typowy zapach i wezwany elektryk usun¹³ ognisko zapalne.

miertelne zagro¿enie
Oprócz zagro¿enia po¿arowego, przy
u¿ytkowaniu instalacji elektrycznych,
spotykamy siê równie¿ z pojêciem zagro¿enia pora¿eniowego (pora¿enie pr¹dem
elektrycznym wskutek wadliwej instalacji elektrycznej). Istot¹ tego zagro¿enia
jest pojawienie siê napiêcia niebezpiecznego na metalowych elementach obudów
urz¹dzeñ elektrycznych w wyniku uszkodzenia (w warunkach normalnej pracy
czêci te nie znajduj¹ siê pod napiêciem).
W prawid³owo wykonanej i dzia³aj¹cej
instalacji elektrycznej powinno nast¹piæ
niezw³oczne wy³¹czenie wadliwego urz¹dzenia. Natomiast w przypadku wadliwej
instalacji elektrycznej napiêcie niebezpieczne mo¿e utrzymywaæ siê d³u¿szy
czas i kontakt cz³owieka z czêciami obudowy przewodz¹cymi pr¹d mo¿e zakoñczyæ siê tragicznie.
Krótko mówi¹c przez organizm cz³owieka mo¿e pop³yn¹æ pr¹d ra¿eniowy,
którego wartoæ i czas przep³ywu ma zasadniczy wp³yw na skutki pora¿enia. Pr¹d
ra¿eniowy (w mieszkaniach mamy do
czynienia z pr¹dem przemiennym) powoduje pojawienie siê skurczów miêni, trudnoci w oddychaniu, migotanie komór
serca oraz poparzenie organów wewnêtrznych, a w ekstremalnym przypadku zatrzymanie pracy serca i zgon.
Przed wyst¹pieniem takiego czarnego
scenariusza zabezpiecza nas ochrona
przeciwpora¿eniowa, której podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do
przep³ywu lub zminimalizowanie pr¹du
ra¿eniowego oraz maksymalne skrócenie
czasu jego przep³ywu w warunkach awaryjnych (uszkodzenia urz¹dzenia elek-

trycznego). Ochrona przeciwpora¿eniowa
dzieli siê na podstawow¹ (ochrona przed
dotykiem bezporednim) i dodatkow¹
(ochrona przed dotykiem porednim).
W mieszkaniach spotykamy siê w praktyce z jednym rodkiem ochrony podstawowej (izolacja przewodów) i z dwoma
rodkami ochrony dodatkowej. Pierwszy
to samoczynne wy³¹czenie zasilania obwodu, gdzie wyst¹pi³o uszkodzenie, w dostatecznie krótkim czasie i dotyczy on
bezporednio instalacji elektrycznej. Drugi ze rodków ochrony przeciwpora¿eniowej to zastosowanie urz¹dzeñ drugiej klasy ochronnoci i dotyczy nie samej instalacji lecz bezporednio urz¹dzenia elektrycznego. S¹ to urz¹dzenia, które nie
posiadaj¹ elementów przewodz¹cych pr¹d
i jednoczenie dostêpnych dla u¿ytkownika. Fabrycznie s¹ wyposa¿one w przewód zasilaj¹cy dwu¿y³owy i wtyczkê bez
styku ochronnego.
Profilaktyka w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpora¿eniowej
obejmuje badania opornoci izolacji i skutecznoci ochrony przeciwpora¿eniowej
instalacji elektrycznej.

Obowi¹zki lokatorów
Zgodnie z ustaw¹ prawo budowlane
w³aciciel (zarz¹dca) zobowi¹zany jest do
okresowego wykonywania tych badañ nie
rzadziej ni¿ jeden raz na piêæ lat. W naszej Spó³dzielni wykonywane s¹ takie
badania, z zachowaniem w/w okresu,
przez uprawnionych i wy³onionych w drodze przetargu wykonawców. W trakcie
badañ obowi¹zani s¹ oni do usuniêcia
drobnych usterek oraz zg³oszenia wszelkich wad dotycz¹cych instalacji elektrycznych. Zg³oszone wady, wystêpuj¹ce poza
mieszkaniem s¹ usuwane przez s³u¿by
konserwacyjne Spó³dzielni. Natomiast,

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja
Dzielnicowy
Stra¿ Miejska
Pogotowie Energetyczne
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Wodoci¹gowe
Pogotowie dwigowe
Urz¹d Miasta

999
998
997
34 93 293
986
991
992
994
34 49 666
34 76 000

zgodnie z regulaminem w sprawie okrelenia obowi¹zków Spó³dzielni i cz³onków w zakresie konserwacji i napraw
wnêtrz lokali mieszkalnych oraz zasad
rozliczeñ z cz³onkami zwalniaj¹cymi te
lokale, do obowi¹zków cz³onka Spó³dzielni nale¿y utrzymanie we w³aciwym
stanie technicznym instalacji elektrycznej
w mieszkaniu, co oznacza, ¿e koszty naprawy lub wymiany instalacji ponosi cz³onek Spó³dzielni lub bierze odpowiedzialnoæ za skutki u¿ywania wadliwej instalacji.
Do decyzji o wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu mo¿e sk³oniæ
cz³onka Spó³dzielni potrzeba wiêkszego
wykorzystania urz¹dzeñ elektrycznych,
stwierdzenie, ¿e instalacja jest wadliwa
lub po³¹czenie wymiany z remontem
budowlanym mieszkania. Przed przyst¹pieniem do robót zainteresowany cz³onek
KSM powinien uzyskaæ pisemn¹ zgodê na
wymianê instalacji elektrycznej w mieszkaniu, która daje mu prawo do nieodp³atnego doradztwa technicznego i nadzoru
nad robotami przez dzia³ techniczny, a tak¿e pozwala s³u¿bom technicznym Spó³dzielni na ewidencjonowanie tych zmian
w ksi¹¿ce obiektu budowlanego.
MGR IN¯. ALBERT BANACZKOWSKI

Podstawowe zasady bezpiecznego u¿ytkowania instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych
1. Nie wolno wymieniaæ wk³adek topikowych na inne ni¿ te, do których przystosowana jest istniej¹ca instalacja elektryczna
(a w szczególnoci nie wolno naprawiaæ bezpieczników we w³asnym zakresie).
2. Nie wolno wymieniaæ przewodów zasilaj¹cych urz¹dzenia elektryczne oraz wtyczek na inne ni¿ by³y wykonane fabrycznie (przewód trój¿y³owy musi mieæ wtyczkê ze stykiem ochronnym i odpowiednio pod³¹czonym przewodem ochronnym).
3. Nie wolno wymieniaæ róde³ wiat³a przy w³¹czonej instalacji owietleniowej (nale¿y wy³¹czyæ zabezpieczenie obwodu
owietleniowego i dopiero dokonaæ wymiany ród³a wiat³a).
4. Nie wolno stosowaæ przed³u¿aczy dwu¿y³owych do urz¹dzeñ posiadaj¹cych elementy przewodz¹ce pr¹d elektryczny.
5. W kuchni i w ³azience wszystkie gniazda powinny posiadaæ styk ochronny z odpowiednio pod³¹czonym przewodem
ochronnym lub neutralno-ochronnym.
6. Je¿eli zauwa¿ymy, ¿e gniazdo wtykowe lub wtyczka urz¹dzenia elektrycznego ma temperaturê wy¿sz¹ od otoczenia
nale¿y je niezw³ocznie wymieniæ na nowe przez elektryka.
7. Je¿eli w mieszkaniu przebywaj¹ ma³e dzieci nale¿y nieu¿ywane gniazda zalepiæ zatyczkami uniemo¿liwiaj¹cymi w³o¿enie przez dziecko metalowego przedmiotu w otwór przeznaczony na bolce wtyczki.
8. Wszelkie naprawy i przeróbki instalacji elektrycznej nale¿y zlecaæ uprawnionemu elektrykowi posiadaj¹cemu aktualne
zawiadczenie kwalifikacyjne.
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