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 W pudełku znajdują się różnego rodzaju bezpieczniki, takie które są używane w domu, w 

urządzeniach i w samochodach. 

 Ten największy (po prawej stronie na górze), to jest włącznik nadprądowy. Wyłącznik 

nadmiarowo-prądowy, wyłącznik instalacyjny typu DS nazywany też potocznie eską. Element instalacji 

elektrycznej, którego zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd płynący w tym obwodzie 

przekroczy wartośd bezpieczną dla tego obwodu. Wyłączniki te przeznaczone są do sterowania i 

zabezpieczeo przed skutkami przetężeo (przeciążeo i zward) obwodów odbiorczych instalacji oraz 

urządzeo elektrycznych w gospodarstwach domowych i innych. 

 Kolejny pod nim, to bezpiecznik topikowy, wkładka topikowa – rodzaj zabezpieczenia 

elektrycznego, w którym przez stopienie się jednego z jego elementów następuje przerwanie ciągłości 

obwodu elektrycznego. Bezpiecznik topikowy („korek”) stosowany jest typowo w instalacjach 

domowych. W bezpieczniku topikowym przerwanie obwodu elektrycznego następuje po określonym dla 

danego natężenia prądu czasie jego przepływu. Główną częścią bezpiecznika jest element topikowy 

wbudowany we wkładkę topikową. Topik jest przewodnikiem elektrycznym, który nagrzewa się w wyniku 

płynięcia przez niego prądu. Gdy zbyt duże natężenie prądu trwa dłuższy czas, to wówczas topik 

nagrzewa się do temperatury, w której się topi. W momencie przepalenia topika następuje zapalenie 

łuku elektrycznego, gdy wartośd natężenia płynącego prądu spadnie do zera łuk gaśnie i prąd przestaje 

płynąd. Czas palenia się łuku zależy od rozłączanego napięcia, natężenia prądu oraz środowiska w którym 

się pali. 

 Następne po prawej stronie, to bezpieczniki szklane, rurkowe, topikowe stosowane typowo w 

sprzęcie elektronicznym np. prostownik (tam przychodzą dwa bezpieczniki: rurkowy i taki jak 

samochodowy). 

 Obok są bezpieczniki samochodowe małe i duże. Bezpieczniki zamknięte są w specjalnych 

skrzynkach, które znajdują się pod maską od strony kierowcy i pod deską rozdzielczą. Nawet jeden 

spalony bezpiecznik uniemożliwia nam prowadzenie pojazdu. Konieczna jest jego wymiana. Problem 

pojawia się w momencie, kiedy musimy wybrad ten właściwy. Różnią się natężeniem prądu, które 

oznacza się odpowiednimi kolorami. Pomimo swoich małych rozmiarów bezpieczniki samochodowe 

odgrywają istotną  rolę w kwestii bezpieczeostwa. W samochodzie stosuje się wiele bezpieczników, co 

jest konieczne ze względu na występowanie dużej ilości układów elektrycznych o różnym napięciu. Dzięki 

temu awaria np. wycieraczek nie doprowadza do zatrzymaniem pracy silnika. Bezpieczniki samochodowe 

wykorzystywane są m.in. do sygnałów dźwiękowych, oświetlenia kabiny, alternatora, pompy paliwowej i 

ogrzewania przednich i tylnych szyb. Bezpieczniki samochodowe przepalają się i w ten sposób chronią 

samochód przed znacznie poważniejszymi awariami. Kiedy dochodzi do zwarcia lub przeciążenia, 

konkretne bezpieczniki przejmują na siebie zwiększony ładunek. Skutkuje to rozłączeniem obwodu 



elektrycznego. W ten sposób bezpiecznik przepala się. To dzięki temu nie dochodzi do przegrzania się 

całej instalacji, a nawet w ekstremalnych sytuacjach do pożaru. 

 Kolejne to bezpieczniki samochodowe kostkowe żeoskie.  

 Ten duży czarny na górze to przekaźnik. Przekaźnik jest urządzeniem elektromagnetycznym 

umożliwiającym przepływ prądu z akumulatora do urządzenia wykonawczego (np. światła mijania czy 

kierunkowskazy). Budowa przekaźnika opiera się na działaniu elektromagnesu. 

 Po prawej stronie znajduje się czarna naklejka ze skrzynki bezpiecznikowej z Mazdy MPV, 

znajdującej się pod maską samochodu. Są tam informacje, który bezpiecznik jest od czego i jaką ma mied 

wartośd. 

 


