
Temat nr 02: 

Podstawy elektrotechniki, cz.2 

 

• Prąd w naszych domach 

 

• Moc prądu przemiennego 

 

• Przewody elektryczne 

 

• Polecane serwisy 
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Prąd w naszych domach 

Charakterystyka prądu: 
 

 rodzaj prądu: przemienny (AC) 
 

 napięcie: 230 V [Volt] 
 

 częstotliwość: 50 Hz [Herc] 
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Prąd w naszych domach 

Charakterystyka prądu; c.d. 
 

Wartość napięcia i natężenia, jest zmienna w czasie (dlatego: napięcie 

przemienne, prąd przemienny) i ma kształt sinusoidy; 

w jednej chwili jego wartość może wynosić 30V,  

ułamek sekundy później 210V,  

a po chwili: -300V („-300V” – mimo to jest to nadal prąd o napięciu 230V).  

  

Częstotliwość 50 HZ – zmiana wartości napięcia (wykres poniżej),  

trwa 20 milisekund, czyli w ciągu sekundy taki sam przebieg powtarza  

się 50 razy (1s = 1 000 milisekund => 1000/20=50) – stąd  

częstotliwość wynosi: 50 Hz. 

  

Maksymalna wartość napięcia to: 325V,  

a minimalna: -325V. 

0,020 
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Prąd w naszych domach 

Napięcie dodatnie („+”) / ujemne („-”) 
 

Znak dodatni lub ujemy określa jedynie kierunek przemieszczania  

się elektronów w przewodzie. 
 

Prąd przemienny charakteryzuje się zatem, tym że elektrony „płyną”  

raz w jedną raz w drugą stronę. 
 

Jeśli mamy napięcie sieciowe, którego częstotliwość wynosi 50 Hz, 

oznacza to, że prąd zmienia swój kierunek 100 razy na sekundę. 
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Prąd w naszych domach 

Napięcie dodatnie („+”) / ujemne („-”); c.d. 
 

Dla odbiornika przystosowanego do napięcia przemiennego  

nie ma znaczenia, w którą stronę płyną elektrony. 

  

Bez względu na ich kierunek, przepływając przez urządzenie, 

dostarczają energię elektryczną. 
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Prąd w naszych domach 

Wartość skuteczna napięcia 

 

Wykres poniżej przedstawia przebieg prądu przemiennego  

o napięciu skutecznym wynoszącym 230V. 
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Prąd w naszych domach 

Wartość skuteczna napięcia; c.d. 
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Prąd w naszych domach 

Wartość skuteczna napięcia; c.d. 

 

Wartość napięcia skutecznego prądu przemiennego informuje nas  

o tym, jakie napięcie prądu stałego należałoby podać, aby dostarczyć 

identyczną co w prądzie przemiennym moc do urządzenia. 

 

Czyli, dla żarówki podamy: 

- prąd przemienny o napięciu skutecznym 230V 

- prąd stały o napięciu 230V, 

dostarczona moc w obu przypadkach będzie identyczna (żarówka będzie 

świecić tak samo jasno); 

bo prąd przemienny o napięciu  

skutecznym dostarcza taką samą moc  

do urządzenia, co prąd stały o takim  

samym napięciu. 

 

Podobnie: natężenie skuteczne prądu… 
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Prąd w naszych domach 

Wartość skuteczna napięcia; c.d. 

 

Co pokaże miernik uniwersalny, gdy sprawdzimy napięcie w domowym 

gniazdku ? 

Bez względu na to w jaki 

sposób podepniemy sondy 

miernika, pokaże on taką 

samą wartość (różnica na 

zdjęciach – można przyjąć, 

że jest to błąd pomiarowy).  

 

Miernik pokaże wartość 

napięcia skutecznego.  
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Moc prądu przemiennego 

Prąd jaki mamy w domowych gniazdach: o wartości skutecznej 

napięcia 230V i częstotliwości 50 Hz. 

  

Gdy mówimy o prądzie zmiennym rozróżniamy 3 rodzaje mocy: 

moc czynna (odpowiednik mocy w obwodzie prądu stałego);  

moc bierna; 

moc pozorna. 

  

Wykres napięcia i natężenia prądu przemiennego:  
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Moc prądu przemiennego 

Wykres napięcia i natężenia prądu przemiennego:  

Linia czerwona – to wykres napięcia przemiennego o wartości skutecznej 230V. 

Linia fioletowa – to wykres prądu (natężenia) płynącego w danej chwili w obwodzie; 

natężenie prądu zwiększa się proporcjonalnie wraz ze wzrostem napięcia (I = U/R) 
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Moc prądu przemiennego 

Gdybyśmy zastosowali tutaj, znany nam z obwodów prądu stałego,  

wzór na moc (P=U⋅I), uzyskalibyśmy: 

P = 325V x 40A = 

= 13 000 W ??? 

Podobnie dla: 

P = -325V x -40A 

= 13 000 W ??? 
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Moc prądu przemiennego 

Moc (czynna) jest tylko i wyłącznie dodatnia (czyli pobrana energia 

elektryczna zamieniana jest w całości np. na ciepło), pomimo tego,  

że napięcie i prąd raz jest ujemne raz dodatnie (mnożąc ”–” i ”–” 

otrzymujemy ”+”). 
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Moc prądu przemiennego 

Taki wykres mocy uzyskujemy we wszystkich urządzeniach,  

które mają wyłącznie, tzw. opór rezystancyjny.  

 

Gdy mówimy o urządzeniach domowych posiadających opór 

rezystancyjny (niemal w 100%), mamy tu na myśli tradycyjne żarówki 

lub wszelkie urządzenia grzewcze: grzejniki czy czajniki elektryczne, itp.  

 

Tam, cała pobierana energia elektryczna zamieniana jest na ciepło 

potrzebne np. do zaparzenia herbaty. 
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Moc prądu przemiennego 

„wsp. mocy = 1.00” 

 jest to tzw. współczynnik mocy czynnej; 

 

Posiada on wartość równą 1.00, właśnie  

w przypadku, gdy urządzenie  

ma opór w 100% rezystancyjny.  

 

W takim przypadku moc bierna wynosi 0, co pokazuje pozioma zielona 

linia na wykresie. 
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Moc prądu przemiennego 

 

Podsumowując: 

 

Moc czynna, która jest odpowiednikiem mocy w obwodzie prądu stałego, 

określa jak dużo energii urządzenie pobierze w określonym czasie  

i przetworzy ją na jakąkolwiek pracę. 

 

Dla przykładu, jeśli urządzenie ma moc czynną równą 100 W (Wat),  

jeśli będzie pracowało przez 10 godzin, to zużyje 1 000 Wh  

(czyli 1 kWh) energii elektrycznej. I za taką ilość pobranej energii 

elektrycznej zapłacimy rachunek. 
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Moc prądu przemiennego 

Straty mocy 

 

Większość elementów, oprócz oporu rezystancyjnego, posiada jeszcze 

co najmniej jeden z dwóch rodzajów oporów elektrycznych:  

 opór indukcyjny; 

 opór pojemnościowy.   

 

Opór indukcyjny i pojemnościowy określa się mianem reaktancji (opór 

bierny) i pojawiają się one, gdy urządzenie posiada w sobie cewki  

lub kondensatory; 
 

cewki – znajdują się w urządzeniach, które posiadają wszelkiego rodzaju 

elementy obrotowe, silniki, np. wiertarka, mikser, odkurzacz;   
 

kondensatory – często znajdziemy je w np. zasilaczach i urządzeniach 

elektronicznych.  



Podstawy elektrotechniki 18 

Moc prądu przemiennego 

Współczynnik mocy  

 

Podstawiając do wzoru na moc wartości skuteczne napięcia i prądu  

oraz współczynnik mocy czynnej = otrzymujemy moc czynną:  

 

P = U x I x Wsp. Mocy Czynnej = 230V x 28A x 1,00 = 6 440 W 

[Moc Czynna] = [Napięcie] * [Prąd] * [WspMocy] 

 

 

Jeśli współczynnik mocy czynnej wynosi 1,00, to współczynnik mocy 

biernej wynosi 0,00 dlatego moc bierna wynosi: 

 

Q = U x I x Wsp. Mocy Biernej = 230V x 28A x 0,00 = 0 Var 

[Moc Bierna] = [Napięcie] * [Prąd] * [WspMocyBiernej] 
 
Symbolem mocy biernej jest Q, a jednostką: Var. 
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Moc prądu przemiennego 

Współczynnik mocy; c.d.  

 

Moc pozorna, 

oznaczana jest literą S, a jej jednostką jest VA („VoltAmper”) 

 

S = U x I = 230V x 28A = 6 440 VA 

[Moc Pozorna] = [Napięcie] * [Prąd] 
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Moc prądu przemiennego 

Współczynnik mocy; c.d.  

 

Podsumowanie 

 

Wzór na moc pozorną w obwodach prądu zmiennego (S=UxI),  

jest identyczny jak wzór na moc w obwodach prądu stałego (P=UxI).  

Obie wielkości mówią jednak coś innego….  

 

W obwodzie prądu stałego, moc urządzenia określa jak wiele energii  

w określonym czasie zostanie pobrane przez urządzenie, która później 

zostanie zamieniona na pracę, ciepło, itp.  

Jej odpowiednikiem w obwodach prądu zmiennego jest moc czynna. 
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Moc prądu przemiennego 

Współczynnik mocy; c.d.  

 

Podsumowanie; c.d.  

 

Moc pozorna zawiera w sobie informację zarówno o mocy czynnej 

jak i biernej, czyli o energii pobieranej w określonym czasie przez 

urządzenie, która zostanie zamieniona na pracę,  

ale także o energii, która nie nie jest zamieniona na pracę  

i która jest zwracana do źródła zasilania. 

 

Każda z mocy jest geometryczną sumą dwóch pozostałych.  

Zatem, jeśli znamy wartość mocy pozornej i czynnej to wyznaczymy moc 

bierną; jeśli znamy moc pozorną i moc bierną, wyznaczymy moc czynną;  

jeśli mamy wartości mocy czynnej i mocy biernej, to wyliczymy jaka  

jest wartość mocy pozornej. 

 

Dla współczynnika mocy = 1, moc pozorna jest równa mocy czynnej. 
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Moc prądu przemiennego 

Analogia mocy… 

 

Załóżmy, że chcemy napić się piwa – żeby ugasić pragnienie. 
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Moc prądu przemiennego 

Analogia mocy…; c.d. 

 

Moc czynna – „piwo w postaci płynnej”  

Dzięki mocy czynnej możemy wykonać pracę – analogia: ugasić 

pragnienie. 

  

Moc bierna – „piwo w postaci pianki” 

Pianka nie stanowi realnej wartości i opóźnia wykonanie pracy  

właściwej – analogia: opóźnia ugaszenie pragnienia.  

 

Najpierw musimy przebrnąć przez pianę,  

żeby dotrzeć do właściwego trunku.  
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Moc prądu przemiennego 

Analogia mocy…; c.d. 

 

Moc pozorna,  

to suma mocy czynnej i biernej - umownie, bo…;  

nie jest prostą sumą mocy czynnej i pozornej bo dochodzi jeszcze:  

„współczynnik mocy: cosinus fi”) 

 

Moc pozorna nie mówi zbyt wiele w odniesieniu do wykonanej pracy 

(gaszenia pragnienia), bo… pianka może wypełniać cały kufel, a piwo  

niewielką jego część = moc pozorna jest duża, a skuteczność gaszenia 

pragnienia niewielka.  

  

Moc pozorna obrazuje coś więcej – w tym przykładzie,  

kufel to odpowiednik ilości prądu, jaki może płynąć przez  

przewód elektryczny. 

Jeśli suma mocy czynnej i biernej jest zbyt duża,  
to zaczynają się pojawiać straty.   
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Moc prądu przemiennego 

Analogia mocy…; c.d. 

 

Analogia – podsumowanie: 
 

 moc czynna – dzięki niej możemy wykonać pracę – ugasić pragnienie 
 

 w przypadku piwa, moc bierna jest niepożądana – w przypadku  

    np. silników, jest niezbędna 
 

 moc pozorna – nie jest to prosta summa mocy czynnej i biernej 
 

 moc bierna powoduje, że część energii wraca do źródła zasilania. 
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Moc prądu przemiennego 

Przykład – wiertarka udarowa 

 

Tabliczka znamionowa wiertarki: 

Odczytamy z niej: 

 napięcie znamionowe: 230V AC 

 prąd znamionowy: 3.6A 

 moc czynna: 780W 

  

Czyli, wiertarka ma 780 W mocy, dzięki której wiertło będzie się 

obracało z prędkością 1 100 obr/min, a młot udarowy będzie uderzał  

z częstotliwością 4 500 uderzeń/min (chociaż nie wiadomo z jaką siłą).  
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Moc prądu przemiennego 

Przykład – wiertarka udarowa; c.d. 

 

„…prąd przemienny o napięciu skutecznym dostarcza taką samą moc  

do urządzenia, co prąd stały o takim samym napięciu” 

 

Czyli: P = U x I = 230V x 3.6A = 828 W ? 

 

Różnica pomiędzy obliczoną mocą, a mocą czynną podaną przez 

producenta, wynosi 48 W. 

 

Gdzie się podziała ta moc ? 

 

Wzór na moc w obwodach prądu stałego: P=U*I, w obwodach prądu 

zmiennego funkcjonuje pod nazwą mocy pozornej (S), i jej wartość  

nie podaje się w: W (Watch), tylko w VA (VoltAmper). 
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Moc prądu przemiennego 

Przykład – wiertarka udarowa; c.d. 

 

Mamy więc: 

 moc czynna: P=780 W 

 moc pozorna: S=828 VA (230 V x 3,6 A) 

 moc bierna: Q= ? = 48 W ??? – nie !!! 

  

W tym miejscu moc bierną możemy wyliczyć z tzw. trójkąta mocy,  

ale… zacznijmy od początku…. 
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Moc prądu przemiennego 

Straty mocy; c.d. 

 

W jaki sposób cewki i kondensatory zmieniają moc ? 

 

Cewka sprawia, że zmiany prądu płynącego w obwodzie nie nadążają 

za zmianami napięcia. 

 

Kondensator odwrotnie – zmiany prądu „wyprzedzają” zmiany 

napięcia. 

 

Założenie: 

mamy urządzenie zasilane prądem przemiennym o napięciu skutecznym 

230V i prądzie skutecznym wynoszącym ok. 28A – wartości te są 

niezmienne natomiast zmianie ulegać będzie współczynnik mocy; 

załóżmy również, że rozpatrujemy tylko opór indukcyjny, np. silniki, 

wyposażony w cewki, które powodują nieznaczne opóźnienie w zmianach 

natężenia prądu. 
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Moc prądu przemiennego 

Straty mocy; c.d. 

 



Podstawy elektrotechniki 31 

Moc prądu przemiennego 

Straty mocy; c.d. 

 

Jak widać na rysunku, natężenie prądu nie odpowiada bezpośrednio 

napięciu – tka jakby wszystko uległo pewnemu przesunięciu. 

 

Przesunięcie to zostało zaznaczone (jako: φ) - porównując wartość 

maksymalną napięcia (Umax) i wartość maksimum prądu (Imax).  
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Moc prądu przemiennego 

Straty mocy; c.d. 
 

Odległość φ (pomiędzy Umax i Imax) – określana jest jako  

kąt przesunięcia fazowego, a stąd otrzymujemy współczynniki mocy: 

 współczynnik mocy czynnej: cos(φ) 

 współczynnik mocy biernej: sin(φ) 
 

Wynika to z funkcji trygonometrycznych, a istotne jest to, że: 

 funkcja cosinus jak i sinus może mieć wartość w zakresie od 0 do 1  

   (czyli, współczynniki mocy mogą przyjmować wartości od 0 do 1) 

 funkcje cosinus i sinus są od siebie uzależnione w taki sposób,  

    że: im większa jest wartość cosinus,  

          tym mniejsza jest wartość sinus (i na odwrót) 

  

Maksymalny kąt przesunięcia fazowego to 90°,  

a minimalny 0° -> czyli zakres od 0 do 1. 
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Moc prądu przemiennego 

Straty mocy; c.d. 
 

Wykres U,I - mnożąc chwilowe  

wartości napięcia i prądu,  

otrzymamy  

wykres mocy pozornej (S): 
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Moc prądu przemiennego 

Straty mocy; c.d. 
 

Jak można zauważyć, pojawiła się  

moc ujemna – wykres przebiegający  

poniżej „0”.  

 

Oznacza to, że część pobranej energii  

nie jest zamieniana na pracę urządzenia, 

tylko jest zwracana do źródła  

(„+” – pobierana ze źródła; „-„ – zwracana do źródła) 

 

Jaka to część – zwracana ?  
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Moc prądu przemiennego 

Straty mocy; c.d. 
 

Jaka część jest zwracana ? 

Można to zobaczyć na dwóch wykresach: 

 na wykresie mocy czynnej – rzeczywista moc urządzenia 

 na wykresie mocy biernej – która informuje ile energii jest pobierane  

   ze źródła („+”), a następnie w całości do niego zwracanej (”-”) 
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Moc prądu przemiennego 

Straty mocy; c.d. 
 

Podsumowując… 
 

Moc czynna – zawsze dodatnia, określa ile energii użytecznej pobierze 

urządzenie i przetworzy ją na ciepło, ruch obrotowy, światło, itp.;  

za to płacimy rachunki za prąd. 
 

Moc bierna – dodatnia i ujemna – urządzenie pobiera energię ze źródła 

(„+”), by w następnej chwili tą samą energię zwrócić do źródła (”-„).  
 

Moc bierna – po co ona jest ?  

Cewki są niezbędne dla działania większości silników elektrycznych. 

Wytwarzają pole magnetyczne niezbędne  

do wprowadzenia w ruch obrotowy silnik.  

Posiadają jednak taką właściwość, że opóźniają  

zmiany prądu w stosunku do zmiany napięcia.  
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Moc prądu przemiennego 

Wiertarka; c.d. 

 

Żeby wiertarka wprawiła w ruch wiertło, potrzebuje zarówno mocy 

biernej jak i czynnej:  
 

 biernej - do wytworzenia pola magnetycznego wymaganego  

                 do wykonania obrotu, i…  
 

 czynnej, żeby urządzenie miało „siłę” do pokonania oporów  

                 mechanicznych, które powstają na styku wiertła z betonową   

                 ścianą czy innym materiałem w którym akurat chcemy wiercić. 
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Moc prądu przemiennego 

Wiertarka; c.d. 

 

Mamy więc: 
 
Moc czynną: P = 780W    [P = U x I x cos(φ) ] 

Moc bierną: Q = 278Var   [Q = U x I x sin(φ) ] 

Moc pozorną: S = 828VA [S = U x I ] 

 

Mając te wartości, nawet nie wiedząc jaki jest kąt przesunięcia fazowego, 

z trójkąta mocy możemy wyliczyć: 

współczynnik mocy czynnej: cos(φ) = P / S = 780 W /  828 VA = 0.94 

współczynnik mocy biernej: sin(φ) = Q / S = 278Var / 828 VA = 0.34  
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Moc prądu przemiennego 

Moc bierna w praktyce 

 

Moc bierna nie jest zamieniana na pracę i nie ponosimy z jej tytułu 

opłat. Wynika to z faktu, że moc bierna pobrana ze źródła jest w całości 

do niego zwracana.  

 

Jest to prawda w obrębie urządzenia, ale gdy popatrzymy na sprawę  

z szerszej perspektywy, pojawiają się pewne straty… 

 

Wytworzony przez zakład energetyczny prąd musi pokonać drogę  

od elektrowni do urządzenia. Żaden przewód nie jest idealny - posiada 

pewien opór.  

Prąd pokonując tę trasę, w zdecydowanej większości dociera  

do użytkownika, natomiast mała część „traci się” i zamienia na ciepło 

rozgrzewając przewody.  

Załóżmy też, że mamy dużo urządzeń, które posiadają dość mały 

współczynnik mocy, co w wyniku generuje dużą moc bierną.  
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Moc prądu przemiennego 

Moc bierna w praktyce; c.d. 

  

Część płynącego prądu stanowiącego składnik mocy biernej również 

„odkłada się” na przewodach w postaci ciepła.  

Moc bierna nie została zamieniona w urządzeniu na pracę, teoretycznie 

urządzenie zwróciło całą pobraną energię wynikającą z mocy biernej,  

a jednak część z dostarczonej energii ulotniła się.  

Kto za to powinien zapłacić? 

 

Oczywiście klient. Jeśli pobieramy zbyt dużo mocy biernej, zakład 

energetyczny może nam doliczyć koszty za straty energii podczas  

jej przesyłu.  

Opisany powyżej problem nie dotyczy gospodarstw domowych 

(przynajmniej teoretycznie…).  

W domowych urządzeniach współczynnik mocy na ogół  

nie spada poniżej 0,9. Poza tym ilość i moc tych urządzeń jest stosunkowo 

niewielka. 
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Moc prądu przemiennego 

Moc bierna w praktyce; c.d. 

  

Problem natomiast może już dotyczyć małych zakładów 

przemysłowych (i większych oczywiście też).  

 

Jeżeli rachunki za straty mocy stają się zbyt duże, zakład produkcyjny 

może zainwestować w tzw. układy kompensacji mocy biernej.  

 

Dzięki niemu, wytworzona w zakładzie moc bierna zostaje zniwelowana 

na linii: klient <-> zakład energetyczny.  
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Moc prądu przemiennego 

Trójkąt mocy 

 

Trójkąt mocy przedstawia uzależnienie poszczególnych mocy  

od siebie. 
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Moc prądu przemiennego 

Trójkąt mocy; c.d. 

 

Każdy rodzaj mocy jest wypadkową dwóch pozostałych, 

przykładowo, posiadając wyznaczoną moc pozorną (S) i moc czynną 

(P) możemy wyliczyć wielkość mocy biernej (Q).  

 

Poniższe wzory to nic innego jak twierdzenie Pitagorasa. Do wzorów 

podstawione są wartości spisane z tabliczki znamionowej wiertarki 

(pokazane wcześniej). 
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Moc prądu przemiennego 

Trójkąt mocy; c.d. 
 

Współczynnik mocy, jest wynikiem dzielenia mocy czynnej (P) i mocy 

pozornej (S). Jeżeli moc czynna jest prawie tak samo duża jak moc 

pozorna, to współczynnik ten jest duży (bliski liczby: 1). Oznacza  

to również, że kąt przesunięcia fazowego jest mały. 

 

Jeżeli moc bierna jest prawie tak samo duża jak moc pozorna 

to współczynnik mocy jest mały (mała wartość mocy czynnej (P),  

i duża wartość mocy pozornej (S) czyli iloraz bliski: 0). Oznacza to 

również, że kąt przesunięcia fazowego jest duży. 
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Przewody elektryczne 

Przewody elektryczne w instalacjach prądu przemiennego 

Przewody elektryczne - budowa: 

 jedno, lub 

 wielożyłowe 

  

Wielożyłowe: 

 izolacja wewnętrzna pojedynczego przewodu – różne kolory  

                                                                             (jak na zdjęciu powyżej) 

 izolacja zewnętrzna wszystkich żył – najczęściej koloru białego 



Podstawy elektrotechniki 46 

Przewody elektryczne 

Przewody elektryczne w instalacjach prądu przemiennego; c.d. 
 

Rodzaje przewodów - funkcja przewodu: 
 

 przewód fazowy – oznaczenie L (dla więcej niż jednej fazy: L1, L2, L3);  

                                   kolor brązowy lub czarny, lub: czerwony, szary,   

                                   biały – zależy to od ilości żył w przewodzie  

                                   i od producenta przewodu; 

                                   kolory zabronione dla przewodu fazowego:  

                                   niebieski i żółto-zielony; 
 

 przewód neutralny – oznaczenie N; kolor niebieski. 
 

 przewód ochronny – oznaczenie PE – zawsze ma kolor żółto-zielony. 
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Przewody elektryczne 

Przewody elektryczne w instalacjach prądu przemiennego; c.d. 

 

Uwaga. W starszym budownictwie oraz w instalacjach wykonanych  

przez „domowych elektryków”, przewody o danym kolorze mogą mieć inne 

znaczenie – należy mieć to na uwadze.  
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Przewody elektryczne 

Przewód fazowy: L (brązowy, czarny, lub: czerwony, szary, biały) 

 

Przewody fazowe są bezpośrednio połączone z cewką transformatora. 

Oznacza to, że napięcie elektryczne względem ziemi na przewodzie 

fazowym wynosi 230V. 

  

Dotknięcie „drutu” przewodu fazowego podpitego do sieci zasilającej 

skutkuje najczęściej porażeniem prądem elektrycznym.  
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Przewody elektryczne 

Przewód neutralny: N (niebieski) 

 

Jest to przewód, który podobnie jak przewód fazowy, jest niezbędny  

do poprawnego działania urządzenia elektrycznego. 

  

Przewód N jest połączony z punktem neutralnym transformatora 

sieci energetycznej i uziemiony – napięcie elektryczne względem ziemi 

powinno wynosić 0V (jeśli instalacja została właściwie wykonana: 

„domowy elektryk”).  
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Przewody elektryczne 

Przewód ochronny PE (żółto-zielony) 

 

Ma za zadanie chronić człowieka przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 

Podpięcie przewodu PE np. do gniazdka, nie jest wymagane  

do prawidłowego funkcjonowania urządzenia elektrycznego podłączonego 

do tego gniazdka. 
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Przewody elektryczne 

Przewód ochronny PE; c.d. 

 

Przewód ochronny jest połączony z: 

 

 ziemią (dosłownie) – główny przewód ochronny wychodzący z domu  

                 kończy się na drucie lub bednarce (stalowy płaskownik)   

                 zakopanej w ziemi 

 

 z przewodem neutralnym N – gdy brak jest wyprowadzonego  

                 połączenia z ziemią; 

                 połączony jest z przewodem neutralnym w rozdzielnicy   

                 bezpiecznikowej w domu,  

                 lub w każdym gniazdku elektrycznym osobno - gdy w całym  

                 mieszkaniu nie ma poprowadzonych przewodów ochronnych  

                 (głównie w starszych budynkach) 
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Przewody elektryczne 

Przewody elektryczne w obwodach prądu stałego 

 

Kolory przewodów: 

 przewody z potencjałem „+” – są najczęściej koloru czerwonego 

 przewody „-” – są najczęściej koloru: czarnego lub niebieskiego 

Zdj. Zasilacz – po jednej stronie trzy przewody: L. N i PE;  

       po drugiej dwa przewody: „+” i „-”. 
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Podstawy elektrotechniki i nie tylko… 

 

W prezentacji wykorzystano materiały z serwisu: elektrykadlakazdego.pl 

który Państwu polecam. 

A w nim: Akademia elektryka: http://elektrykadlakazdego.pl/akademia/  

i między innymi:  

Multimetr pierwsze starcie – pomiar napięcia 

Jak zmierzyć natężenie prądu ? 

Jak sprawdzić ciągłość obwodu ?  

Domowa rozdzielnica w małym palcu 

I inne… 

 

Polecam również: elektroniczny.eu 

Spis treści: http://elektroniczny.eu/spis-tresci/#   

Polecane serwisy 

http://elektrykadlakazdego.pl/akademia/
http://elektroniczny.eu/spis-tresci/
http://elektroniczny.eu/spis-tresci/
http://elektroniczny.eu/spis-tresci/
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Podstawy elektrotechniki i nie tylko… 

 

A w nim: Akademia elektryka: http://elektrykadlakazdego.pl/akademia/  

 

Uziemienie, czyli o elektryce bez potencjału: 

https://elektrykadlakazdego.pl/uziemienie/  

Polecane serwisy 

http://elektrykadlakazdego.pl/akademia/
https://elektrykadlakazdego.pl/uziemienie/
https://elektrykadlakazdego.pl/uziemienie/
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