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Ratajscy strażacy ostrzegają!!! 
 

Bezpieczeństwo pożarowe a urządzenia elektryczne: 
Zagrożenie pożarowe w instalacjach i urządzeniach elektrycznych wynika z wydzielania się 

ciepła, które nieodłącznie towarzyszy przepływowi prądu elektrycznego. W każdym urządzeniu 
elektrycznym wydziela się mniejsza lub większa ilość ciepła i jest to zjawiskiem naturalnym. 
Konstrukcja urządzeń i instalacji elektrycznych ogranicza szkodliwe oddziaływanie wydzielającego się 
ciepła m. in. przez odpowiedni dobór przekroju przewodów, kształtu i materiału, z których wykonana 
jest np. izolacja przewodu. Urządzenia i instalacje elektryczne prawidłowo skonstruowane, 
zainstalowane i eksploatowane są całkowicie bezpieczne.  
 

Zagrożenie pożarowe powodowane przez urządzenia i instalacje elektryczne: 
Urządzenia elektryczne nawet sprawne technicznie mogą być przyczyną pożaru, jeżeli 

eksploatowane są niezgodnie ze swoim przeznaczeniem i przepisami eksploatacji. Dotyczy to przede 
wszystkim urządzeń grzejnych, wszelkiego rodzaju piecyków elektrycznych, kuchenek, żelazek oraz 
urządzeń oświetleniowych ustawionych na palnych podstawach lub też w sąsiedztwie palnych 
przedmiotów. 

Trzeba wiedzieć, że na powierzchni elementów grzejnych często występuje temperatura o 
wartości większej od temperatury zapalenia wielu materiałów palnych. Umieszczenie urządzeń 
grzejnych w pobliżu materiałów palnych stanowi poważne zagrożenie pożarowe, może bowiem 
doprowadzić do ich zapalenia. Należy pamiętać, aby zawsze odległość wszelkich materiałów 
palnych od urządzeń grzejnych wynosiła minimum 1 metr. 

Dla przykładu grzejniki z odsłoniętymi elementami grzejnymi osiągają temperaturę  
700 - 800°C, a z zakrytymi elementami grzejnymi - 450 - 550°C. Wysoką temperaturę mają również 
żelazka elektryczne (od 300 do 500°C). Czajnik pozostawiony bez dozoru, w którym wygotowała się 
woda, także osiąga temperaturę około 500°C. Porównując temperatury zapalenia się pospolicie 
występujących w gospodarstwie domowym materiałów (np. drewna sosnowego, tkanin, gumy)  
to wynoszą one 220 - 270°C i dlatego zapaleniu mogą ulec nie tylko przedmioty bezpośrednio 
stykające się, ale i znajdujące się w pobliżu urządzeń grzejnych. 

Baczną uwagę należy również zwrócić na wszelkiego rodzaju urządzenia oświetleniowe, 
zwłaszcza żarówki, które w czasie świecenia szybko i silnie nagrzewają się. Kurz i pył zbierający się na 
oprawach żarówek też może się zapalić, dlatego żarówki należy zawsze zabezpieczać kloszami. 

Równie niebezpieczną pożarowo sytuacją jest przeciążenie instalacji elektrycznej. Występuje 
wtedy, gdy do instalacji zostaje przyłączonych zbyt dużo odbiorników energii elektrycznej lub gdy są 
one długotrwale przeciążane. Przeciążanie instalacji elektrycznej jest szczególnie niebezpieczne 
wtedy, gdy przewody ułożone są na podłożu palnym, np. na suchym drewnie lub prowadzone są w 
pobliżu materiałów łatwo zapalnych. 

Kolejną sytuacją skrajnie niebezpieczną jest eksploatowanie uszkodzonych urządzeń  
i instalacji elektrycznych (uszkodzenia izolacji lub styków przewodów, potłuczone obudowy, osłony, 
itp.). Częstym skutkiem używania uszkodzonych urządzeń i instalacji są zapalenia materiałów łatwo 
zapalnych przez zwarcia, iskry i łuki elektryczne występujące np. w gniazdkach lub puszkach 
elektrycznych, obluzowanych stykach oraz na skutek nieosłoniętych nagrzewających się części 
urządzeń. 

 



  Często występującą sytuacją w gospodarstwach domowych jest tzw. zwarcie elektryczne. 
Prąd zwarciowy powoduje wydzielenie w przewodach instalacji elektrycznej dużych ilości ciepła  
w bardzo krótkim czasie. Prowadzi to do nagrzania przewodów i ich izolacji. W sprzyjających 
warunkach może nastąpić zapalenie izolacji przewodów i materiałów palnych stykających się  
z przewodami. Niekiedy zwarciu towarzyszy powstanie łuku elektrycznego co może spowodować 
zapalenie każdego ciała palnego stykającego się z łukiem lub znajdującego się w jego pobliżu. 

 Przyczynami zwarć są przede wszystkim uszkodzenia izolacji lub błędne połączenia, 
powstające najczęściej przy samowolnych naprawach przez osoby nieprzygotowane fachowo do 
tego rodzaju prac.  
 Wszelkie połączenia przewodów w puszkach rozgałęźnych, w gniazdach wtyczkowych lub 
połączenia przewodów z odbiornikami energii jeśli nie są prawidłowo wykonane i starannie 
konserwowane, mogą być przyczyną pożaru wskutek nadmiernego nagrzewania się. 
 
 Najstarszymi i najskuteczniejszymi urządzeniami zabezpieczającymi instalacje elektryczne 
przed skutkami zwarć i przeciążeń są bezpieczniki. Oczywiście bezpiecznik musi być odpowiednio 
dobrany do instalacji i urządzeń znajdujących się w domu oraz prawidłowo zainstalowany. 
 Na szczęście w ostatnim czasie w naszych domach dokonuje się wymiany bezpieczników 
topikowych na wyłączniki instalacyjne płaskie, wyłączniki wkrętkowe, które nie dają się wymienić  
w łatwy sposób (bez odkręcenia obudowy oraz przewodów) na większe (o większym prądzie 
znamionowym), co jest ważne ze względu na prawidłowe działanie dobranych zabezpieczeń. 

 
Postępowanie w sytuacji pożaru: 
 Każdy użytkownik urządzeń i instalacji elektrycznych powinien znać podstawowe zasady 
postępowania w razie powstania pożaru. Znajomość tych zasad jest o tyle ważna, że nieumiejętne 
postępowanie może spowodować rozprzestrzenienie się ognia, zniszczenie urządzenia, a nawet 
zagrożenie zdrowia i życia (np. porażenie prądem). 
 Najbardziej typowym objawem powstania ognia jest wyczuwalny, specyficzny swąd palącej 
się izolacji, dymienie, a w końcu pojawienie się płomieni. Innym objawem przy powstaniu zwarć jest 
raptowne zapalenie się izolacji na stosunkowo dużym odcinku lub objęcie płomieniem całego 
urządzenia. 
 Pierwszą i podstawową czynnością jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia spod 
napięcia. Jeżeli jest to już niemożliwe, należy natychmiast wyłączyć/wykręcić bezpieczniki. Następną 
czynnością jest usunięcie na bezpieczną odległość innych palnych materiałów znajdujących się  
w pobliżu ognia. 
 Jeżeli wyłączenie prądu jest niemożliwe lub okaże się nieskuteczne, należy przystąpić do 
gaszenia ognia. Urządzeń elektrycznych będących pod napięciem nie wolno gasić wodą, pianą lub 
innymi roztworami zawierającymi wodę, ponieważ jest ona dobrym przewodnikiem prądu i może 
nastąpić porażenie gaszącego. Urządzenia elektryczne pod napięciem można gasić np. gaśnicą 
proszkową. Przystępując do gaszenia należy też natychmiast powiadomić straż pożarną, a jeśli nie 
wyłączono urządzeń spod napięcia również pogotowie energetyczne. 
 

 
 !!! GAŚNICA PROSZKOWA W KAŻDYM DOMU !!! 


