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1/PRĄD ELEKTRYCZNY
Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych w obwodzie, w którym
elementy są połączone ze sobą za pomocą metalowych przewodów. Umownie przyjmuje się,
że prąd elektryczny płynie od bieguna dodatniego do ujemnego.
Wyróżnia się dwa rodzaje prądu:
Zmienny – natężenie jest różne w różnych odstępach czasu ( tętniący oraz przemienny)
Stały - charakteryzuje się stałą wartością natężenia i kierunkiem przepływu.

Prąd zmienny ( z lewej przemienny)

Prąd Stały

2/ WIELKOŚCI ELEKTRYCZNE
Napięcie elektryczne U – to różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami obwodu
podłączonego do źródła prądu. Jednostką napięcia elektrycznego U jest wolt (V).
Natężenie prądu elektrycznego I – to ilość ładunku przepływającego przez przewodnik do
czasu, w jakim trwa jego przepływ. Jednostką natężenia prądu I jest amper (A).
Opór elektryczny R - Naturalna własność materiału wynikająca z tarcia elektronów podczas
przepływu prądu; zależy od rodzaju materiału (opór właściwy), długości elementu i przekroju
poprzecznego. Jednostką oporu R jest om ( Ω)
Moc urządzenia P - jest wielkością, która określa ilość energii pobranej w jednostce czasu (w
naszym przypadku ilość pobranej energii elektrycznej), celem wykonania danej pracy).
Jednostką mocy jest Wat W
Energia elektryczna (E) pobrana -wylicza się ze wzoru:
E= P * t
Gdzie
P- moc urządzenia
t- czas
Jednostką energii elektrycznej E jest kilowatogodzina ( kWh)
1 kWh jest to ilość energii jaką pobiera urządzenie o mocy 1kW (1000W) w ciągu 1 h
1 kWh = 1kW * 1h
Wyliczamy koszt eksploatacji
K=E*k
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Wstawiając energię w kilowatogodzinach i koszt jednej kilowatogodziny w złotówkach za
1kWh otrzymujemy koszt eksploatacji w złotówkach
Przykładowa tabliczka znamionowa urządzenia elektrycznego :
Tabliczka z blaszki lub tworzywa umieszczona na odbiornikach elektrycznych informująca
o podstawowych parametrach użytkowania. Najczęściej zawiera:
– Typ i model urządzenia
– Rok produkcji i serię
– Moc znamionową [ Pn] okresloną w [ W ] (Watach) lub w [ kW ] (kilowatach;
1 kW = 1000 W)
– Napiecie znamionowe [ Un] podane w [ V ] (woltach) - w Polsce i UE Un=230
V (woltów)
– Prąd znamionowy [ In ]
– częstotliwość prądu - f - do której dostosowany jest odbiornik określoną w [
Hz] (hercach) – w Polsce f = 50 Hz
– symbole znaków bezpieczeństwa i certyfikatów
– ewentualne inne dane dodatkowe, np.:
 maksymalna moc żarówki (w lampie stojącej lub wiszącej) - np. max
60 W - oznacza to, że w oprawę możemy wkręcić żarówkę o
maksymalnej mocy 60 W lub o mniejszej mocy;
 pojemność określoną w [ l ] (litrach) - dla pojemnościowych
ogrzewaczy wody.
3/ OBWÓD ELEKTRYCZNY I JEGO SCHEMAT
Obwodem elektrycznym nazywamy zespół połączonych ze sobą elementów, umożliwiający
zamknięty obieg prądu.
Schemat elektryczny jest graficznym odzwierciedleniem obwodu elektrycznego wskazującym
sposób połączenia elementów obwodu w postaci umownych symboli graficznych.
W schemacie elektrycznym wyróżniamy:
 elementy,
 węzły,
 gałęzie,
 oczka.
Oznaczenia na schematach obwodów elektrycznych ( wybrane)
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Przykłady prostych obwodów elektrycznych

Połączenie szeregowe
odbiorników
R1, R2 – oporniki ( rezystory)
R=R1+R2

Obwod złożony z
kondensatora, cewki i
rezystora (opornika)
połączonych równolegle ze
źródłem napięcia.
Kondensator- element elektryczny
pasywny, stworzony z dwóch
przewodników, które są
rozdzielone dielektrykiem.
Gromadzi ładunki elektryczne,
pojemnośc w faradach.

3

Połączone równolegle
odbiorniki
R1, R2 – oporniki (rezystory)

Obwodami elektrycznymi prądu stałego rządzą trzy podstawowe prawa:
 prawo Ohma ,
 pierwsze prawo Kirchhoffa (prądowe),
 drugie prawo Kirchhoffa (napięciowe).
4/ PODSTAWOWE PRAWA ELEKTROTECHNIKI
Prawo Ohma
Natężenie prądu płynącego przez przewodnik w stałej temperaturze jest wprost
proporcjonalne do napięcia występującego na przewodniku i odwrotnie proporcjonalne do
rezystancji tego przewodnika.

U
I
R
Prawo to ustala związek między trzema wielkościami U, I, R i służy do obliczenia jednej z
nich, gdy dwie pozostałe są znane.
I Prawo Kirchoffa( prądowe)
Suma algebraiczna prądów w gałęziach schodzących się w węźle jest równa zeru

 (Ii )  0
i
II prawo Kirchhoffa (napięciowe)
dotyczy obwodu zamkniętego. Według tego prawa algebraiczna suma zmian napięć i sił
elektromotorycznych w obwodzie zamkniętym jest równa zero.
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5/ INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU MIESZKALNYM






przyłącze
tablica rozdzielcza
piony i linie zasilające,
instalacja odbiorcza,
odpowiednia liczba obwodów.

Przyłącze energetyczne - element instalacji elektrycznej służącej do połączenia instalacji
odbiorczej o wymaganej mocy przyłączeniowej z siecią energetyczną dostawcy energii
elektrycznej. Przyłącze, w zależności od sposób prowadzenia zasilania, może być kablowe
lub napowietrzne

przyłącze elektryczne napowietrzne

przyłącze elektryczne kablowe (ziemne)

6/ PRZYRZĄDY POMIAROWE W OBWODZIE ELEKTRYCZNYM:
Amperomierz – mierzy natężenie prądu ( włącza się je szeregowo.
Woltomierz – mierzy napięcie; ze źródłem łączy się go zawsze równolegle.
Omomierz – mierzy rezystancję (opór elektryczny) (R)– stały dla danego odbiornika iloraz
napięcia (U) między jego końcówkami i natężenia prądu (I) w nim płynącego. Jednostką
rezystancji jest 1 om (Ω).
Watomierz – mierzy moc np. żarówki. Jednostką jest wat (W).
Licznik elektryczny – mierzy ilość zużytej energii elektrycznej. Jednostką miary są kWh.
7/ ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE MASZYN I URZĄDZEŃ
Zabezpieczenia elektryczne (ZE) – aparaty elektryczne chroniące obwody elektryczne,
urządzenia w nich występujące lub osoby obsługujące przed skutkami nieprawidłowego
działania sieci lub urządzeń, np. wystąpieniem zwarć.
Rodzaje zabezpieczeń w sieciach elektrycznych:
 zwarciowe – przerywające obwód elektryczny po przekroczeniu w przewodzie
określonego natężenia prądu (bezpieczniki, wyłącznik instalacyjny);
 przeciwprzepięciowe (ang. surge protection devices, SPD) – chroniące urządzenia
przed przepięciami występującymi w sieci, np. ogranicznik przepięć typu 1, 2 lub 3;
 przeciw asymetrii (zob. asymetria napięcia) – chroniące urządzenia wielofazowe przed
zanikiem jednej z faz prądu trójfazowego;
 wyłączniki różnicowoprądowe (ang. residual-current devices, RCD).
 przeciążeniowe – mają za zadanie przerywać przepływ prądu przeciążeniowego o
danej wartości, zanim wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzenia izolacji, połączeń
zacisków oraz otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury
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Bezpiecznik elektryczny – zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników
elektrycznych przed skutkami wynikającymi z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia
prądu w określonym czasie, polegające na przerwaniu przepływu prądu. Zabezpieczenie takie
może, ale nie musi chronić instalację lub urządzenie przed uszkodzeniem, ponieważ głównym
zastosowaniem bezpiecznika jest przerwanie przepływu prądu, aby nie doprowadzić do
dalszych skutków nadmiernego przepływu prądu, takich jak porażenie prądem, wybuch czy
pożar. Tak więc w pierwszej kolejności bezpiecznik chroni przed wypadkami, a przy okazji w
pewnym stopniu również przed uszkodzeniami lub powiększeniem ich zasięgu. Zamiennie w
mowie potocznej używane są też sformułowania: bezpiecznik (w domyśle elektryczny),
bezpiecznik automatyczny (w stosunku do wyłączników instalacyjnych i
różnicowoprądowych).
Bezpiecznik -to element obwodu elektrycznego chroniący urządzenia przed skutkami
nadmiernego obciążenia instalacji. Parametry: - maksymalne natężenie prądu i maksymalne
napięcie jakie może wytrzymać, nie powodując jego przepalenia.
Bezpiecznik topikowy
Bezpiecznik topikowy, wkładka
topikowa – rodzaj
zabezpieczenia elektrycznego, w
którym przez stopienie się
jednego z jego elementów
następuje przerwanie ciągłości
obwodu elektrycznego.

Samoczynny wyłącznik nadmiarowy
(inne nazwy: bezpiecznik automatyczny,
bezpiecznik samoczynny, wkrętkowy
wyłącznik instalacyjny) – wyłącznik
nadmiarowy wkręcany w gniazdo
bezpiecznika topikowego, który po
zadziałaniu można ponownie włączyć. Przy
przekroczeniu dopuszczalnej wartości prądu
w obwodzie, elektromagnes wewnątrz
bezpiecznika zwalnia naciąg sprężyny, która
rozwiera styki i przerywa przeciążony
obwód. Innym typem bezpiecznika
automatycznego jest bezpiecznik
bimetalowy.
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Wyłącznik instalacyjny-bezpiecznik nadprądowy
(wyłącznik nadmiarowo-prądowy,
wyłącznik instalacyjny typu DS nazywany
też potocznie eską) – element instalacji
elektrycznej, którego zadaniem jest
przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd
płynący w tym obwodzie przekroczy
wartość bezpieczną dla tego obwodu.
Wyłączniki te przeznaczone są do
sterowania i zabezpieczenia przed skutkami
przetężeń (przeciążeń i zwarć) obwodów
odbiorczych instalacji oraz urządzeń
elektrycznych w gospodarstwach domowych
i innych.

Wyłącznik różnicowoprądowy
zabezpieczenie elektryczne,
urządzenie, które rozłącza
obwód, gdy wykryje, że prąd
elektryczny wypływający z
obwodu nie jest równy prądowi
wpływającemu. Służące do
ochrony ludzi przed
porażeniem prądem
elektrycznym przy dotyku
pośrednim jak i bezpośrednim
ogranicza także skutki
uszkodzenia urządzeń, w tym
wywołanie pożaru.
8/ NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRACY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Powszechne stosowanie energii elektrycznej we wszystkich dziedzinach techniki i w życiu
codziennym niesie oprócz wielu korzyści również wiele zagrożeń, zarówno dla człowieka, jak
i dla jego środowiska pracy i życia.
Niewłaściwie eksploatowane urządzenia elektryczne mogą powodować
 porażenia,
 awarie,
 pożary
 wybuchy.
W Polsce wskaźnik liczby wypadków śmiertelnych, spowodowanych porażeniem prądem
elektrycznym wielokrotnie przewyższa wskaźniki w najbardziej uprzemysłowionych
państwach Europy. Jest to spowodowane m.in. niedoskonałością technicznych rozwiązań
instalacji elektrycznych i urządzeń w milionach mieszkań, zabudowań i innych obiektów
budowlanych. Przyczyną jest również niedostateczna wiedza o występowaniu zagrożenia i
sposobach jego ograniczania.
Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka może mieć charakter:
 bezpośredni
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 pośredni.
Działanie bezpośrednie (porażenie elektryczne) występuje wtedy, gdy przez ciało człowieka
popłynie prąd elektryczny. Wywołuje on wiele zmian fizycznych, chemicznych i
biologicznych w organizmie, zakłóca działanie układu nerwowego, co może objawiać się
uczuciem bólu, kurczami mięśni, zatrzymaniem oddechu, zaburzeniami krążenia krwi,
zaburzeniami wzroku, słuchu i równowagi, utratą przytomności czy migotaniem komór serca,
a często kończy się nawet śmiercią. Główną przyczyną śmierci w wyniku porażenia prądem,
często uważaną za jedyną, jest migotanie komór serca, lecz śmierć może nastąpić również w
skutek uduszenia, lub blokady serca, przy czym należy pamiętać o tym że każdy organizm
ludzki inaczej reaguje na przepływ prądu elektrycznego.
Porażenie prądem może wystąpić po zetknięciu się ciała człowieka z częściami metalowymi,
które normalnie nie są pod napięciem, czyli są oddzielone od obwodu elektrycznego izolacją
roboczą, lub po zetknięciu z przedmiotami metalowymi nie stanowiącymi części urządzeń
elektrycznych np. z instalacją wodociągową i grzewczą. Szczególne zagrożenie powoduje
obsługa przyrządów ręcznych, których napięcie przekracza napięcie bezpieczne, więc
najczęstszą przyczyną porażeń jest zetknięcie się z uszkodzonymi przyrządami takimi jak:
wiertarki czy lampy przenośne.
Skutki porażenia prądem zależą od jego rodzaju, wartości, czasu oddziaływania oraz drogi
przepływu przez ciało.
Działanie pośrednie prądu elektrycznego powoduje różnego rodzaju urazy, powstające bez
przepływu prądu przez organizm, np. oparzenia łukiem elektrycznym czy uszkodzenia
wzroku wskutek dużej jaskrawości łuku elektrycznego.
Porażenia i oparzenia prądem elektrycznym mogą być spowodowane: wadliwą budową
urządzeń, pojawieniem się napięcia na metalowych częściach urządzeń i konstrukcjach nie
będących zwykle pod napięciem (np. w wyniku zwarć), a także nieprzestrzeganiem przepisów
bezpieczeństwa pracy oraz instrukcji obsługi urządzeń, lekkomyślnością, czy brakiem
odpowiedniej wiedzy o zagrożeniach.
W określonych warunkach urządzenia elektryczne mogą także spowodować pożar i
wybuch. Pożar powstaje zwykle na skutek niewłaściwego stanu technicznego urządzeń
elektrycznych, np. nadmiernego nagrzewania się, iskrzenia połączeń lub nieprawidłowego ich
użytkowania. Wybuch może być spowodowany nawet przez urządzenie w pełni sprawne
technicznie, którego konstrukcja nie jest jednak przystosowana do wymagań danego
środowiska pracy.







Pamiętaj!
Zachowaj szczególną ostrożność, korzystając z urządzeń elektrycznych. Zanim je
podłączysz do źródła napięcia, sprawdź, czy nie są uszkodzone (np. czy kabel nie
jest przecięty).
Nie dotykaj mokrymi dłońmi urządzeń zasilanych prądem i nie podłączaj ich do
prądu w pobliżu wody.
Nie naprawiaj samodzielnie urządzeń i instalacji elektrycznej. W razie
konieczności powierz wykonanie naprawy fachowcom.
Jeżeli masz zamiar obejrzeć wnętrze urządzenia, które jest zasilane napięciem,
najpierw upewnij się, że jest ono odłączone od prądu.
Korzystając z urządzeń elektrycznych, zawsze przestrzegaj podstawowych zasad
bezpieczeństwa.
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9/ SCHEMATY ELEKTRYCZNE
Rysunki elektryczne dzielą się na:
I. Schematy:
 ideowe:
a)funkcjonalne, b) zasilania, c) główne, d) zasadnicze.
 montażowe:
b)połączeń wewnętrznych, b) połączeń zewnętrznych.
II. Plany:
 sieci,
 instalacji.
Poza tym schematy ideowe mogą być rysowane jako: uproszczone i szczegółowe,
jednoliniowe i wieloliniowe oraz skupione i rozwinięte (obwodowe), przy czym schematy
ideowe uproszczone są rysowane przeważnie jako schematy jednoliniowe i skupione.
Schematy szczegółowe natomiast, zawierające wszystkie obwody (pierwotne, wtórne,
główne, zabezpieczające, sygnalizacyjne i pomiarowe), są rysowane jako schematy
rozwinięte i wieloliniowe.
Odpowiednie rodzaje schematów ideowych wyjaśniają za pomocą symboli graficznych:
– zasadę działania danego układu elektrycznego,
– z jakich maszyn, urządzeń i elementów układ się składa,
– jak te układy (zasilanie pierwotne, wtórne, zabezpieczające sygnalizacyjne i pomiarowe)
i elementy w ich skład wchodzące są ze sobą połączone.
Schematy montażowe służą jako rysunki wykonawcze i są rysowane na odpowiednich
podkładach, przedstawiających uproszczone rysunki złożeniowe-mechaniczne.
Schematy montażowe są wykonywane dla tablic i pulpitów sterowniczych, skrzynek
rozdzielczych itp.
Plany są to rysunki schematyczne danej sieci lub instalacji elektrycznej.
Czytanie schematów elektrycznych
Czytanie schematów polega na odtworzeniu w wyobraźni całego urządzenia i zasady jego
działania oraz zrozumieniu wszystkich informacji, podanych na nich w postaci symboli
i oznaczeń. Czytanie rozpoczynamy od tabliczki rysunkowej, z której dowiadujemy się, jak
przedmiot się nazywa, z jakich podzespołów należy go wykonać i jakie są jego części
składowe. Następnie przystępujemy do analizy poszczególnych połączeń, starając się
w wyobraźni rozłożyć dany przedmiot na prostsze schematy. Pozwoli nam to na bardziej
przejrzyste rozczytanie zasady połączeń całego nawet skomplikowanego obwodu
elektrycznego.

10/ MASZYNY ELEKTRYCZNE
http://www.elektroonline.pl/a/5169/3,Maszyny-elektryczne
Podział maszyn elektrycznych:
 Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię prądu
przemiennego o innych parametrach.
 Prądnice – energia mechaniczna jest zamieniana w energię elektryczną.
 Silniki elektryczne – energia elektryczna jest zamieniana w energię mechaniczną.
Prądnice i silniki można podzielić na maszyny:
 prądu stałego
 prądu przemiennego
Maszyny prądu przemiennego:
 transformatory
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maszyny indukcyjne (asynchroniczne)
maszyny synchroniczne
Maszyny prądu stałego:
 szeregowe
 bocznikowe
 obcowzbudne
 z magnesami trwałymi
Elementy maszyn wirujących:
 Magneśnica (składa się z elektromagnesów lub magnesów stałych, stanowi źródło
pola magnetycznego).
 Twornik (jest w nim wytwarzana SEM (prądnica) lub siły elektrodynamiczne (silnik).
Część maszyny nieruchomą nazywamy stojanem, a wirującą – wirnikiem.
Każdą maszynę charakteryzują:
 napięcie znamionowe
 prąd znamionowy
 współczynnik mocy (maszyny prądu przemiennego)
 częstotliwość znamionowa (maszyny prądu przemiennego)
 moc znamionowa
 sprawność
 prędkość obrotowa
 masa
Transformatory
Transformatory służą do zwiększania lub obniżania napięcia i prądu; składają się z:
 uzwojenia pierwotnego (dolnego napięcia) – cewki o liczbie zwojów NDN (N1),
 uzwojenia (lub kilku uzwojeń) wtórnego (górnego napięcia) n- cewki o liczbie
zwojów NGN (N2),
 rdzenia wykonanego z pakietowanych blach, na którym nawinięte są uzwojenia.

Budowa (a) i schemat (b) transformatora jednofazowego

Maszyny komutatorowe prądu stałego i przemiennego
Ich charakterystycznym elementem jest komutator – pierścień złożony z segmentów
wykonanych z materiału przewodzącego podzielonych materiałem izolacyjnym,
umieszczonego na obrotowym wale. Poszczególne segmenty komutatora (działki) są
połączone z uzwojeniami wirnika maszyny. Z zewnętrznym obwodem są one połączone
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poprzez ślizgające się po nim szczotki. Komutator umożliwia mechaniczną zamianę prądu
stałego w przemienny i odwrotnie.

Silniki indukcyjne (asynchroniczne)
Silniki indukcyjne wykonywane jako 1-fazowe lub 3-fazowe, są najpopularniejszymi z
silników prądu zmiennego. Zasada działania opiera się o wykorzystanie wirującego
pola magnetycznego uzyskanego w wyniku nakładania się na siebie zmiennych pól
magnetycznych wytworzonych w uzwojeniach stojana. Pole to poprzez indukcję magnetyczną
wzbudza w uzwojeniach wirnika przepływ prądu i „pociąga” go za sobą. Wirnik wiruje
zawsze wolniej od pola stojana (asynchronizm). Różnica w prędkości wirowania wirnika
i pola stojana w odniesieniu do prędkości pola stojana stanowi tzw. poślizg.
Silniki indukcyjne ze względu na konstrukcję wirnika dzielimy na:
 klatkowe (wirnik stanowi „klatka” z prętów połączonych na końcach pierścieniami
zwierającymi),
 pierścieniowe (wirnik posiada uzwojenia wyprowadzone na zewnątrz za
pośrednictwem pierścieni ślizgowych.
Uzwojenia silników mogą być połączone:
 w gwiazdę
 w trójkąt
Alternatory
Są to prądnice synchroniczne pracujące w pojazdach samochodowych. Uzyskane z nich
napięcie jest regulowane (poprzez regulator napięcia zmieniający napięcie zasilające magnes
wirnika), a następnie prostowane i podłączone do akumulatora.
Silniki synchroniczne
Są kłopotliwe w użyciu. Wymagają specjalnych układów rozruchowych. Jednocześnie
zapewniają stałą prędkość niezależnie od obciążenia. Mogą być wykorzystywane do
kompensacji cos ϕ.

11/ ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA – rodzaje i parametry. Oprawy
oświetleniowe. Oświetlenie w mieszkaniu i w miejscu pracy
Elektryczne źródła światła są to urządzenia przetwarzające energię elektryczną na światło.
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Do podstawowych parametrów charakteryzujących źródła światła należy zaliczyć:
− strumień świetlny [lm],
− skuteczność świetlną [lm/W],
− wskaźnik oddawania barw Ra ( Ra – parametr określający wierność oddawania barw;
Ra = 100 – pełna wierność widzenia barw ),
− współczynnik tętnienia,
− luminancję obszaru świecącego [cd/m2],
− trwałość [godz.],
− moc [W],
− pozycję pracy (na przykład pionowo lub poziomo).
Elektryczne źródła światła dzielimy na:
a) temperaturowe, na przykład żarówki,
b) halogenowe – Bańka wypełniona jest halogenkami (związkami bromu, chloru, fluoru
lub jodu), wiążącymi odparowany wolfram zwiększającymi tym samym trwałość
żarówek. Cząsteczki wolframu łączą się przy temperaturze 1400°C, przed
osiągnięciem powierzchni bańki, z cząsteczkami halogenu.
c) wyładowcze (luminescencyjne), na przykład świetlówki (lampy fluorescencyjne),
lampy rtęciowe wysokoprężne, lampy sodowe wysoko- i niskoprężne,
d) temperaturowo–wyładowcze, na przykład lampy rtęciowo–żarowe.
e) Diody (LED) − źródłem światła są tu przemiany energetyczne na poziomie
atomowym zachodzące w półprzewodnikach (np. węglik) krzemu. Dzięki specjalnym
własnościom półprzewodników, wzbudzone przez prąd elektryczny atomy zachowują
się w sposób, który powoduje wydzielanie światła. Proces ten nazywa się
elektroluminescencją, Diody są źródłami światła o wysokiej wydajności, ale emitują
światło monochromatyczne (jednobarwne) – czerwone, niebieskie, zielone. Kolor
zależy od napięcia prądu, którym wzbudzana jest dioda.
12/ DOBÓR ODPOWIEDNICH PRZEWODÓW I KABLI

Przy dobieraniu odpowiedniego okablowania musimy rozpatrzyć 5 czynników.
- Długotrwała obciążalność prądowa przewodu, czyli jak długo może przesyłać on
napięcie. Im bardziej termoizolacyjne otoczenie przewodu, tym cięższe warunki pracy
przewodu, co powoduje mniejszy dopuszczalny prąd roboczy długotrwały. Wiąże się to z
temperaturą pracy kabla, którą należy dobrać, biorąc pod uwagę również kolejne kryterium.
- Dopuszczalne napięcie w warunkach zwarcia instalacji, czyli odporność na nagły wzrost
napięcia. Zarówno dla pracy długotrwałej, jak i takich zdarzeń, należy wziąć pod uwagę
maksymalną temperaturę pracy w zależności od izolacji (np. dla najpopularniejszej w
budownictwie otuliny polwinitowej wynosi ona 70 stopni Celsjusza). Odpowiednie wartości
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i przekroje znajdziemy w tabelach zawartych w normach. Jednocześnie niezbędne będzie
ustalenie, dla jakich temperatur i obciążeń powinien zadziałać bezpiecznik, który rozładuje
instalację i uchroni nas przed fatalnym w skutkach przegrzaniem kabli.
- Dopuszczalne maksymalne spadki napięcia w instalacji, czyli czy podczas przesyłu
przepływu wartości napięcia nie spadną poniżej poziomu wynikającego z zapotrzebowania
instalacji. Jest to przypadek znacznie częstszy od nagłych skoków napięcia. Zgodnie z
zasadami elektrotechniki, im większy jest przekrój, tym większa konduktywność, a tym
samym mniejszy spadek napięcia.
- Ochrona przeciwporażeniowa, czyli upewnienie się, że praca oraz korzystanie z instalacji
nie będzie wiązało się z zagrożeniem zdrowia.
- Wytrzymałość mechaniczna przewodów- na ile odporny na uszkodzenia, szarpnięcia,
uderzenia, zalanie i inne szkody jest wybrany przez nas kabel. Tutaj kryterium podstawowym
jest miejsce, w którym będzie biegł przewód. Dla instalacji prowadzonej pod ziemią i w
ścianach wartość tego parametru będzie inna niż dla tej narażonej na warunki atmosferyczne
czy kabli biegnących w listwach.
Kluczem do wyboru właściwego przewodu pod względem odporności na temperaturę,
poniższa tabela.

Problemy
Prawidłowy dobór przewodu dla wykonywanej instalacji elektrycznej jest niezwykle ważny,
ponieważ biegnący w przewodach prąd jest niezwykle niebezpieczny. Jeżeli kable są zbyt
cienkie, może powodować to np. przygaszanie światła w chwili włączania pozostałych
urządzeń. Nie wolno ignorować tych sygnałów, ponieważ oznacza to zbyt duże obciążenie dla
instalacji, co prowadzi do możliwości pożaru na skutek palących się przewodów.
Warto też poznać wartości oraz zapotrzebowanie na kable z powodów ekonomicznych,
ponieważ zbyt gruby kabel to duży koszt, który w całościowym projekcie budowlanym może
przesadnie obciążyć budżet
13

TEST – SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

TEST jednokrotnego wyboru z podstaw elektrotechniki 3 TBP I
Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
1. Do czego służy bezpiecznik elektryczny
a) zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed
ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu.
b) Zabezpieczenie przed kradzieżą prądu
c) Zabezpieczenie licznika prądu
d) Przyłączenia energii elektrycznej
2/.Jaki są podstawowe rodzaje prądu elektrycznego
a) Stały i zmienny .
b) stały i sinusoidalny
c) o wysokim oraz niskim napięciu
d) bezpieczny i niebezpieczny
3/. Podstawowe przyrządy pomiarowe w obwodzie elektrycznym to :
a) Amperomierz, watomierz, omomierz, licznik elektryczny.
b) Próbnik, rezystor, cewka, akumulator
c) Detektor, dioda prostownicza, wyłącznik
d) Żarówka, kondensator, transformator
4/ Na rysunku przedstawiono symbol
a) rezystora
b) diody prostowniczej
c) kondensatora.
d) źródła prądu
5/ Kilowatogodzina kWh jest to
a) ilość energii jaką pobiera urządzenie o mocy 1kW (1000W) w ciągu 1 minuty
b) ilość energii jaką pobiera urządzenie o mocy 1kW (1000W) w ciągu 1 h
c) ilość energii jaką pobiera urządzenie o mocy 1kW (1000W) w ciągu 10 h
d) ilość energii jaką pobiera urządzenie o mocy 1kW (1000W) w ciągu 1000 h
6/ Jaką moc ma pralka automatyczna ( w Twoim domu):
a) Około 500 W
b) Około 2 200 W
c) Około 5 000 W
d) Około 10 000 W
7/ Jakie są rodzaje elektrycznych źródeł światła
a) świece, pochodnie
b) lampy rtęciowo–żarowe,żarówki, halogeny , LED, świetlówki
c) światło słoneczne
d) lampy gazowe, lampy naftowe
8/ Które z nw elektrycznych źródeł światła zużywa najmniej energii elektrycznej
a) lampy rtęciowo–żarowe,
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b) żarówki,
c) halogeny
d) LED
9/ Obwody elektryczne, urządzenia w nich występujące lub osoby obsługujące przed
skutkami nieprawidłowego działania sieci lub urządzeń, chronią ( zabezpieczają) :
a) Transformatory
b) Prądnice elektryczne
c) Kondensatory
d) Między innymi: bezpieczniki, wyłącznik różnicowoprądowe, wyłączniki nadmiarowoprądowe

10/ W silniku elektrycznym :
a) energia elektryczna jest zamieniana w energię mechaniczną
b) zwiększa się lub obniża napięcie i prąd
c) energia mechaniczna jest zamieniana w energię elektryczną
d) energia chemiczna jest zamieniana w energię mechaniczną
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Klucz do rozwiązania testu
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