. 2. Widok p³achty elektroizolacyjnej klasy 1. 
6(���	7�	��
!�����,	-����#�	��
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L���	Q�	:����	����������	��	"���&	������������	����-
trycznej próbki chodnika elektroizolacyjnego 
6(���	��	8	$�#�#���	�#
�	�0	#�#�����	��
!�����,	&�����,	
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#�����������	 ��U������	��	
������	��������+	
���������	 ����������	 �����������	 �����-
���	 �	 
����	 �����������������	 ����	 �������+	
najwiêksze dopuszczalne napiêcie znamionowe 
sieci, przy którym mog¹ byæ stosowane. Wa¿ne 
s¹ tu tak¿e wskazania ograniczenia stosowania 
ze wzglêdu na wybran¹ metodê pracy (np. praca 
�	��������!	
���	�	����'�����	�	������	
���	
(np. elektroenergetyczne linie napowietrzne, 
stacje rozdzielcze, elektroenergetyczne linie 
kablowe, urz¹dzenia pr¹dotwórcze).

Informacja dla u¿ytkownika powinna równie¿ 
������+	�'���������	���������	 �	 �������-
�����!	��������	�	#�����������	���	�������!	
�	�	����'������G	�����������+	�#"	��
�����+	
na nara¿enia mechaniczne (np. przek³ucie, roz-
ci¹ganie i wyd³u¿enie przy zerwaniu, wyd³u¿enie 
�������!	
��������	�	����������	�������������	
��������	 �������������	 ��������	 ��"�	 ��-
����	 �#"	��������	������	 ���
����#��!	���'�����+	
wzglêdna, opady atmosferyczne, mg³a, kwas, 
����!	 ����!	 �������+	 ���	 
�������	 �������	
�������	��	�������	���������	��
���!	��	��'�$-
�#	��	��������+	�����
�����	�#�#	����������'�	
(t³umienie p³omienia) lub ze wzglêdu na u¿yt-
�������	 �	 ������	 ���
����#���	 ���
�����+	
na nisk¹ lub skrajnie nisk¹ temperaturê).

Producent powinien do³¹czyæ instrukcjê 
umieszczania chodników i p³acht elektroizola-
cyjnych na stanowiskach roboczych z uwzglêd-
nieniem ograniczeñ z tym zwi¹zanych.

Informacja dla u¿ytkownika powinna równie¿ 
�������+	 ������	����������	 ��������	�	#�����-
waniem chodników i p³acht elektroizolacyjnych. 
S¹ one zazwyczaj formu³owane jako wymagania 
dotycz¹ce kontroli, konserwacji i przechowywania.

������	����
��������	
���.�
konserwacji i przechowywania

Informacja dla u¿ytkownika powinna wyja-
����+!	��	����	��������	����	#���������	����'���-
����	 �����������	 �	 ����������	 ��������	
i p³acht elektroizolacyjnych. Kontrole obejmuj¹ 
badania oraz sprawdzenia i oglêdziny. S¹ one 
przeprowadzane w zwi¹zku z wprowadzeniem 
����"#	��	�����	�"������	��
#	�	����	�'������	
z wymaganiami), dopuszczeniem do dalszego 
u¿ytkowania (badania okresowe) i sprawdze-
niem przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania 
(kontrola przed u¿yciem).

W zakresie badañ wskazana jest informacja 
o przeprowadzeniu badania typu i oceny zgod-
����	 �	 ����'������	 ��
��������	 �����	 VX\	
lub [10] (podanie laboratorium wykonuj¹cego 
"������	����	����������	���������	����U��#����	
i sprawuj¹cej nadzór nad certyfikatem) oraz 
�	����������	�����������	"���&	���������	

����	 ���
�������	 ��"�������#��	 ^�������	
��	"���&	���������	������	�������+	#��������-
kowi warunki ich powtarzania (nieprzekraczalny 
#
���	���#	��	��������'�	"������!	�$����+	"�-
��&	��
��������	��	������������	#����������!	

���������	"���&	
�	�����
����#	����������	
���������	�	���������	
�'��������	�����-
�����	����	�������	�������	�	��	������	

��'�$�����!	 "������	 ��
�$����	 ����������	
napiêciem probierczym, czas tego badania).

Kontrola przed u¿yciem chodników i p³acht 
elektroizolacyjnych powinna obejmowaæ spraw-
dzenie, czy nie zosta³ przekroczony termin ba-
dania okresowego (powinien byæ odnotowany 
na chodniku lub p³achcie w przeznaczonym 
do tego miejscu przez laboratorium wykonu-
j¹ce badanie okresowe) oraz oglêdziny w celu 
ewentualnego wykrycia uszkodzeñ powsta³ych 
podczas poprzedniego u¿ytkowania, przecho-
wywania i transportu (np. przedziurawienie, 
za³amanie, z³uszczenie, zarysowanie, popêkanie). 
W celu u³atwienia oglêdzin i podejmowania 
decyzji o dopuszczeniu do u¿ytkowania zaleca 
siê wyszczególnienie typowych i nieakceptowa-
���	 
�'�����&	 ���������	 
����������	 ��$	
�	������#	�	
�������	���������	�	�����������	
u¿ytkowaniem sprzêtu. Do u¿ytkowania mo¿na 
dopuszczaæ tylko sprzêt czysty i suchy.

Do czyszczenia i konserwacji chodników 
i p³acht elektroizolacyjnych powinny byæ za-
�����	 ������	 �	 �
���"�!	 �����	 ���	 #���������	
��	
���������	�	���	
����#��	#�����	���������	
elektroizolacyjnych, mechanicznych i cieplnych. 
_����������	�������	������	�	�
���"�	
������	
pozwalaæ na skuteczne usuwanie zanieczysz-
czeñ pochodz¹cych od smarów, cz¹stek sta³ych 
(piasek, py³y), w tym przewodz¹cych pr¹d 
elektryczny (zanieczyszczenia metaliczne) oraz 
obejmowaæ, je¿eli to wskazane, sposoby mycia, 
p³ukania, suszenia i zabezpieczania powierzchni 
przed powstawaniem na niej warstewki wody. 
:	 ��U������	 ������	 �������	 �������+	 ��������	
�	�'���������	�������	�$�����	�����������	
���	��������

Producent chodników i p³acht elektroizo-
�������	 
�������	 �����	 �������+	 ���#���	
��
#���������	�	�������	��
���	���	�������	
��������!	�	�	����'������	������+	��	���-
�����+	�����������	��
���	������������	
����	
ich u¿ytkowników lub w wyspecjalizowanych 
jednostkach (z podaniem zakresu takich napraw, 
a tak¿e warunków i sposobów ich wykonania) 
����	��������	���U����	 ���	�������	�����-
nych z u¿ytkowania.

Producent chodników i p³acht elektroizolacyj-
nych powinien opracowaæ i przekazaæ u¿ytkow-
nikowi warunki ich przechowywania i transportu. 
Powinien wzi¹æ przy tym pod uwagê wszystkie 
czynniki, które mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ 
��	���������	����������������!	�	���	�������-
�����	�	����������	:	��������	��������	���-
����������!	�	���������	��	�������������	
materia³ów, nale¿y braæ pod uwagê temperaturê 
���
��	�	������!	���	������!	���'�����+!	
�����-
niowanie cieplne, promieniowanie ultrafioletowe, 
substancje agresywne (w³¹cznie z ozonem). 
W zakresie czynników mechanicznych trzeba 
zwracaæ uwagê na obci¹¿enia powoduj¹ce trwa³e 
������������	 ���'�$��!	 �����$��!	 #��������	
przez twarde przedmioty) oraz na opakowania 
magazynowe i transportowe. Opakowania 
powinny zapewniaæ pozostawanie chodników 
i p³acht w stanie czystym i suchym oraz chroniæ 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

�������	��
Chodniki i p³achty elektroizolacyjne s¹ prak-

�������	 ��������	 ���������!	 �����������-
cym ryzyko pora¿enia pr¹dem elektrycznym 
�	
����	
��	��
�$����	:��#���	��#�������	
ochrony to przede wszystkim wyprodukowanie 
tego wyposa¿enia zgodnie z odpowiednimi 
����'������	 ����'�������!	 �������	 ��'�	
��"��	 ����	 
�`�������	 ���
�������	 �'����	
z zaleceniami producenta.

W celu zapewnienia bezpieczeñstwa elek-
trycznego pracodawcy powinni wyposa¿aæ 
obiekty ruchu elektrycznego i/lub pracowników 
w chodniki i p³achty elektroizolacyjne odpo-
wiednio do wystêpuj¹cych sytuacji zagro¿enia 
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym. Nale¿y na-
"���+	��
��������	�	
������������	�'������	
z wymaganiami (np. na podstawie certyfikatów 
�'������	�	�������	�����������	
����	�����-
godne instytucje), zapewniaæ jego wykorzystanie 
w klasie napiêciowej odpowiedniej do napiêæ 
wystêpuj¹cych w obiektach ruchu elektrycz-
nego i szkoliæ pracowników. Równie istotne 
jest systematyczne przeprowadzanie kontroli, 
prowadz¹cych do eliminacji wyposa¿enia, które 
#������	�����	���������	��������
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