Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

INFORMACJA Z KONTROLI INTERWENCYJNEJ
RUR INSTALACYJNYCH SZTYWNYCH

Termin: czerwiec–sierpień 2014 r.
Kontrolujący:

1) WIIH w Katowicach,
2) WIIH w Krakowie,
3) WIIH w Warszawie,
4) WIIH we Wrocławiu.
Zakres kontroli: sprawdzenie i ocena, czy rury instalacyjne spełniają zasadnicze i inne wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).
Przedmiot kontroli: rura instalacyjna sztywna, izolacyjna gładka o małej odporności na ściskanie
(320 N) o średnicy 16 mm.
Badania: 7 próbek rur; zakres badania obejmował sprawdzenie zgodności z pkt. 10.2. normy PNEN 61386-1:2005:2011, z uwzględnieniem normy PN-EN 61386-21:2005/A11:2011, tj. próbę
odporności na ściskanie oraz dodatkowo badania organoleptyczne na pkt 9.1 normy PN-EN 613861:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: Wymagania ogólne,
zgodnie z którą wewnątrz systemu rur instalacyjnych nie powinno być ostrych krawędzi,
zadziorów, wypływek lub innych wad, które mogą uszkadzać izolację przewodów lub kabli albo
powodować obraŜenia u instalatora lub uŜytkownika; sprawdzano równieŜ prawidłowość oznaczeń
zgodnie z pkt 7.1.101 ww. normy.
Podmiot badający: Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Biuro Badawcze ds. Jakości BBJ
w Warszawie.
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Zakres podmiotowy kontroli:
Liczbę podmiotów i wyrobów skontrolowanych przez poszczególne WIIH przedstawia poniŜsza
tabela:
Tabela 1

Warszawa

Liczba
podmiotów
do kontroli
3

Liczba
wyrobów do
kontroli
3

Wrocław

2

2

Katowice

1

1

Kraków

1

1

OGÓŁEM

7

7

Siedziba WIIH

Wyniki kontroli: ogółem skontrolowano 7 modeli rur instalacyjnych. Wyniki badań wykazały, Ŝe
3 rury instalacyjne nie spełniają wymagań pkt. 10.2. normy PN-EN 61386-1:2005:2011,
z uwzględnieniem normy PN-EN 61386-21:2005/A11:2011, tj. odporności na ściskanie.
Stosunek procentowy wyrobów zgodnych do niezgodnych obrazuje poniŜszy wykres:
Wykres 1

W toku kontroli nie stwierdzono innych nieprawidłowości takich jak nieprawidłowe oznaczenie znakiem CE
lub jego braku. Nie stwierdzono równieŜ wyrobów posiadających ostre krawędzie, zadziory, wypływki lub inne wady,
które mogą uszkadzać izolację przewodów lub kabli albo powodować obraŜenia u instalatora lub uŜytkownika.
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Podsumowanie: 42,9 proc. wyrobów niezgodnych; znaczna liczba oferowanych na rynku rur
instalacyjnych nie spełnia zasadniczych wymagań. NaleŜy nadmienić, Ŝe przedmiotowa kontrola
przewidywała badanie laboratoryjne, tylko na jeden punkt normy. MoŜna więc przewidywać, Ŝe
rozszerzenie zakresu badań kontrolowanych rur elektroinstalacyjnych mogłoby zwiększyć odsetek
niezgodnych wyrobów. Wydaje się zatem zasadne przeprowadzanie okresowych wyrywkowych
kontroli tego rodzaju wyrobów. Nie tylko pozwoli, to na usunięcie wadliwych wyrobów z rynku,
ale równieŜ wpłynie na świadomość producentów i importerów co do obowiązującego prawa
i wymogów norm zharmonizowanych w odniesieniu do tej grupy produktów.

Data: 17.10.2014 r.
sporządził: Daniel Wasilewski, DNR
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