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Metrológia a meranie elektrických veličín pri revíziách EZ 

Ing. Miroslava BOČKAYOVÁ, Ing. Marián BRÚSIL,  

ZTS Elektronika SKS s.r.o., Nová Dubnica 

Prečo kalibrovať? Rozhodnutia v priemysle a obchode stoja nesmierne veľa úsilia 

a relevantných analýz a sú vo veľkej miere založené na výsledkoch Vášho merania. Preto 

je potrebné mať svoje meracie prístroje a zariadenia v poriadku, aby bola zaručená 

presnosť merania. Toto zaručíte pravidelnou kalibráciou meradla. 

Definície pojmov: 

Metrológia  - veda o meraní a jej aplikácie – zahŕňa všetky teoretické a praktické aspekty 

merania, akúkoľvek nepresnosť merania a oblasť používania (STN 01 0115 č. 2.2) 

Metóda merania -  všeobecný opis logického usporiadania činností použitých pri meraní 

(STN 01 0115 čl. 2.5) 

Výsledok merania – súbor hodnôt veličiny prislúchajúci meranej veličine spoločne so 

všetkými dostupnými relevantnými informáciami (STN 01 0115 č. 2.9) 

Presnosť merania – tesnosť zhody medzi údajmi alebo nameranými hodnotami veličiny 

získanými opakovanými meraniami na rovnakých alebo podobných objektoch za 

špecifikovaných podmienok  (STN 01 0115 č. 2.15) 

Chyba merania – nameraná hodnota veličiny mínus referenčná hodnota veličiny (STN 01 

0115 č. 2.16) 

'eistota výsledku merania -  nezáporný parameter charakterizujúci rozptyl hodnôt 

meranej veličiny, priradený meranej veličine, založený na použitých informáciách (STN 01 

0115 čl. 2.24). 

Kalibrácia  - súbor operácií, ktoré pri definovaných podmienkach určujú vzťah medzi 

hodnotami indikovanými meradlom alebo meracím systémom, alebo hodnotami 

reprezentovanými materializovanou mierou alebo referenčným materiálom a zodpovedajúcimi 

hodnotami veličín, ktoré sú realizované etalónmi (STN 01 0115 čl. 2.37) 

Hierarchia kalibrácie – postupnosť kalibrácií od referencie po koncové meradlo, kde výsledok 

každej kalibrácie závisí od výsledku predchádzajúcej kalibrácie (STN 01 0115 čl. 2.38) 

Metrologická nadväznosť - vlastnosť výsledku merania, pomocou ktorej sa výsledok môže 

vzťahovať na určenú referenciu prostredníctvom dokumentovaného neprerušeného reťazca 

kalibrácií, z ktorých každá prispieva k určenej neistote merania (STN 01 0115 čl. 2.39).  

Pre pracovníka používajúceho meracie zariadenie pre vykonávanie meraní, resp. pre revízneho 

technika používajúceho zariadenia pre výkon revízií a skúšok elektrobezpečnosti je dôležité 

udržiavanie meracej techniky a zariadení v potrebnej kvalite. To znamená, že meracia technika 
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musí byť neustále pod kontrolou a musí sa pravidelne vykonávať kalibrácia. Pre vieryhodnosť 

výsledkov meraní a skúšok je potrebné zabezpečiť kalibráciu meracích a skúšobných zariadení 

a nadväznosť meradiel na národné etalóny. V praxi to znamená vypracovanie programu 

kalibrácie a kontrol meradiel tak, aby bola zabezpečená nadväznosť meraní na sústavu 

jednotiek SI. Výraz nadväznosť znamená určitý proces, ktorým sa údaj meracieho prístroja 

alebo meradla môže zodpovedajúcim spôsobom porovnať cez jednu, alebo viacero úrovní 

s národným etalónom pre meranú veličinu (jednotku). V každej z týchto etáp musí byť 

vykonávaná kalibrácia za použitia etalónu, ktorého metrologická kvalita (úroveň) je vždy 

určená kalibráciou etalónom na vyššej metrologickej úrovni. 

 

Medzinárodný etalón – uznaný signatármi medzinárodnej dohody určený na celosvetové 

používanie (STN 01 0115 čl. 5.2) 

'árodný etalón, štátny etalón – etalón uznaný národným orgánom ako základ na 

priraďovanie hodnôt veličiny iným etalónom predmetného druhu veličiny v štáte alebo 

v hospodárstve (STN 01 0115 č. 5.3). 

Referenčný etalón – etalón určený na kalibráciu iných etalónov veličín rovnakého druhu 

v danej organizácii alebo v danej oblasti (STN 01 0115 čl. 5.6) 

Pracovný etalón – etalón, ktorý sa bežne používa na kalibráciu alebo na overovanie 

meradiel alebo meracích systémov (STN 01 0115 čl. 5.7) 

Medzinárodná úroveň – rozhodnutia týkajúce sa Medzinárodného systému jednotiek (SI) 

a realizácie primárnych etalónov sú na medzinárodnej úrovni prijímané Generálnou 

konferenciou pre váhy a miery (CGPM). Medzinárodný úrad pre váhy a miery (BIPM) je 

poverený koordináciou vývoja a uchovávania primárnych etalónov a organizáciou 

kľúčových porovnávacích meraní. 

'árodné metrologické ústavy – (Slovenský metrologický ústav na Slovensku) je oficiálnym 

reprezentantom jednotiek SI v krajine. Ich hlavnou úlohou je uchovávanie národných 

etalónov, ktoré sú zdrojom nadväznosti fyzikálnych veličín, prijatých v krajine. Národný 

metrologický ústav zabezpečuje, aby primárne etalóny boli medzinárodne porovnané. 
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Akreditované kalibračné laboratória – kalibračné laboratória spoločností a 
priemyselných podnikov a iných organizácií, ktoré sú akreditované akreditačným orgánom 
v súlade so stanovenými kritériami medzinárodnou normou EN ISO/IEC 17 025 
zabezpečujú metrologickú infraštruktúru v krajine. Ich úlohou je vo vhodných intervaloch 
zabezpečiť kalibráciu etalónov a meradiel organizácii. 

Interná kalibrácia (kalibrácia v laboratóriu) – systém internej kalibrácie meradiel 
v organizácii (metrologickom alebo skúšobnom laboratóriu) má zabezpečiť, aby každé 
meracie a skúšobné zariadenie bolo pravidelne kalibrované pomocou vlastných 
referenčných (pracovných) etalónov. Charakter a rozsah metrologickej kontroly pri internej 
kalibrácii určuje organizácia (laboratórium). 

'adväznosť je charakterizovaná niekoľkými hlavnými prvkami: 

• neprerušený reťazec porovnaní – reťazec porovnaní vedúci k etalónu akceptovateľnému 
zúčastnenými stranami, zvyčajne národným a medzinárodným etalónom 

• referencia na SI jednotky – reťazec porovnaní musí končiť primárnym etalónom 
pre realizáciu jednotiek SI 

• neistota merania – neistota merania pre každú úroveň reťazca nadväznosti musí 
byť určená v súlade s dohodnutými metódami a musí byť stanovená tak, že môže 
byť vypočítaná celková neistota pre celý reťazec 

• dokumentácia – každý krok v reťazci musí byť vykonaný v súlade 
s dokumentovanými a všeobecne uznávanými postupmi. Rovnako musia byť 
dokumentované výsledky 

• spôsobilosť – laboratória alebo orgány vykonávajúce jeden alebo viacej krokov 
v reťazci musia preukázať svoju technickú a personálnu spôsobilosť, napríklad 
dokladovať, že boli akreditované 

• rekalibrácia – kalibrácie musia byť opakované vo vhodných intervaloch. Dĺžka týchto 
intervalov bude závisieť na počte premenných (veličín), požadovanej neistote, 
frekvencii používania, spôsobu používania, časovej stálosti (stability) zariadenia 

Neprerušený systém odovzdávania hodnoty meracej jednotky od národného etalónu až po 
pracovné meradlá môže byť v zásade stanovený (určený) 

• užívateľom meradla pri rešpektovaní stanovených pravidiel použitia meradla 

• záväzne (technicko-normatívnym dokumentom, schémou nadväznosti) 

Užívateľ meradla má povinnosť preukázať, že ním používané meradlá sú nadviazané 
na národné etalóny, spôsob konkrétneho nadviazania je voľbou užívateľa. Povinnosť 
nadväzovať meradlá je v paragrafe 9 zákona č. 431/2004 Z. z. o metrológii. „Ak sa 
meranie uskutočňuje podľa osobitného predpisu a nevykonáva sa určeným 
meradlom, musí sa vykonať kalibrovaným meradlom“. Tiež firmy majúce systém 
manažérstva kvality podľa (ISO 9001: 2008) majú túto povinnosť stanovenú v bode v bode 
7.6 Riadenie zariadení na monitorovanie a meranie.  „Organizácia musí určiť 
monitorovania a merania, ktoré treba urobiť, ako aj zariadenia na monitorovanie a meranie, 
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požadované na poskytnutie dôkazu o zhode produktu s určenými požiadavkami. 
Organizácia musí určiť procesy, ktoré zaistia, že sa monitorovanie a meranie dá uskutočniť 
a že sa vykonáva spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami na monitorovanie a meranie. 
Tam, kde je nevyhnutné zaistiť platnosť výsledkov, zariadenie na meranie sa musí v 
určených intervaloch alebo pred použitím kalibrovať, verifikovať, alebo oboje, porovnaním 
s metrologickými etalónmi nadväzujúcimi na medzinárodné alebo národné etalóny“. 

Metrologická nadväznosť môže byť popísaná v schéme nadväznosti meradiel. Na obrázku 
č. 2 je vzor pre schému nadväznosti meradiel jednosmerného napätia. 

 
Obrázok č. 2 
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Schéma nadväznosti obsahuje grafickú časť, ktorá znázorňuje jednotlivé etalóny a väzby 

systému kalibrácií a textovú časť, ktorá obsahuje špecifikáciu jednotlivých prvkov, stručný 

opis a potrebné vysvetlenia. 

ORGA'IZÁCIA  METROLÓGIE  'A  SLOVE'SKU 

Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie sú: 

a) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

b) Slovenský metrologický ústav 

c) Slovenský metrologický inšpektorát 

Ú'MS SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť normalizácie, metrológie, 

skúšobníctva a kvality. V oblasti metrológie v záujme zabezpečenia správnosti 

a jednotnosti merania 

a) úrad vypracúva koncepciu štátnej politiky v oblasti metrológie a zabezpečuje jej realizáciu 

b) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných vládnych metrologických 

organizáciách, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva a koordinuje účasť 

orgánov štátnej správy právnických osôb a fyzických osôb na plnení týchto úloh, ako 

aj úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv pre oblasť metrológie, ktorými je 

Slovenská republika viazaná 

c) určuje druhy určených meradiel, technické požiadavky a metrologické požiadavky na 

jednotlivé druhy určených meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 

d) vydáva rozhodnutia o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon 

úradného merania a vedie register autorizovaných osôb 

e) vydáva rozhodnutia o registrácii a vedie register registrovaných osôb 

f) usmerňuje činnosť v oblasti metrológie 

g) uverejňuje vo vestníku vyhlásenie národných etalónov a certifikovaných referenčných 

materiálov, schválené typy, oznámenia o autorizácii a povolenia o dočasnom používaní 

iných ako zákonných jednotiek 

h) vytvára podmienky na výkon metrologických činností podľa zákona o metrológii 

i) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam ústavu a metrologického inšpektorátu 

Slovenský metrologický ústav (SMÚ) je právnická osoba so sídlom v Bratislave a ako 

národná metrologická inštitúcia zabezpečuje: 

a)  rozpracúva koncepciu rozvoja metrológie, uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti metrológie 

b) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných metrologických organizáciách, 

zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva a medzinárodné uznávanie národných 

etalónov a certifikovaných referenčných materiálov 

c)  zabezpečuje uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov jednotiek a ich 

stupníc v súčinnosti, s určenou organizáciou a akreditovanými kalibračnými laboratóriami, 

odovzdávanie ich hodnôt na etalóny a iné meradlá používané v hospodárstve 
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d) koordinuje postup schvaľovania národných etalónov a certifikuje referenčné materiály 

e)  schvaľuje typy určených meradiel, overuje určené meradlá a vykonáva úradné merania 

f)  vydáva doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie 

g) posudzuje splnenie odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu podľa tohto zákona 

h) zabezpečuje tvorbu slovenských technických noriem a predpisov pre oblasť metrológie 

Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) je právnická osoba so sídlom v Bratislave 

a je orgánom metrologického dozoru. Metrologický inšpektorát kontroluje ako 

podnikatelia a iné právnické osoby plnia povinnosti ustanovené zákonom o metrológii. Pri 

kontrolách sa zameriava najmä na dodržiavanie a plnenie:  používanie jednotiek a ich 

symbolov; povinností používateľov určených meradiel; povinnosti výrobcami a dovozcami 

určených meradiel prd ich uvedením na trh; podmienok, rozsahu a úrovne metrologických 

činností vykonávaných ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanými osobami; 

technických, priestorových a personálnych podmienok, ako aj rozsahu a úrovne činnosti 

vykonávaných registrovanými osobami v rámci predmetu ich registrácie; parametrov 

vyrábaných určených meradiel v súlade so schváleným typom; povinnosti 

prevádzkovateľmi baliarní a dovozcami označených spotrebiteľských balení. 

Slovenská legálna metrológia (SLM) - v zmysle § 31 ods. 3 zákona č. 142/2000 Z. z. 

o metrológii s účinnosťou od 1. júla 2000 vykonáva SLM metrologickú činnosť podľa 

tohto zákona v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou ako „určená organizácia“. Ako 

určená organizácia sprostredkúva najmä prenos hodnôt a stupníc národných etalónov na 

etalóny používané na overovanie určených meradiel a na určené meradlá. Štatút SLM 

a jeho zmeny schvaľuje predseda ÚNMS SR. 

Akreditované kalibračné laboratórium na základe prideleného osvedčenia 

o akreditácii, oficiálne dokumentuje spôsobilosť vykonávať nezávisle, nestranne a na 

požadovanej odbornej úrovni deklarované činnosti. Týmto dokumentom je zákazníkom 

akreditovaných subjektov zabezpečená kompetencia, že ich činnosť má požadovanú 

úroveň kvality a ich výsledky sú nestranné a dôveryhodné. Akreditácie je dobrovoľná, 

avšak rad národných i európskych orgánov zabezpečuje kvalitu skúšobných a kalibračných 

laboratórií v oblasti svojej kompetencie požiadavkou na akreditáciu od akreditačného 

orgánu. Podobne to vyžadujú i firmy a organizácie využívajúce externé kalibračné služby, 

zvlášť tie ktoré majú vybudovaný systém manažérstva kvality. Akreditácia sa udeľuje na 

základe posúdenia a pravidelného dohľadu laboratória. Akreditácia je v súlade 

s medzinárodnou normou EN ISO/IEC 17025 a s ďalšími technickými špecifikáciami a 

smernicami. V rámci EA (Európska spolupráca) je každý kalibračný certifikát vydaný 

akreditovaným laboratóriom, ktoré je pod dohľadom európskeho akreditačného orgánu 

ekvivalentný každému certifikátu o kalibrácii v ktorejkoľvek členskej krajine MRA. 

Kalibračné laboratórium vykonáva kalibráciu meradiel pre svoju potrebu, alebo na 

požiadanie externých zákazníkov. Kvalitu poskytovaných služieb si musí preveriť každý 
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zákazník samostatne, nie je garantovaná treťou nezávislou autoritou (akreditačným 

orgánom SNAS). Na vydanom certifikáte nesmie uvádzať logo akreditačného orgánu. 

Voľba rekalibračných intervalov  

Ako často kalibrovať, aký má byť maximálny interval medzi následnými kalibráciami meradiel 

a meracích zariadení  – túto otázku si kladie mnoho užívateľov meradiel. Existuje veľké množstvo 

faktorov, ktoré ovplyvňujú frekvenciu kalibrácie a tieto treba poriadne prehodnotiť a brať v úvahu. 

Hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú interval rekalibrácie sú: typ meracieho zariadenia, odporučenie 

výrobcu, údaje získané z predchádzajúcej kalibrácie, spôsob používania a udržiavania (servis), 

rozsah a početnosť používania, sklon k driftu a opotrebeniu, frekvencia kontroly prostredníctvom 

iných etalónov, frekvencia a kvalita kalibrácie vykonávanej inak ako prostredníctvom etalónov, 

okolité podmienky používania meradiel a meracieho zariadenia (teplota, vlhkosť, vibrácie, atď). 

Existujú dve základné a súčasne protikladné kritériá, ktoré by mali byť brané do úvahy pri 

stanovovaní rekalibračných intervalov každého meradla alebo meracieho zariadenia. Je to riziko, 

že meradlo nespĺňa predpísanú toleranciu pri svojom používaní, toto by malo byť čo najmenšie 

a sú to ročné náklady, ktoré by mali byť minimálne. Z týchto dôvodov je najlepšie stanovovať 

rekalibračné intervaly na základe vlastných skúseností. Základom pre počiatočné stanovenie 

rekalibračného intervalu je skúsenosť (intuícia). Príslušný odborník so všeobecnými skúsenosťami 

o meraní, alebo špeciálne o kalibrovanom prístroji je schopný spraviť odhad dĺžky času po 

kalibrácii, kedy každý prístroj, resp. skupina prístrojov meria hodnoty v príslušnej tolerancii. Na 

základe bežne vykonávanej kalibrácie je možné ďalej upraviť rekalibračné intervaly z hľadiska 

optimalizácie kritérií rizika a nákladov. Pravdepodobne sa zistí, že pôvodne zvolené intervaly nie 

sú optimálne napríklad z nasledujúcich dôvodov: 

- prístroje sú menej spoľahlivé než sa očakávalo 

- užívanie prístrojov nie je v súlade s pôvodnými predpokladmi, môže byť 

postačujúci vykonávať jedine obmedzenú kalibráciu určitých prístrojov miesto 

kompletnej kalibrácie,  drift určený pri kalibrácii môže ukázať, že rekalibračný 

interval je možné predĺžiť bez zvýšeného rizika. 

V prípade, že nedostatok finančných prostriedkov, alebo iný dôvod, ktorý vedie  

pracovníkov vedie k pokušeniu predĺženia rekalibračných intervalov, nemalo by sa 

zabudnúť, že náklady spojené  s užívaním nepresných meradiel nie sú zanedbateľné. Keby 

sa tieto náklady vyhodnotili, zistilo by sa, že je hospodárnejšie vynaložiť prostriedky na 

kalibráciu, resp. tým aj na skrátenie rekalibračných intervalov. Ani jedna z rôznych  metód 

nie je ideálne vhodná pre celú škálu meradiel prichádzajúcich do úvahy. Ďalej je nutné 

poznamenať, že vybraná metóda bude ovplyvnená laboratóriom, ktorá ich používa. 

Rovnako tak existujú ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť výber metódy v laboratóriu. 

Možný príklad stanovenia rekalibračného intervalu – spracované na základe STN ISO 

10012-1 – Príloha A – Smernica pre určovanie konfirmačných (rekalibračných) intervalov 

pre meracie zariadenie. 
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Pre zistenie konfirmačných – rekalibračných intervalov sme do úvahy zobrali nasledovné 

faktory:       Kalibračný faktor   K = X.Y + U.V 

Označenie zložky 
parametra faktoru 

Použitie 
parametra 

Početnosť 
parametra 

Priradenie váhy parametru 

X denné  ≤ 1 X = 1 

 nasadenie ≤ 20 X = 2 

  > 20 X = 3 

Y opotrebovanie minimálne Y = 1 

  normálne Y = 2 

  vysoké Y = 3 

U prostredie laboratórium U = 1 

 použitia výroba U = 2 

  vonkajšie U = 3 

V citlivosť robustná V = 1 

  normálna V = 2 

  vysoká V = 3 

 
Kalibračný faktor K Interval rekalibrácie v mesiacoch 

2 96 

3 – 4 48 

5 - 7 24 

8 – 10 12 

11 - 15 6 

16 - 18 3 

Prístroj pre revízie     

Denné nasadenie   ≤ 20     X = 2 

Opotrebenie     normálne   Y = 2 

Prostredie použitia vonkajšie prostredie  U = 3 

Citlivosť  normálna   V = 2 

K = X. Y + U. V = 2 . 2 + 3 . 2 = 10 

K   8 -  10  interval rekalibrácie je 12 mesiacov 

Meranie elektrických veličín multifunkčným prístrojom na revízie Profitest 0100 S II 

Výrobca vo svojom návode uvádza nasledovné technické parametre: 
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Funkcia Meraná veličina Zobrazenie, rozsah Základná chyba 

UL-PE UL-PE 

Napätie medzi L a PE 
0 ... 99,9 V 
100 ... 500 V 

± (1% MH + 5 D) 
± (1% MH + 1 D) 

 f 
Frekvencia 

15,0 ... 99,9 Hz 
100 ... 1000 Hz 

± (0,1% MH + 1 D) 
 

 U3∼ najvyššie napätie zmerané pri 
overovaní sledu fáz 

0 ... 99,9 V 
100 ... 500 V 

± (2% MH + 1 D) 

 Usonde 0 ... 99,9 V 
100 ... 253 V 

± (2% MH + 4 D) 

 IL unikajúci prúd (meranie 
s kliešťami) 

0 ... 1 A ± (3% MH + 3 D) 

UL-N UL-N 

Napätie medzi L a N 
0 ... 99,9 V 
100 ... 300 V 

± (1% MH + 5 D) 
± (1% MH + 1 D) 

 f 
Frekvencia 

15,0 ... 99,9 Hz 
100 ... 1000 Hz 

± (0,1% MH + 1 D) 
 

I∆N UI∆N   Dotykové napätie vztiahnuté 
na menovitý rozdielový prúd I∆N  

0 ... 70,9 V 
 

± (1% MH - 1 D) 
 
± (9% MH + 1 D) 

 Vybavovací prúd 10 mA, 30 mA, 
100 mA, 300 mA, 500 mA 

3,0 ... 13,0 mA,  
9,0 ... 39,0 mA,  
30 ... 130 mA,  
90 ... 390 mA,  
150 ... 650 mA 

± (0,1% MH + 2 D) 
 

ZSCHL 

ZI 
Impedancia vypínacej slučky  
Vnútorný odpor siete 

0,01 ... 9,99 Ω ± (4% MH + 3 D) 
 

 IK vypočítaný skratový prúd pri 
menovitom napätí 

0 ... 999 A  
1,00 kA ... 9,99 kA  
10,0 kA ... 50,0 kA 

± (4% MH + 3 D) 
 

RE Odpor uzemnenia 0 ... 10 Ω 
0 ... 1 kΩ 
1 kΩ ... 10 kΩ 

± (4% MH + 3 D) 
± (3% MH + 3 D) 
± (3% MH + 3 D) 

 UE napätie na uzemňovači 0 ... 253 V  
vypočítaná hodnota 

 

 ZST impedancia podlahy 
 
RST odpor podlahy 

10 kΩ ... 199 kΩ 
200 kΩ ... 999 kΩ 
10 kΩ ... 200 kΩ 

± (5% MH + 3 D) 
± (10% MH + 3 D) 
± (10% MH + 3 D) 

RISO Izolačný odpor 0,01 ... 9,99 MΩ 
10,0 ... 99,9 MΩ 
100 ... 200 MΩ 

± (3% MH + 1 D) 
 

 U Napätie 25 ... 600 V ± (1,5% MH + 1 D) 

RLO Nízkoohmové odpory 0,01 ... 9,99 Ω 
10,0 ... 99,9 Ω 

± (2% MH + 2 D) 

MH – meraná hodnota, D – posledný digit zobrazenia meranej hodnoty na displeji 
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S prístrojom  Profitest 0100 S II sa vykonávajú nasledovné merania a skúšky: meranie 

napätia, meranie frekvencie, meranie sledu fáz, meranie impedancie vypínacej slučky, 

meranie vnútornej impedancie siete, skúšky prúdových chráničov, meranie odporu 

uzemnenia, meranie napätia na zemniči, skúšky izolačného odporu, meranie zemného 

zvodového prúdu, nízkoohmové merania, merania unikajúcich prúdov (kliešťami).  

Ako príklad Vám uvedieme meranie napätia UL-PE – napätie medzi L a PE. Prístroj 

zobrazuje napätie v rozsahu 0 ... 99,9 V s najväčšou dovolenou chybou &(1% z meranej 

hodnoty + 5 digitov) a v rozsahu 100 až 500 V s najväčšou dovolenou chybou &(1% 

z meranej hodnoty + 1 digit). Ak užívateľ meradla meria hodnotu napätia 90 V, nameria 

pri opakovaných meraniach hodnoty napätia U1 = 89,8 V, U2 = 89,9 V, U3 = 89,8 V – 

výsledkom jeho meraní je priemerná hodnota: 

∑
=

=
n

i
iUn 1

1
U  = V 89,8  89,8)  89,9  89,8( =++

3

1
. 

Základná chyba od výrobcu je: 

∆ = 1 % z MH + 5 D = 0,01.90 + 5.0,1 = 1,4 V. 

V tomto prípade percento z nameranej hodnoty je 0,9 V a posledných 5 digitov predstavuje 

0,5 V, spolu je to 1,4 V. Interpretácia výsledku je: 

U = 89,8 V & 1,4 V. 

V návodoch k meracím zariadeniam je táto chyba nazývaná aj ako základná chyba 

prístroja, v norme STN 01 0115 čl. 4.31 je to najväčšia dovolená chyba meradla – 

extrémna hodnota chyby vzhľadom na referenčnú hodnotu veličiny uvedenú 

v špecifikáciách alebo v  predpisoch pre dané meranie alebo meradlo.   

Príklad merania izolačného odporu RISO – prístroj zobrazuje odpor v troch rozsahoch 0,01 

až 9,99 MΩ, 10,0 až 99,9 MΩ, 100 až 200 MΩ s najväčšou dovolenou chybou &(3% 

z meranej hodnoty + 1 digit). Ak užívateľ meradla meria hodnotu odporu 3 MΩ, nameria 

pri opakovaných meraniach hodnoty odporu R1 = 3,04 MΩ, R2 = 3,02 MΩ, R3 = 3,06 MΩ 

– výsledkom jeho meraní je priemerná hodnota:  

∑
=

=
n

i
iRn 1

1
R  = Ω=++  3,04  3,06)  3,02  ,( 043

3

1
. 

Základná chyba od výrobcu je: 

∆ = 3 % z MH + 1 D = 0,03.3 + 1.0,01 = 0,1 MΩ. 

V tomto prípade percento z nameranej hodnoty je 0,09 MΩ a posledný 1 digit predstavuje 

0,01 MΩ, spolu je to 0,1 MΩ. Interpretácia výsledku je  

R = 3,04 MΩ & 0,1 MΩ. 
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Čítanie a interpretácia kalibračných certifikátov 

S akou najväčšou dovolenou chybou Vaše zariadenie meria sa presvedčíte pri kalibrácii 

daného zariadenia. Kalibračný certifikát, ktorý dostanete po kalibrácii musí obsahovať: 

Prvá strana kalibračného certifikátu by mala mať jednotnú úpravu, vypracovanú podľa 

jednotného predpísaného vzoru. Údaje o predmete kalibrácie, výrobcovi, type a výrobnom 

čísle musia zaručovať jednoznačnú identifikáciu.  

Predmet kalibrácie:  na tomto mieste sa uvedie názov meradla podľa výrobcu. 

Výrobca: tento údaj sa odporúča odpísať priamo z prístroja alebo štítku. Nie je možné 

používať skratky.  

Typ: na tomto mieste je potrebná zvýšená pozornosť. Často sa za označením typu ukrýva 

celá typová skupina. V tomto prípade sú potrebné dodatočné údaje ako napr. číslo modelu, 

modifikácia a pod. 

Výrobné číslo: Toto číslo sa v plnom rozsahu odpíše z predmetu kalibrácie. 

Žiadateľ: Na tomto mieste musí byť jednoznačne uvedený údaj žiadateľa. Nesmú sa 

používať skratky v menách. Udáva sa celá adresa s PSČ.  

Číslo požiadavky: Uvedie sa číslo z objednávky žiadateľa. 

Počet strán: Uvedie sa celkový počet strán kalibračného certifikátu, vrátane titulného listu 

a príloh. 

Dátum kalibrácie: Uvedie sa dátum vykonania kalibrácie. V prípade, že kalibrácia trvala 

viac dní, uvedie sa dátum ukončenia. 

Dátum vyhotovenia: Na tomto mieste sa uvedie, kedy bol kalibračný certifikát 

vyhotovený. 

Meral: Tu sa podpíše pracovník, ktorý kalibráciu vykonal. Aj v tomto prípade sa meno 

príslušného pracovníka napíše strojom. 

Schválil: Kalibračný certifikát podpisuje vedúci laboratória. Pri podpise sa uvedie aj meno 

písané strojom. V prípade, že podpisuje kalibračný certifikát zástupca, musí sa to jasne 

napísať.  

Na ďalších stranách je potrebné uviesť správne číslovanie: číslo strany z počtu strán. Ďalej 

musí byť uvedené číslo kalibračného certifikátu, ku ktorému sa ďalšie strany viažu. 

Predmet kalibrácie: Uvedie sa krátky popis meradla. 

Postup kalibrácie: Uvedie sa identifikácia kalibračného postupu, dátum vydania. 

Podmienky pri kalibrácii: Uvedú sa tu niektoré prípadné rozšírenia oproti kalibračnému 

postupu. 
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Podmienky okolia: Na tomto mieste sa uvedú hodnoty všetkých ovplyvňujúcich veličín, 

ktoré ovplyvňujú výsledok kalibrácie a nie je ich preto možné zanedbať. Napr. teplota, 

vlhkosť. 

Výsledky merania:  rozpísané na ďalších listoch certifikátu. 

'eistota merania: Popis ako bola stanovená neistota merania. 

Interval rekalibrácie: Uvádza sa na žiadosť zákazníka doba nasledovnej kalibrácie. 

Rozsah merania: Rozsah merania je daný podľa rozsahu merania kalibrovaného prístroja 

– uvedené v technickej dokumentácii prístroja. 

Konvenčná hodnota veličiny: hodnota dostatočne blízka k skutočnej hodnote, ktorou 

môžeme pre daný účel skutočnú hodnotu nahradiť – hodnota etalónu v kalibračnom 

laboratóriu. 

'ameraná hodnota veličiny: údaj z displeja alebo stupnice kalibrovaného meradla. 

Dovolená chyba: Chyba vypočítaná pre kalibrovanú hodnotu z technickej dokumentácie 

kalibrovaného meradla 

'ameraná chyba: Rozdiel konvenčnej hodnoty veličiny a nameranej hodnoty. 

'eistota merania: Ku každej nameranej hodnote musí byť pripísaná neistota - parameter 

priradený výsledkom merania, charakterizujúci rozptyl hodnôt, v ktorom leží pravá 

hodnota meranej veličiny. 

Vzor kalibračného certifikátu pre prístroj PROFITEST 0100 S II. 



Ing. M. BOČKAYOVÁ, Ing. M.BRÚSIL: Metrológia a meranie elektrických veličín pri revíziách EZ 

 

13/15 

 



Ing. M. BOČKAYOVÁ, Ing. M.BRÚSIL: Metrológia a meranie elektrických veličín pri revíziách EZ 

 

14/15 

 

 

 

 



Ing. M. BOČKAYOVÁ, Ing. M.BRÚSIL: Metrológia a meranie elektrických veličín pri revíziách EZ 

 

15/15 

Vzor strany s hodnotami 

 


