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 1. WSTĘP 

Opracowując ten poradnik myślałem o kwatermistrzach obozów harcerskich, a 
także innych osobach zajmujących się sprawami technicznymi podczas 
wyjazdów harcerskich. Został on napisany w celu przybliżenia podstawowych 
zasad obchodzenia się z prądem elektrycznym i zagrożeń na jakie my i nasi 
podopieczni jesteśmy z narażeni podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. 
Skupiłem się przede wszystkim na oświetleniu elektrycznym, jakie można 
zastosować w namiotach i na zewnątrz. Zacząłem od opisania podstawowych 
praw rządzących elektrotechniką, których przyswojenie ułatwi zrozumienie 
omówionych potem zasad i zależności. 

Serdecznie dziękuję Pani mgr inż. Jolancie Gertrudzie Matwiejczuk za 
możliwość konsultacji treści niniejszego poradnika oraz cenne wskazówki 
pozwalające zwiększyć jakość jego zawartości.

pwd. Kacper Jankowski
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 2. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Mówiąc o elektryczności trzeba zwrócić uwagę na najważniejsze parametry 
elektryczne jakimi opisywane są nasze urządzenia. 

a) moc- stosunek pracy prądu elektrycznego do czasu, w którym ta praca została 
wykonana (np. świetlnej, cieplnej, mechanicznej) w określonym czasie. Moc 
(czynną) oznacza się literą P, jej jednostką jest wat, oznaczany literą W. Oblicza 
się ją według wzoru:

P=U*I

Wzór ten jednak jest słuszny tylko dla prądu stałego, dla prądu przemiennego 
traktujmy go jako mocno przybliżony.

b) napięcie- Określane jako różnica potencjałów między dwoma punktami. 
Występowanie napięcia oznacza, że dwa elementy np. przewody posiadają 
różny potencjał elektryczny i po zamknięciu drogi, może popłynąć między nimi 
prąd.  Napięcie oznacza się literą U, jego jednostką jest volt, oznaczany literą V.

c) rezystancja/ impedancja- To wartość stwierdzająca jak duży opór stawia na 
drodze prądu elektrycznego dany element, czyli podłączane urządzenie. 
Obliczając obwody prądu stałego bierzemy pod uwagę rezystancję, a gdy 
rozważamy obwody prądu przemiennego- impedancję. W szczególnych 
przypadkach można wykorzystać do obliczeń w obwodach prądu przemiennego 
rezystancję, jednak szczegółowy opis tych sytuacji wykracza poza potrzeby tego 
poradnika. Rezystancję oznacza się literą R, zaś impedancję literą Z, jednostką 
rezystancji i impedancji jest om, oznaczany literą Ω..

d) prąd- Ruch elektronów w przewodniku, czyli np. w elementach podłączanego 
urządzenia. Przepływ prądu należy traktować jako wynik podania napięcia na 
dany odbiornik. Prąd oznacza się literą I, jego jednostką jest amper, oznaczany 
literą A.

Trzy wyżej wymienione wartości układają się w najbardziej znane i zarazem 
podstawowe prawo elektrotechniki, czyli prawo Ohma. Mówi ono, że prąd w 
przewodniku jest wprost proporcjonalny do przyłożonego napięcia i odwrotnie 
proporcjonalny do jego rezystancji/ impedancji, przedstawia je wzór:

I=U/R
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Prąd stały oznacza przepływ elektronów w jednym kierunku (a za razem i 
występowanie stałego napięcia). Jego źródłami mogą być np. :

przykład elementu typowe napięcie

baterie 1,5 V

akumulatory 1,2 V (paluszek)
3,7 V (a. od telefonu komórkowego)
12 V (a. samochodowy)

panele fotowoltaiczne różnie, kilka- kilkadziesiąt V

prądnice prądu stałego ok. 13-14 V (p. samochodowa)

zasilacze komputerowe 3,3 V, 5 V, 12V

ładowarki do telefonu 5 V

Prąd zmienny jest to prąd, którego wartość zmienia się w czasie (wtedy napięcie 
jest również jest zmienne ) Szczególnym przypadkiem takiego przebiegu jest 
prąd przemienny, w którym elektrony płyną raz w jedną, raz w drugą stronę.  
 Napięcie prądu przemiennego jest powszechnie wykorzystywane jako napięcie 
sieciowe, dostarczane do domów (U = 230 V).

przykład elementu typowe napięcie

alternatory ok. 13-14 V

prądnice w agregatach prądotwórczych 230 V

turbogeneratory w elektrowni do 30 kV

przetwornice elektroniczne kilka- kilkaset V

 3. PORAŻENIA PRĄDEM I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Podstawowym zagrożeniem wynikającym z korzystania z urządzeń 
elektrycznych obok pożaru, czy też oparzenia/ oślepienia łukiem jest rażenie 
prądem elektrycznym. Rażenie jest to przepływ prądu przez przez ciało 
człowieka. Może do tego dojść, gdy dotknie się którąś częścią ciała do elementu 
będącego pod napięciem, jednak sam kontakt z jednym punktem nie wystarczy, 
bo aby popłynął prąd obwód musi być zamknięty. Prąd więc musi znaleźć drogę 
przepływu, która może zamykać się przez ziemię. Najczęstszy przypadek 
porażenia to przepływ prądu na między ręką a nogami, kiedy to poprzez 
nieostrożność lub użytkowanie uszkodzonego urządzenia dotykamy części 
będącej pod napięciem, a stoimy na podłożu przewodzącym, a są nimi nawet 
materiały, które wydają się izolatorami, np. parkiet, czy beton. Ich rezystancja 

strona 4/12



silnie zmienia się (maleje) wraz ze wzrostem  wilgotności. Im podłoże bardziej 
wilgotne, tym lepiej przewodzi prąd elektryczny. Do pewnych granic przepływ 
prądu rażenia do pewnej granicy jest niewyczuwalny, ale po przekroczeniu 
pewnej wartości, przeżycie takiego rażenia jest mało prawdopodobne. Poniższa 
tabela zamieszczona jest przeze mnie dla przestrogi i jako ciekawostka. 
Przedstawia zależność reakcji organizmu od wartości przepływającego prądu na 
drodze ręka- ręka lub ręka- noga.

wartość skuteczna 
prądu 50-60 Hz

[mA]

objawy prąd stały
 

[mA]

objawy

0- 0,5 Prąd niewyczuwalny.

5- 8
Początek odczuwania 
przepływu prądu. Uczucie 
ciepła.

0,6- 1,6 Prąd wyraźnie wyczuwalny 
(swędzenie, łaskotanie).

1,6- 3,5 Cierpnięcie dłoni i 
przegubów, lekkie 
sztywnienie rąk.

3,5- 15

Silne sztywnienie rąk, ból 
przedramion, skurcze dłoni i 
drżenie rąk; przy wzroście 
wartości prądu coraz 
silniejsze skurcze mięśni 
palców i ramion, zaciskanie 
się rąk obejmujących 
przedmiot i niemożność 
samodzielnego oderwania 
się.

15- 25

Niekontrolowane skurcze, 
utrudniony oddech, wzrost 
ciśnienia krwi; prąd nie 
powoduje groźnych 
następstw przy czasie 
przepływu nie dłuższym niż 
kilkanaście sekund.

25- 50

Bardzo silne skurcze mięśni 
rąk i klatki piersiowej; 
nieregularność pracy serca, 
przy dłuższym działaniu 
prądu w górnym zakresie- 
migotanie komór sercowych.

20- 25

Powstają skurcze. Znaczne 
odczuwanie ciepła.

50- 70

Migotanie komór sercowych, 
porażenie mięśni 
oddechowych, przy dłuższym 
działaniu prądu śmierć przez 
uduszenie.

Powyżej 70 Przy dłuższym działaniu 
zwykle kończy się śmiercią.

Warto zwrócić szczególną uwagę na kilka wartości. Przepływ prądu do 0,5 mA 
jest niewyczuwalny, a zarazem i niegroźny dla organizmu, kolejna to 10 mA, jest 
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to prąd samouwolnienia, czyli granica prądu, przy jakim człowiek jest w stanie 
samodzielnie uwolnić się od elementu pod napięciem, powyżej tej wartości 
skurcze mięśni są na tyle silne, że ręka mimowolnie zaciska się na przedmiocie. 
Za granicę prądu bezpiecznego uznaje się 24 mA, a jest to prąd, który nie 
powinien spowodować śmierci u zdrowej osoby. Powyżej tej wartości może 
nastąpić zatrzymanie oddychania na skutek skurczu mięśni klatki piersiowej. Przy 
prądzie przekraczającym 40 mA może nastąpić migotanie komór serca, które 
jest szczególnie groźne dla życia. W. w. zależności dotyczą prądu przemiennego, 
na podstawie badań można stwierdzić, że organizm ludzki jest bardziej odporny 
na działanie prądu stałego o tej samej wartości. Zamiast drżenia mięśni i 
oddziaływania na układ krwionośny wpływa przede wszystkim na układ 
nerwowy wprowadzając przemiany elektrochemiczne związane z 
przemieszczaniem się jonów w komórkach. Podobnie jak prąd przemienny 
powoduje wydzielanie się ciepła na częściach ciała, przez które przepływa.

Wartość prądu rażeniowego zależy od rezystancji ciała, zgodnie z prawem 
Ohma. Rezystancja ta waha się w granicach 0,5- 100 kΩ, i zmienia się silnie wraz 
ze zmianą wilgotności naskórka, czasem działania prądu i napięciem, które przy 
wartości ok. 300 V przebija naskórek i drastycznie zmniejsza rezystancję. Do 
obliczeń przyjmuje się wartość 1 kΩ..

Na podstawie tych zależności określono napięcia bezpieczne, z zasilania 
którymi powinno korzystać się w sytuacjach, kiedy zagrożenie porażeniem jest 
szczególnie wysokie. Są to: 24 V dla prądu przemiennego i 48 V dla prądu 
stałego. W niektórych sytuacjach zaleca się stosowanie wyższych, lub niższych 
napięć, ale na potrzeby niniejszego podręcznika na szczególną uwagę zasługują 
te dwie wartości.

Aby zapobiec porażeniom prądem elektrycznym wykorzystuje się różne 
materiały, elementy i sposoby zasilania, mogą to być np.:

- izolacje
- osłony
- ogrodzenia
- obudowy
- ochronne obniżenie napięcia
- separacja ochronna
- stosowanie wyłączników różnicowoprądowych
- stosowanie uziomów 
- izolowanie stanowiska

Niektóre z nich stosowane są powszechnie, zaś inne głównie w przemyśle. Te, 
którym pod kątem tego poradnika watro szczególnie się przyjrzeć, opisałem w 
następnym rozdziale jako propozycje rozwiązań zasilania oświetlania 
obozowego.

 4. OŚWIETLENIE OBOZOWE, PRĄD W NAMIOTACH

strona 6/12



Planując oświetlenie obozowe wielokrotnie popełnia się błędy, które mogą nieść 
za sobą groźne w skutkach sytuacje zagrażające zdrowiu naszych 
podopiecznych. Większość z nich wynika z niewiedzy i nieświadomości 
zagrożeń, a także nieznajomości dostępnych rozwiązań. Podstawową 
nieprawidłowością, która rzuciła mi się w oczy podczas wyjazdów to stosowanie 
opraw do żarówek nieprzystosowanych do pracy w wilgotnym środowisku z 
uwagi na brak obudowy wodoszczelnej. Są nim np. namioty, niezależnie w jak 
dobrym stanie by były, nie zapewniają one dostatecznej ochrony przed wodą, 
chociażby ze względu na skraplanie się wody w chłodne dni, która w przypadku 
elektryczności nie jest naszym sprzymierzeńcem z uwagi na łatwość porażenia. 
Są to np. oprawy tego typu: 

Kolejnym popełnianym błędem jest rzecz, która wydaje się oczywista, czyli 
leżące na ziemi przedłużacze, nie zdarzyło mi się co prawda zaobserwować tego 
w namiotach uczestników, ale w kadrówkach już tak. Nie mam tu na myśli 
samego przewodu, lecz gniazda czyli miejsca w, których występują nieizolowane 
styki pod napięciem, co prawda zabezpieczone przed dotknięciem palcem, ale 
nie zawsze przed wodą. 
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PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

a) Chcąc korzystać z napięcia sieciowego (prąd przemienny 230 V, z gniazdka) 
proponuję stosowanie sprzętu o stopniu ochronności IP co najmniej 44. 
Oznaczenie to określa, jak dane urządzenie odporne jest na penetrację ciał 
stałych i wody. Im wyższa liczba, tym lepszy stopień ochrony. Wybierając więc 
sprzęt na obóz warto zwrócić uwagę na to oznaczenie umieszczane na 
obudowie. Znajdziemy tam symbol IP44 (lub o innej liczbie) tak oznaczony 
sprzęt zapewnia ochronę przed bryzgami wody i dostaniem się ciała o średnicy 
większej niż 1 mm. Doprowadzając prąd do namiotów warto zwrócić uwagę na 
ułożenie przewodów. Gniazda przedłużaczy dobrze jest umieścić w pewny 
sposób nad ziemią przymocowując je np. do szafki za pomocą opasek 
zaciskowych, czy taśmy klejącej. Przykładowy sprzęt o IP44.

b) Kolejną moją propozycją na zapewnienie bezpieczeństwa w użytkowaniu 
energii elektrycznej jest ochronne obniżenie napięcia. Uzasadnienie tej metody 
zamieściłem w poprzednim dziale używając pojęcia „napięcia bezpieczne”. Pro 
proponuję zastosowanie napięcia  24 V z uwagi na łatwość dostępu do źródeł 
światła na to napięcie. Stosując tą metodę należy zwrócić uwagę na to, że 
obwody powinny być zasilane ze źródła bezpiecznego, tzn. takiego które 
uniemożliwia przeniesienie się wyższego napięcia (sieciowego) na obwód 
niskiego napięcia. Najprostszym urządzeniem jest transformator 
bezpieczeństwa (prąd przemienny) i pod taką nazwą należy go szukać (lub 
transformator ochronny). 
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Można użyć również np. akumulatorów samochodowych (2 dwa, połączone 
szeregowo, prąd stały), jednak zastosowanie akumulatorów uważam za 
kłopotliwe ze względu na konieczność ich częstego ładowania. Zwracam uwagę 
na to, że nie każde źródło, które na wyjście podaje 24 V jest źródłem 
bezpiecznym. Nie będą to m.in. autotransformatory (łątwo je rozpoznać po 3 
wyprowadzeniach) i tzw. transformatory elektroniczne. 

Dobór źródeł światła na 24V jest nieco trudniejszy, niż na napięcie sieciowe, czyli 
230V. Przy tym doborze najważniejszym jest zwrócenie uwagi na rodzaj prądu 
jakim będą zasilane. Przy zasilaniu zwykłych żarówek rodzaj prądu nie ma 
znaczenia, ale przy innych źródłach światła już nie jest to obojętne. Pomimo 
zasilania napięciem obniżonym powinno się zastosować oprawy odporne na 
wodę. Poniżej zamieszczam zdjęcia kilku przykładowych opraw. 

 5.
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DOBÓR PRZEWODÓW

Planując oświetlenie obozowe oprócz urządzeń zasilających i oświetleniowych 
należy zwrócić uwagę na dobór przewodów, jakimi będą zasilane podłączone 
urządzenia. Tu, aby jaśniej wytłumaczyć dalsze obliczenia oprę się na jednostce, 
której nie wymieniłem w drugim dziale. Jest nią gęstość prądu, oznacza się ją 
literą J, jej jednostką jest A/mm2.. Oblicza się ją według wzoru:

J=I/S, gdzie:

I- prąd
S- przekrój przewodu

Doprowadzając prąd do odbiorników przewodami miedzianymi, czyli obecnie 
najczęściej stosowanymi nie należy przekraczać gęstości ok. 10 A/mm2. Oznacza 
to przykładowo, że korzystając z przedłużacza o przekroju żyły 1 mm2 nie może 
w nim płynąć prąd większy niż 10 A. Przewód, podobnie jak każde urządzenie 
posiada pewną rezystancję, wydziela się więc na nim ciepło. Przekroczenie 
dopuszczanego obciążenia może skutkować uszkodzeniem przewodu w wyniku 
przegrzania, co prowadzi do nadtopienia izolacji, a w konsekwencji zwarcia. Dla 
uproszczenia na przedłużaczach, rozgałęziaczach, itp. podawane jest 
maksymalne obciążenie w amperach, czasem bezpośrednio w watach. W 
naszym przypadku należy stosować przewody, których żyła wykonana jest z linki 
miedzianej, a nie drutu. Można to określić odczytując oznaczenie umieszczone 
wzdłuż przewodu, może ono zaczynać się od następujących liter, np. : OMY, 
OWY, OW, H05RR-F, H07RN-F.
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Aby obliczyć potrzebny przekrój przewodu należy zsumować moce wszystkich 
urządzeń, jakie będą bo niego podłączone, następnie prąd, jaki będą pobierały. 
Potem obliczyć przekrój przewodu. 

Przykład:

Zasila się 10 opraw warsztatowych umieszczonych w namiotach. Każda ma 
zainstalowaną żarówkę o mocy 60 W. Zasilana napięciem 24 V z transformatora 
bezpieczeństwa.

a) Łączną moc obliczyć mnożąc liczbę opraw przez ich moc jednostkową:

10*60= 600 W

b) Określić pobierany przez zestaw prąd:

600 W: 24 V= 25 A

c) Obliczyć przekrój przewodów:

J=I/S, po przekształceniach otrzymujemy S=I/J

Do otrzymanego wzoru podstawiamy dane

S= 25 A: 10 A/ mm2= 2,5 mm2

Z powyższych obliczeń wynika, że należy zastosować przewody o przekroju 2,5 
mm2.
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