(Nie) bezpieczne instalacje
Instalacje elektryczne w zasobach mieszkaniowych naszej spó³dzielni w wiêkszoci
maj¹ wiek budynków, w których by³y zamontowane na etapie budowy. Zakres korzystania
z urz¹dzeñ zasilanych energi¹ elektryczn¹ od tamtej pory znacznie siê zmieni³.
Na prze³omie lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych energia elektryczna s³u¿y³a do zasilania owietlenia, ¿elazka,
odkurzacza, radia, pralki wirnikowej, czasem telewizora i pod takim k¹tem by³a
projektowana i budowana instalacja elektryczna w mieszkaniu.
Obecnie mamy do dyspozycji ca³¹ gamê
urz¹dzeñ. Do najbardziej energoch³onnych nale¿y zaliczyæ pralki automatyczne, kuchenki mikrofalowe, przep³ywowe
podgrzewacze wody, zmywarki, piekarniki elektryczne, ogrzewacze elektryczne pomieszczeñ lub krótko mówi¹c odbiorniki, w których energia elektryczna
w ca³oci lub czêciowo zamieniana jest
na energiê ciepln¹.
Korzystanie z coraz wiêkszej liczby
urz¹dzeñ elektrycznych w mieszkaniu,
wi¹¿e siê zatem z przystosowaniem instalacji elektrycznej do zwiêkszonego za-

gañ tych norm, dotycz¹cych instalacji
w mieszkaniach, nale¿y zaliczyæ:  wykonywanie instalacji elektrycznych wy³¹cznie przewodami miedzianymi (maj¹
lepsz¹ przewodnoæ elektryczn¹ ni¿ aluminium i s¹ trwalsze)  obowi¹zkowe stosowanie do ochrony przeciwpora¿eniowej
dodatkowego przewodu ochronnego
(w instalacjach jednofazowych s¹ to przewody trój¿y³owe, a w instalacjach trójfazowych przewody piêcio¿y³owe)  obowi¹zkowe zastosowanie wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych do obwodów gniazd
wtykowych kuchni i ³azienki (zapewniaj¹ bardzo szybkie, samoczynne wy³¹czenie zasilania w warunkach awaryjnych) 
obowi¹zkowe stosowanie wszystkich gniazd
ze stykiem ochronnym (pod³¹czonym do
przewodu ochronnego).
Nieprzestrzeganie w/w norm przy wymianie instalacji elektrycznych oraz u¿yt-

Tablica licznikowa spalona w po¿arze wywo³anym przez wadliw¹ instalacjê elektryczn¹

wymieniæ na now¹ o takich samych parametrach. Je¿eli uszkodzeniu ulegnie wy³¹cznik automatyczny powinien go wymieniæ uprawniony elektryk. le dobrane zabezpieczenie mo¿e byæ przyczyn¹
po¿aru, gdy¿ zbyt du¿y pr¹d p³yn¹cy w instalacji elektrycznej powoduje nadmierne wydzielanie siê ciep³a i w konsekwencji prowadzi do przegrzania izolacji,
w której znajduj¹ siê miedziane lub aluminiowe przewody. W takiej sytuacji
mo¿e dojæ do zapalenia elementów ³atwopalnych znajduj¹cych siê w pobli¿u
ród³a wysokiej temperatury. Na za³¹czonych fotografiach widaæ skutki po¿aru wywo³anego wadliw¹ instalacj¹ elektryczn¹.

O krok od po¿aru

Bezpieczniki spalone w po¿arze instalacji elektrycznej

potrzebowania na moc elektryczn¹. Najlepszym rozwi¹zaniem jest wymiana instalacji elektrycznej na now¹ podczas remontu mieszkania.

Zgodnie z norm¹
Nowe instalacje elektryczne powinny
byæ wykonywane zgodnie z normami PNIEC 60364. Do najistotniejszych wymaSTRONA 10

kowanie starych instalacji w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem mo¿e doprowadziæ do powstania zagro¿enia po¿arowego lub pora¿eniowego.
Jest rzecz¹ niezwykle wa¿n¹ aby zabezpieczenia mia³y odpowiedni¹ wartoæ
pr¹du znamionowego i nie by³y naprawiane. Je¿eli wk³adka topikowa zostanie uszkodzona nale¿y j¹ niezw³ocznie

W naszej spó³dzielni nie odnotowano
typowych przypadków po¿aru powsta³ego na skutek dzia³ania wadliwej instalacji elektrycznej. Zdarzy³y siê natomiast
po¿ary powsta³e na skutek ludzkiej nieuwagi, a zwi¹zane z urz¹dzeniami zasilanymi energi¹ elektryczn¹. By³o to pozostawienie w³¹czonego ¿elazka, które nie
posiada³o wy³¹cznika temperaturowego
(termostatu). By³ po¿ar na skutek upadku
na dywan w³¹czonej lampki nocnej podczas nieobecnoci lokatora.
Wielokrotnie natomiast zdarza³y siê
sytuacje, które mog³y doprowadziæ do
po¿aru. By³o to przegrzanie miejsc po³¹czeñ przewodów w puszkach pod boazeri¹ oraz tapet¹. Na szczêcie do po¿arów
nie dosz³o, gdy¿ w porê zauwa¿ono nie-

