
Urządzenia ręczne to urządzenia, które są przeznaczone do użytko
wania ręcznego, przy czym ich część elektryczna (np. silnik) stanowi 
integralną część urządzenia.

9 Jak możemy podzielić odbiorniki energii elektrycznej? (D i E)

Odbiorniki (urządzenia odbiorcze) są to urządzenia przetwarzające 
energię elektryczną w inne użytkowe formy energii np. świetlną, 
mechaniczną, cieplną, chemiczną.
Ze względu na zadania urządzenia odbiorcze można podzielić na:
♦ urządzenia oświetleniowe, czyli źródła światła wraz z oprawami 

i aparaturą pomocniczą,
♦ urządzenia siłowe (nieoświetleniowe), które obejmują m.in.:

• silniki i napędy elektryczne,
• zespoły wielomaszynowe,
• przemysłowe urządzenia elektrotermiczne,
• urządzenia spawalnicze,
• urządzenia prostownikowe,
• urządzenia do elektrolizy,
• elektrofiltry,
• urządzenia energoelektroniczne (przekształtniki).

10 Jak można podzielić odbiorniki energii elektrycznej ze względu 
na wymaganą pewność zasilania? (D i E)

Ze względu na wymaganą pewność zasilania odbiorniki energii 
elektrycznej dzielą się na trzy kategorie:
♦ odbiorniki I kategorii,
♦ odbiorniki II kategorii,
♦ odbiorniki III kategorii.
Do I kategorii zalicza się odbiorniki, dla których przerwa w za
silaniu energią może spowodować zagrożenie życia ludzkiego 
lub bardzo duże straty materialne. Urządzenia te wymagają co naj
mniej 100-procentowej rezerwy zasilania, tzn. zasilania dwu
stronnego.
Do II kategorii zalicza się odbiorniki, dla których przerwa w zasilaniu 
energią może spowodować znaczne straty materialne. Urządzenia te



»ymagają odpowiedniego zasilania rezerwowego w zakresie dosto- 
>: .vanym do realizowanego procesu technologicznego.
Do III kategorii zalicza się pozostałe odbiorniki.

11 Jak można scharakteryzować warunki pracy urządzeń elektro
energetycznych? (D i E)

Urządzenia elektroenergetyczne przeznaczone są do pracy w określo
nych warunkach, które można podzielić na:
♦ warunki układowe (sieciowe),
♦ warunki środowiskowe (otoczenia).
Warunki układowe są to warunki, jakie narzuca układ elektroener
getyczny (zasilająca sieć elektroenergetyczna). W ogólnym przypad
ku urządzenia elektryczne podlegają w warunkach normalnych pracy 
obciążeniom: napięciowym i prądowym.
Obciążenie napięciowe dotyczy izolacji międzyprzewodowej i fazo
wej urządzenia, a obciążenie prądowe dotyczy bezpośrednio toru prą
dowego urządzenia, a pośrednio również izolacji i innych elementów. 
Warunki środowiskowe są to warunki, jakie dla urządzenia elektro
energetycznego stwarza otoczenie (środowisko). Warunki środowi
skowe określają głównie następujące czynniki otoczenia:
♦ temperatura,
♦ wilgotność,
♦ ciśnienie powietrza (wysokość nad poziomem morza),
♦ zawartość zanieczyszczeń w powietrzu występujących w formie 

pyłów, gazów lub par,
♦ warunki stwarzające zagrożenie pożarowe albo wybuchowe,
♦ narażenia mechaniczne (drgania, wstrząsy).

12 Jak można scharakteryzować warunki środowiskowe pracy urzą
dzeń i sieci elektrycznych? (D)

Szczegółowa klasyfikacja warunków pracy urządzeń elektrycznych 
została określona w normach. Każdy stan środowiska otoczenia ozna
czony został kodem zawierającym dwie duże litery i cyfrę. Pierwsza 
litera kodu oznacza ogólną kategorię wpływu środowiskowego, a mia
nowicie:

9


