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Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej 

w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG

Jako jedyne Laboratorium w Polsce dysponuje zasilaniem 

napięciem 500V i 1000V z izolowanym punktem zerowym



Akredytacja



Wykaz norm metod badawczych wykonywanych 

w Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej 

w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach

 PN-EN 61000-4-2

 PN-EN 61000-4-3

 PN-EN 61000-4-4

 PN-EN 61000-4-5

 PN-EN 61000-4-6

 PN-EN 61000-4-8

 PN-EN 61000-4-9

 PN-EN 61000-4-11

 PN-EN 61000-4-12

 PN-EN 61000-4-29

 PN-EN 55011

 PN-EN 55022

 PN-EN 55016-2-1

 PN-EN 55016-2-3

 PN-EN 61000-3-2

 PN-EN 61000-3-3

 PN-EN 61000-3-11

 PN-EN 61000-3-12

 PN-EN 61000-4-7

 PN-EN 61000-4-15

 PN-EN 60255-25

 PN-EN 60255-22-2

 PN-EN 60255-22-3

 PN-EN 60255-22-4

 PN-EN 60255-22-5

 PN-EN 60255-22-6



Omawiane zagadnienia

 Obiekt badań (EUT) spełnia wymagania norm 

zharmonizowanych, a po zainstalowaniu go w miejscu 

docelowym, nie działa poprawnie

 Elementy (podzespoły) obiektu badań posiadają 
oznaczenie CE, a po złożeniu ich w całość, urządzenie 
nie spełnia wymagań norm zharmonizowanych

CE + CE = ?



Obiekt badań (EUT) spełnia wymagania 

norm zharmonizowanych, 

a po zainstalowaniu go w miejscu 

docelowym, nie działa poprawnie

ZAGADNIENIE 1



Badanie odporności na promieniowane pole 

elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej

(wg PN-EN 61000-4-3)

 Zainstalowany w EUT czujnik indukcyjny (wykrywający 
zamknięcie/otwarcie klapy/drzwi) zakłócał się i blokował 
pracę całego urządzenia

Przykład 1

Rozwiązanie: 

przewód do czujnika wymieniono na ekranowany



Badanie odporności na promieniowane pole 

elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej

(wg PN-EN 61000-4-3)

 Czujnik tlenku węgla pod wpływem pola 

elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej zakłócał 

się, podając wyniki wykraczające poza zakres pomiarowy

Przykład 2

Rozwiązanie: 

w obudowie metalowej zastosowano uszczelki 
elektromagnetyczne, które całkowicie zapobiegły wnikaniu 
pola do wnętrza obudowy,



Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych 

stanów przejściowych (BURST)

(wg PN-EN 61000-4-4)

 Jeden z zainstalowanych w EUT przekaźników 

zatrzaskowych zakłócał się podczas badania i blokował 

pracę całego urządzenia

Przykład 3

Rozwiązanie: 

odfiltrowano przewody wejściowe, założono rdzenie 
ferrytowe i zakłócenia nie występowały



Badanie odporności na zaburzenia przewodzone, 

indukowane przez pole o częstotliwości radiowej

(wg PN-EN 61000-4-6)

 Pod wpływem zaburzeń przewodzonych, indukowanych 

przez pole o częstotliwości radiowej, urządzenie 

zabezpieczające wykrywało stan awaryjny i blokowało 

pracę urządzeń podłączonych do niego.

Przykład 4

Rozwiązanie: 

odfiltrowano układy WE/WY i sytuacja nie powtórzyła się



Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie 

przerwy i zmiany napięcia zasilania

(wg PN-EN 61000-4-11)

Przykład 5



 Błąd w normie przy tłumaczeniu z EN na PN-EN

Lp.

Norma wyrobu (grupy wyrobów)

PN-EN 61000-6-1:2008 PN-EN 61326-1:2006 PN-EN 61326-1:2009 X (dowolne)

1. 0% UN / 10 ms 0% UN / 20 ms 0% UN / 10 ms

2. 0% UN / 20 ms 40% UN / 200 ms 0% UN / 200 ms

3. 70% UN / 500 ms 70% UN / 500 ms 70% UN / 500 ms

4. 0% UN / 5000 ms 0% UN / 5000 ms 0% UN / 5000 ms

Przykład 5 c.d.

UN – znamionowe napięcie zasilania EUT



 Jeden z przekaźników w sterowniku zawieszał się 
i blokował pracę całego układu sterowania i urządzeń 
podłączonych do niego

Lp.

Norma wyrobu (grupy wyrobów)

PN-EN 61000-6-1:2008 PN-EN 61000-6-2:2008 PN-EN 61326-1:2006 X (dowolne)

1. 0% UN / 10 ms 0% UN / 20 ms 0% UN / 20 ms

2. 0% UN / 20 ms 40% UN / 200 ms 40% UN / 200 ms

3. 70% UN / 500 ms 70% UN / 500 ms 70% UN / 500 ms

4. 0% UN / 5000 ms 0% UN / 5000 ms 0% UN / 5000 ms

Przykład 5 c.d.

UN – znamionowe napięcie zasilania EUT



Przykład 5 c.d.

Lp.

Norma wyrobu (grupy wyrobów)

PN-EN 61000-6-1:2008 PN-EN 61000-6-2:2008 PN-EN 61326-1:2006 X (dowolne)

1. 0% UN / 10 ms 0% UN / 20 ms 0% UN / 20 ms

np. 

40% UN / 500 ms

2. 0% UN / 20 ms 40% UN / 200 ms 40% UN / 200 ms

3. 70% UN / 500 ms 70% UN / 500 ms 70% UN / 500 ms

4. 0% UN / 5000 ms 0% UN / 5000 ms 0% UN / 5000 ms

Rozwiązanie: 

zmodyfikowano obwód zasilania i problemy nie wystąpiły 
ponownie

 Jeden z przekaźników w sterowniku zawieszał się 
i blokował pracę całego układu sterowania i urządzeń 
podłączonych do niego

UN – znamionowe napięcie zasilania EUT



Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie 

przerwy i zmiany napięcia zasilania

(wg PN-EN 61000-4-11)

 Urządzenie, które wymaga ciągłego podtrzymania 
zasilania powinno się przełączyć na zasilanie awaryjne 
(UPS), ale 10 ms krótka przerwa zawieszała układ 
i przełączenie nie następowało

Przykład 5 c.d.

Rozwiązanie: 

zastosowano przekaźnik o krótszej zwłoce czasowej



Elementy (podzespoły) EUT posiadają 

oznaczenie CE, a po złożeniu ich w całość, 

urządzenie nie spełnia wymagań norm 

zharmonizowanych

CE + CE = ?

ZAGADNIENIE 2



 Podczas badań powstawał rezonans i zasilacz włączony 

w układ wejściowy urządzenia ulegał uszkodzeniu

Badanie odporności na udary (SURGE)

(wg PN-EN 61000-4-5)

Przykład 6



Filtr

zasilacz

Rozwiązanie: 

urządzenie doposażono w ogranicznik przepięć i problem 

z rezonansem nie powtórzył się

Przykład 6 c.d.

Ogranicznik 

przepięć



Pomiar elektromagnetycznych zaburzeń 

promieniowanych (wg PN-EN 55022, PN-EN 55011, 

PN-EN 55016-2-3, PN-EN 60255-25)

 Najczęściej spotykanym urządzeniem złożonym 

z gotowych komponentów oznaczonych CE 

jest komputer PC.

Z doświadczenia wynika, że zaledwie 20% komputerów, 

które trafiają na badania, przechodzi z wynikiem 

pozytywnym pomiar elektromagnetycznych zaburzeń 

promieniowanych. Pozostałe komputery wymagają 

wymiany podzespołów na inne 

(karta grafiki, płyta główna, itp.)

Przykład 7



Przykład 7 c.d.



Przykład 7 c.d.



Przykład 7 c.d.

 Środki zaradcze:

 Zastosowanie filtrów,

 Zastosowanie materiałów ekranujących 
(uszczelki, taśmy, itp.),

 Zmiana rozmieszczenia przewodów w urządzeniu,

 Rewizja PCB,

 Zmiana podzespołów na inne modele,

Pomiar elektromagnetycznych zaburzeń 

promieniowanych (np. wg PN-EN 55022, PN-EN 

55011, PN-EN 55016-2-3, PN-EN 60255-25)



Przykład 8

Pomiar elektromagnetycznych zaburzeń 

przewodzonych

(wg PN-EN 55016-2-1)

 Najczęściej spotykanym urządzeniem (lub elementem 
składowym) generującym zaburzenia przewodzone są 
falowniki i zasilacze impulsowe. 



Przykład 8 c.d.



Przykład 8 c.d.

Wyniki po zamontowaniu filtra EMI



Podsumowanie

 W prezentacji poruszono 2 zagadnienia:

 Obiekt badań (EUT) spełnia wymagania norm 

zharmonizowanych, a po zainstalowaniu go w miejscu 

docelowym, nie działa poprawnie

 Elementy obiektu badań posiadają oznaczenie CE, a 
po złożeniu ich w całość, urządzenie nie spełnia 
wymagań norm zharmonizowanych

CE + CE = ?



Podsumowanie c.d.

 Obydwa zagadnienia miały na celu zwrócenie uwagi na 

kompatybilność elektromagnetyczną urządzeń 

stosowanych w górnictwie,



Podsumowanie c.d.

 Brak wymagań EMC dla urządzeń przeznaczonych do 
pracy w podziemiach kopalń wymusza badania według 
wymagań norm zharmonizowanych, których spełnienie 
nie zawsze daje gwarancję poprawnej pracy 
w środowisku elektromagnetycznym kopalń. 

Podczas konstruktorskich badań EMC proponuje się 
rozszerzenie zakresu stosowanych poziomów 
probierczych o inne, niż te zamieszczone 
w odpowiednich normach zharmonizowanych,



Podsumowanie c.d.

 Korzystanie z urządzeń i podzespołów oznaczonych CE 

nie daje gwarancji, iż finalny wyrób zawierający te 

podzespoły będzie spełniał wymagania odpowiednich 

norm.

Należy przeprowadzić odpowiednie badania EMC dla 

gotowego wyrobu.



Podsumowanie c.d.

 Czasami zdarzają się błędy w normach zawierających 

wymagania (błędy w tłumaczeniu, błędy drukarskie, itp.), 

na które użytkownik nie ma wpływu.



Kontakt

 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Centrum Badao i Certyfikacji

Zespół Laboratoriów Badawczych

Laboratorium Badao Kompatybilności Elektromagnetycznej

ul. Leopolda 31,

40-189 Katowice,

tel. 32/2007-522, -536,

tel. 32/2007-512, (sekretariat CBC)

fax. 32/2007-509, (sekretariat CBC)

www.emag.pl

http://www.emag.pl/


Dziękuję za uwagę !


