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1. ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
1.1. ЗАДАТАК И ВРСТЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Електрична инсталација представља део преносног система електричне
енергије или сигнала од места прикључка на градску мрежу ниског напона
или градску телекомуникациону мрежу до пријемника. Израђује се тако да
кроз њу може неограничено дуго протицати електрична струја или се
преносити сигнал константног напона, висине или квалитета потребног за
нормални рад пријемника. При томе, одступања напона од номиналног, која
настају услед пада напона, морају бити у дозвољеним границама,
прописаним стандардима. Да би инсталација могла испунити све захтеве, за
израду се употребљава материјал израђен према важећим стандардима, а
одабран и уграђен према одговарајућим техничким прописима.

Општи приказ једног електроенергетског система и ЕЕС Србије

Електричне мреже су системи постављених проводника који служе за
развод електричне енергије од трансформаторске станице до прикључка
потрошача. Преко мрежа се напајају елекртичном енергијом концентрације
пријемника за електрично осветљење, за електромоторни погон, термичке
пријемнике, пријемнике у хемијској индустрији итд. Оне обезбеђују непрекидно напајање потрошача електричном енергијом.
Кућни прикључак је веза електричне инсталације у објекту са мрежом
ниског напона. Састоји се од спољашњег и унутрашњег дела. Спољашњи део
може бити изведен голим или изолованим проводницима и кабловима.
Постоје:
- надземни(ваздушни) и
- подземни(кабловски).
Унутрашњи део кућног прикључка повезује спољашњи део са инсталацијом
пријемника, а завршава се код мерног уређаја (GRO са КРК).

Начини извођења надземних прикључака

Изглед кабловске прикључне кутије (КПК) за кабловски (подземни) прикључак

НАПОМЕНА: О врстама прикључака и разводним ормарима више речи
биће на крају овог поглавља.
Основна подела електричних инсталација према СРПС-у извршена је
на:
- енергетске инсталације и
- телекомуникационе (ТК) инсталације.
Енергетске инсталације или електричне инсталације јаке струје имају
фазни напон (напон између фазног и неутралног проводника) мањи од 250V и
називају се још и инсталације ниског напона. Разврстане су према:
условима околине у којој се постављају (у сувим и влажним просторијама,
просторијама у којима постоји опасност од експлозија и пожара, механичких

удара итд.), према намени (за осветљење, електромоторне погоне, термичке
потрошаче и грађевинске инсталације), као и према начину извођења (на зид,
у зид...).
Телекомуникационе инсталације имају радни напон између проводника
мањи од 50V, а називају се још и електричне инсталације малог напона.
Разврстане су на телефонске и сигналне инсталације. Телефонске
инсталације омогућавају пренос говора на даљину, док се сигналне користе за
сигнализацију кварова, пожара, провала итд. Као посебна група инсталација
малог напона постоје инсталације централне ТВ и радио-антене, интерне
телевизије, електричне ограде, инсталације за електричне часовнике итд.
Начин извођења инсталације зависи од услова у просторији у којој се
инсталација поставља, јер ти услови диктирају начин полагања проводника.
Проводници се могу полагати изоловани или неизоловани, на зид, у зид, у
каналима, каналним кутијама, у цевима итд.

1.2. ПРОВОДНИЦИ И КАБЛОВИ
За прикључивање (повезивање) електричних потрошача са разводним
таблама користе се:
- голи (неизоловани) проводници,
- изоловани проводници и
- каблови.
1.2.1. ГОЛИ (НЕИЗОЛОВАНИ) ПРОВОДНИЦИ
Голи проводници су металне жице различитог облика пресека. Употребљавају се за провођење струја у разводним постројењима, у каналним
кутијама за сабирнички развод и за извођење ваздушних (надземних)
мрежа. Морају бити постављени тако да није могућ додир делова под напоном и морају бити причвршћени на одговарајуће изолаторе. Између њих морају постојати одговарајући размаци. Израђују се са различитим пресецима:

Врсте пресека проводника: 1-округао (пун), 2-цевни (цевасти), 3-пљоснати, 4-ужасти, 5секторски

Попречни пресеци проводника
су:
1 - масивни округли

0.5 - 16mm2

2 - цевни (шупљи)

20/14 - 60/52 mm2

3 - правоугаони(пљоснати)

12/2 - 100/10mm2

4 - ужасти

10 - 1000mm2

5 - секторски

25 - 400 mm2

У следећој табели дате су трајно дозвољене струје за Cu и Al проводнике
за температуру околине 400С. Ако је температура ваздуха нижа, проводници
се могу оптеретити већом струјом која се израчунава по обрасцу:

где су: I - струја из табеле,
t - температура амбијента

Дозвољено оптерећење голих(неизолованих) проводника на
отвореном простору
Трајна струја
за бакар
за алуминијум
115
92
151
121
174
149
231
185
282
226
357
283
411
329
477
382
544
435

Пресек проводника (mm2)
16
25
35
50
70
95
120
150
185

Неизоловани проводници означавају се (обележавају) бојом (боја није
изолација) на тај начин што се проводници фарбају наведеним бојама:

Боје за означавање неизилованих проводника
Врста струје
Трофазна струја

Ознака за проводник
Боја
фаза R(X61)
жута
фаза S(X62)
зелена
фаза T(X63)
љубичаста

Монофазна струја

фаза T(X63)
фаза О(N)

Једносмерна струја

Р(6+)
N(6-)

љубичаста
жута
црвена
плава

Неуземљени нулти
проводник

N

светлоплава

Заштитни проводник

Pe

зелено жута боја

1.2.2. ИЗОЛОВАНИ ПРОВОДНИЦИ
1.2.2.1.
Намена и конструкција
Користе се за пренос и расподелу електричне енергије. Конструктивни
елементи проводника су: жила, језгро, плашт и омотач. Жила је проводник

са изолацијом, омотачем и заштитним слојем за учвршћење изолације.
Проводник се израђује од бакарне или алуминијумске жице, округлог,
ужастог или секторског пресека. Изолација се наноси непосредно на
проводник. Израђује се од импрегнисаног папира, гуме, памука, свиле, а
најчешће од термопластичних маса (PVC).
Према броју жила разликујемо једножилне и вишежилне проводнике.
Површина жиле обојена је једном од четири боје:
а) смеђа или црна за фазне проводнике,
б) светло плава за неутрални проводник,
с) жуто зелена за уземљење.
Језгро проводника је целина од више жила.
Жиле се упреду или поуже да би образовале целину.
Плашт је слој који се ставља на језгро. Он штити језгро од продора влаге.
Израђује се од гуме, термопластичних маса и метала. Плашт од
термопластичних маса користи се код проводника који су изложени великим
механичким напрезањима: ваздушни водови, подводни проводници,
проводници за тешке багере. Метални плашт најчешће је од олова или челика
у виду трака. Челичи плашт се користи код непокретних проводника који су
изложени јаким механичким напрезањима.
Омотач проводника је слој којим се омотава било плашт или језгро у циљу
механичке заштите.

1.2.2.2.Означавање енергетских изолованух проводника
Према СРПС-у ознаку изолованих проводника чини 5 (пет) група словних и
бројчаних ознака:

I групу чине словне ознаке које представљају следеће:
слово означава посебно подручје примене (уколико постоји), док се
за опште подручје примене не означава. Те ознаке су:
А - аутомобилски,
В - бродски,
D - дизалични,
S - ѕа светиљке,
Z - за заваривање,
Ž - железнички
1.

ознака означава врсту материјала употребљеног за изолацију и
плашт:
P - поливинил-хлорид
Е - термопластични полиетилен
X - умрежени полиетилен
G - гума на бази природног и стирен-бутадијенског каучука
Еv - етилен-винилацетат
В - бутил-гума
Si - силиконска
гума
F - политетрафлуоретилен(PTFE)
Fe - флуоронирани етиле-пропилен(FЕР)
Ра - полиамид
Ес - хлорирани полиетилен
Ni - нитрил гума
Рt - полиестер
N - полихлоропен
2.

Еs - хлорираниполиетилен
Pu - полиуретан
IP - импрегнисани папир
Н - слабопроводљиви слој испод и изнад изолације
H - слабопроводљиви плашт
Т - текстилни oплет
NР - нарочито импрегнисани папир
А - алуминијумски плашт
Аz - алуминијумски плашт од траке-заварен
Ер - етилен-пропилен гума
Av - алуминијумски плашт валовит
Аb - бутадијен-акрилонитрил
О - оловни плашт
ZO - оловни плашт на свакој жили посебно
Иза ове ознаке ставља се коса црта ( / ), након које долази још једна ознака
која oзначава особине конструкције значајне за примену изолованих
проводника:
А - отпоран према атмосферским утицајима,
F - финожичан,
Ј - појачан плашт
К - калајисан проводник,
L - лакши плашт,
М - многожичан,
R - размакнуте жиле,
S - нарочито савитљив,
Т - отпоран на топлоту,
U - са паралелним жилама,
N - незапаљив,
P - поужен,
О - ојачан, самоносив.
Иза ознаке прве групе ставља се знак ( - ) ако ознака изолованог проводника
садржи II и III групу.

II група представља ознаку за заштитни проводник (ако постоји).
Заштитни проводници се обележавају жуто зеленом бојом и означавају са Y.

III група означава врсту материјала и облик жиле изолованог проводника.
- За проводнике од бакра пуног округлог облика симбол се изоставља,
- за проводнике од алуминијума ставља се симбол А,
- за вишежилне проводнике округлог пресека симбол се изоставља,
- за вишежилне проводнике секторског пресека ставља се симбол S,
- за једножичне проводнике секторског пресека ставља се симбол SJ.

IV група означава број жила и номинални напон проводника.
Ова група је померена од предходне за једно словно место и даје податке о
броју жила и пресеку проводника и то број жила x пресек проводника. Ако је
неутрални проводник мањег пресека од фазног проводника, онда се иза
пресека фазних проводника ставља знак + ( 3 x 25 + 16).
Пресек проводника је у mm2.

V група - Номинални напон изолованог проводника и то само ако је
напон виши од 1000 V. Изражава се у V.
Примери:
Анализирати ознаке датих проводника:
1. AP 1 24V - аутомобилски, изолован PVC масом, пресека 1mm2,
називни напон 24V.
2. PP/R 3 x 1.5 380V - инсталациони проводник са изолацијом и плаштом
од PVC масе, са размакнутим жилама, трожилан, пресека 1.5mm2, за
номинални напон 380V.
3. GN/J - Y 5 x 2.5 500V - изолација од гуме(савитљиви), плашт од
неопрена, ојачане конструкције, петожилан, пресека 2.5mm2, са зелено жутом
жилом, за номинални напон до 500V.

1.2.2.3. Врсте и дозвољено оптерећење изолованих
проводника
Проводници се деле према намени и месту где се користе:
- инсталациони енергетски проводници,
- водови за покретне пријемнике и
- проводници за светиљке.
Инсталациони енергетски проводници полажу се под малтер, на малтер
(у оба случаја директно или у цеви) као ваздушни водови за распоне до 20m.
Називног напона су до 1000V, најчешће 230 V и 400V. Израђују се као
једножилни и вишежилни.Најчешће се користе проводници типа: G, G/M,
G/J, P/M, P/FJ, GN/A, P/A, PP/A,PMT, PP/O,PNT...
За напајање покретних пријемника употребљавају се савитљиви
заштићени проводници: P/L, GG/J, PP/J, GT,GT/NGN...
Проводници за светиљке употребљавају се искључиво за напајање
непокретних и покретних светиљки: G, SP, SG/L, SP/J, SP/V
Кад струја пролази кроз проводник он се загрева услед Џуловог ефекта.
Изоловани проводници се смеју зсгревати највише до 600С. Дозвољена
струја за сваки пресек проводника ограничена је на вредност која не изазива
загревање проводника преко ове границе. Ако би температура била већа,
изолација проводника би брзо старила и губила своја изолациона својства.
Од преоптерећења и кратких спојева проводници се штите осигурачима
и аутоматским прекидачима.
У таблици су дате највеће дозвољене струје и јачине топљивих осигурача
за поједине врсте и пресеке проводника:
Група I - одређују се осигурачи за проводнике положене у инсталационе
цеви, које припадају једном струјном кругу;
Група II - одређују се осигурачи за :
- цевне(оклопљене ) проводник
- водове сличне каблу (које нису положене у цеви),
- вишежиллне водове који нису положени у цеви,
- вишежилне променљиве водове

Група III - бирају се осигурачи за
- једножилне проводнике слободно положене у ваздуху,
- једножилне проводнике у разводним постројењима,
- голе проводнике од бакра до 50mm2 и од алуминијума до 75mm2.
Вредности за називне струје у табели важе за температуре околине до 250С.
Ако је температура виша од 250С свака вредност из табеле се множи редукционом фактором за проводнике изоловане гумом и PVC масом.

Највећа дозвољена струја топљивих уметака
Пресеци проводника Називна струја топљивих
(mm2)
осигурача
Група Група
Група
Cu
Al
I
II
III
0,75
10
16
1
10
16
20
1,5
2,5
16
20
25
2,5
4
20
25
35
4
6
25
35
50
6
10
35
50
63
10
16
50
63
80
16
25
63
80
100
25
35
80
100
125
35
50
100
125
160
50
70
125
160
200
70
95
200
225
95
120
225
260
120
150
260
300
150
185
300
350
185
240
350
430
240
430
500

Вредности редукционох коефицијената
Температура Редукциони коефицијенти
(0С)
Гума
PVC
25
1.00
1.00
30
0,92
0,94
35
0,85
0,88
40
0,75
0,82
45
0,65
0,75
50
0,53
0,67
55
0,38
0,58
1.2.3. Инсталациони енергетски каблови ниског напона до 1кV
1.2.3.1. Намена и конструкција енергетских каблова

Према намени каблови се не разликују од проводника. Њихова је улога да
омогуће пренос и расподелу електричне енегије од извора до пријемника.
Каблови се од проводника разликују по конструкцији у томе што имају ојачану конструкцију која омогућава постављање каблова у земљу, воду (у реке,
у мора) или на металне конструкције.
Конструктивни елементи кабла су:
жила, језгро, плашт, арматура и омотач.
Жила кабла је проводник са изолацијом. Проводник се израђује од бакра
или алуминијума, пуног, ужастог или секторског пресека.Број жила за
каблове до 1кV је од 1 до 5. Изолација је од PVC или импрегнисаног папира.
Језгро чине поужене жиле. Да би се добио округао пресек између жила се
поставља испуна. Испуна зависи од типа кабла: може бити од PVC, гуме или
синтетичког каучука.
Преко језгра поставља се појасна изолација. Улога појасне изолације је да
учврсти жиле и да повећа диелектричну чврстоћу између проводника и
плашта.
Плашт штити језгро од влаге. Израђује се од PVC масе или од олова за
каблове изоловане PVC масама, а за каблове изоловане импрегнисаним
папиром израђује се од оловне бешавне цеви.

Арматура је механичка заштита кабла. Најчешће се израђује од две
челичне траке постављене у два слоја тако да други слој покрива зазоре
првог.
Омотач је израђен од PVC масе или импрегнисаног папира и јуте заливене
битуменом.

1.2.3.2. Означавање енергетских каблова
Означавање енергетских каблова врши се према истом стандарду као и
изолованих проводника и једина разлика је означавање прве групе, где се
уместо конструктивних особина изражених словима за каблове примењују
бројчане ознаке подељене у две декаде Свака декада садржи групу каблова са
извесним заједничким обележјем конструкције:
·
декада од 01 до 09 - заштита ид корозије преко металног плашта,
·
декада од 10 до 19 - механичка заштита од металних трака преко
металног плашта, са заштитом од корозије или без ње,
·
декада од 20 до 29 - механичка заштита од округле ћеличне жице
преко металног плашта, са заштитом од корозије или без ње,
·
декада од 30 до 39 - механичка заштита од пљоснате поцинковане
челичне жице или специјалве округле алуминијумске жице преко
металног плашта, са заштитом од корозије или без ње,
·
декада од 40 до 49 - елементи конструкције испод плашта од
термопластичне масе,
·
декада од 50 до 59 - елементи конструкције испод плашта од
природне или синтетичке гуме,
·
декада од 60 до 69 - елементи конструкције испод плашта од
природне или синтетичке гуме, са заштитним командним и
контролним проводницима,
·
декада од 70 до 79 - елементи конструкције испод ојачаног плашта
од природне или синтетичке гуме,
·
декада од 80 до 79 - елементи конструкције испод спољашњег
плашта од термопластичне масе или еластомера.
Симбол 00 употребљава се за конструкције без елемената наведених у овој
тачки.
1.2.3.3. Врсте каблова. Дозвољено струјно оптерећење енергетских
каблова
PP00 - употребљава се у затвореним просторијама и на местима где се не
очекују механичка напрезања. Израђују се као једножилни, двоожилни,
трожилни и четворожилни, пресека 1.5 - 300mm2.

PP41 - употребљава се у просторијама и каналима где постоји могућност
механичког напрезања и оштећења. Има изолацију и плашт од PVCмасе,
арматуру од две челичне траке, пресек проводника до 240mm2.
PP 44 - употребљава се на местима где су могућа велика механичка напрезања. Издржљив је на утицај агресивних средина, користи се за полагање у
реке и мора. Има изолацију и плашт од PVC масе, арматуру од две челичне
поцинковане жице и слоја поцинковане челичне траке, пресек проводника
до 500mm2.
IPO 23 - папирно оловни кабл, бакарни проводници, арматура од две челичне
жице, са импрегнираним омотачем, употребљава се на влажним местима где
постоји могућност већих механичких наперезања. Полаже се у земљу, море,
реке, пресека до 500mm2.
IPO 13 - папирно оловни кабл, бакарни проводници, арматура од пљоснатих
челичних жица, са импрегнираним омотачем. Полаже се у земљу, реке, мора
и на свим местима где се могу јавити средње велика механичка напорезања.
Дозвољено струјно оптерећење енергетских каблова до 1KV зависи од:
- места и начина полагања,
- од температуре околине и
- броја жила у каблу.
Дозвољена струјна оптерећења каблова са бакарним проводницима
дата су у таблици за температуру земље до 200С и ако је само један кабл
положен у земљу. У један ров може се положити више каблова. Прописно
међусобно растојање каблова у рову је 7cm. Ако има више каблова у рову
онда се дозвољено струјно оптерећење из табеле 1 множи фактором из
табеле 2. Ако су каблови положени унутар зграде по зидовима без размака
онда се дозвољено струјно оптерећење из табеле 1 множи фактором из
табеле 3 дате су две колоне:
а) каблови у згради су положени један поред другог без размака,
б) каблови у згради су положени са размаком који који је најмање једнак
пречнику кабла.
Ако су температуре више или ниже, вредности из табеле 1 множе се
редукционим фактором из табеле 4.

Табела 1

Дозвољена струјна оптерећења за бакарне каблове
укопане у земљу
Кабл сатри и
Пресек
Кабл са једним Кабл са два
четири
проводника(mm2) проводником(А) проводника(А)
проводника(А)
1,5
35
30
25
2,5
50
40
35
4
65
50
45
6
85
65
60
10
110
90
80
16
135
120
110
25
200
155
135
35
250
195
165
50
310
235
200
70
380
280
245
95
460
335
295
120
535
380
340
150
610
435
390
185
685
490
445
240
800
570
515
300
910
640
590
400
1080
760
700
500
1230
625
1420
800
1640
1000
1880

Табела 2
Број каблова
Редукциони
број

Редукциони коефицијенти
2 3
4 5
6 7 8 9 10
0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,6 0,6 0,6

Вредности редукционих
коефицијената а и б
Број каблова
1
2 3 и 4 5 и 6 7 и 8 9 и 10
Редукциони коефицијенат а 0,8 0,7 0,65
0,6 0,55
0,55
Редукциони коефицијенат б 0,9 0,75
0,7 0,65
0,6
0,55

Табела 3

Табела 4
Температура(0С)
Корекциони
коефицијенти

1.3.

Температурни коефицијенти корекције
5 10
15 20
25
30
1,15

1

1,05

1

0,94

35

0,88 0,82

ПРИБОР ЗА ИНСТАЛАЦИОНЕ ПРОВОДНИКЕ

У прибор за инсталационе проводнике убрајају се: обујмице, инсталационе кутије и уводнице.
Инсталационе кутије се користе за спајање и гранање проводника, монтажу инсталационих прекидача и прикључница (утичница) и настављање и
укрштање инсталационих цеви. Деле се на разводне, монтажне и универзалне, а израђују се од термопластичних маса. Разводне кутије могу бити округлог и четвртастог облика и имају поклопац са завртњем. Разводне кутије се
користе на местима где се цеви или проводници рачвају или спајају, као и на
правим деловима трасе на сваких 6 метара. Монтажне кутије се испоручују
без поклопца и имају округли облик, са унутрашњим пречником 60 mm и
дубином 40 mm, а користе се за монтажу прекидача и прикључница.
Универзалне кутије могу да служе и као разводне и као монтажне, по
потреби.
Уводнице (и луле) се постављају на местима где проводници улазе у цеви
или пролазе кроз зид где постоји могућност механичког оштећења проводника. Израђују се од порцулана и PVC маса, а за цеви се причвршћују спојкама.

Обујмице се користе за полагање проводника и каблова по зидовима и
таваницама, као и у тунелима и каналима. Постоје два основна типа
обујмица: отворене и затворене. Отворене се користе за полагање у каналима
и по зидовима, као и на местима где су могућа померања и механичка
напрезања проводника. Затворене се користе на вертикалним деловима трасе
и на крајевима дугих хоризонталних линија и на променама трасе вода.
Обујмице се постављају на растојању од 30-100 cm, у зависности од врсте и
тежине проводника и кабла.

Изглед инсталационих кутија

Изглед појединих врста уводница и обујмица

1.4.

ПРИБОР ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ КАБЛОВЕ

За постављање каблова, њихово настављање, затварање крајева и причвршћивање користи се кабловски прибор. Према намени, кабловски прибор се
дели на:
- кабловске капе,
- кабловске главе,
- кабловске спојнице,
- кабловске папучице,
- кабловске стезаљке-спојнице (спојна чахура),
- кабловске обујмице.
Кабловске капе
Кабловске капе се употребљавају као привремена заштита каблова од
продора влаге. Постављају се на крајеве кабла, тако што се крај кабла залије
течном кабловском масом, а ако кабл треба дуже времена чувати у магацину
крај кабла се штити још и оловним или железним завршетком.
Кабловске главе
Кабловске главе служе за трајну заштиту краја кабла од продора влаге
и истовремено омогућавају да се крајеви кабла отворе и жиле припреме за
спајање. Деле се према конструкцији, положају монтаже и броју жила. Према
конструкцији, кабловске главе могу бити за унутрашњу и спољашњу монтажу. Обе врсте се израђују тако да омогућују монтажу у вертикалном и хоризонталном положају, за две, три или четири жиле кабла.
Кабловска глава за унутрашњу монтажу састоји се од левка и поклопца, који су израђени од челичног поцинкованог лима или од олова. Левак и
поклопац се међусобно спајају, а након тога читава глава налива уљном
кабловском масом.
Кабловска глава за спољашњу монтажу користи се за израду завршетка каблова на отвореном простору. Састоји се од истих делова као и глава за
унутрашњу монтажу, с тим да је прилагођена условима спољашње монтаже.
Тело је израђено од пластике са добрим електричним и механичким особи-

нама, а за наливање се користи двокомпонентна маса, која очврсне већ након
пола сата. Димензије кабловске главе зависе од пресека каблова и броја жила.

Изглед кабловске главе и кабловске капе
Кабловске спојнице
Кабловске спојнице се користе за спајање, настављање и рачвање
каблова, па се, према намени, деле на праве и рачвасте (Т-спојнице). Према
месту монтаже деле се на спојнице за унутрашњу и спољашњу монтажу.
Спојнице за унутрашњу монтажу израђују се од олова, ливеног челика (за IPO каблове) и термопластичне масе (за каблове са PVC-изолацијом).
Кабловска оклопна спојница се састоји од доњег дела, поклопца и две обујмице, а доњи и горњи део се спајају завртњима. Оловна спојница се користи
на местима где се не очекују механичка напрезања и удари.
Кабловска спојница за спољашњу монтажу користи се са или без
унутрашње оловне спојнице, што зависи од влажности терена.
За спајање бакарних проводника користе се кабловске стезаљкеспојнице, тј. спојне чахуре, које омогућавају добар квалитет споја и заштиту
од корозије. Алуминијумски проводници се спајају заваривањем.
За монтажу спојница потребан је и одговарајући прибор за монтажу,
што зависи од врсте спојнице.

Пресек и делови једне кабловске спојнице

Кабловске папучице
Кабловске папучице олакшавају
прикључак кабла у разводним таблама и
апаратима, тако што су прилагођене за
увлачење проводника. За причвршћивање
папучице користи се завртањ. Папучице се
израђују као праве и за спајање под правим
углом.

Положај постављања кабловске папучице на
спојници-завршници и изглед папучице (десно)

1.5. ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ И ПРИБОР
За заштиту проводника и каблова од механичких оштећења, воде и
хемијских испарења користе се инсталационе цеви. Цеви се израђују у
правим комадима стандардних дужина. За сваку цев се израђује и посебан
прибор, као што су: цевна колена, уводнице, спојке, луле, разводне кутије
итд. Цеви се уграђују у зависности од радних услова и потребне заштите.
Постоји више врста цеви:
- неметалне цеви,
- металне цеви и
- металне цеви са неметалном поставом.
Инсталационе неметалне цеви
Неметалне цеви се користе за заштиту каблова и проводника од мањих
механичких оптерећења и влаге. Употребљавају се само за полагање у
малтер. Израђују се од тврде гуме, пластичних маса и импрегнираног пресованог папира у стандардним дужинама од 3 m, осим гипких цеви и црева,
која се испоручују у котуровима. Унутрашњи пречници ових цеви износе: 9;
11; 13,5; 16; 23; 29; 36 и 48 mm. Савијање се може вршити алатима, док се
неке врсте гумених и полиетиленских могу савијати и без алата. Такве типове
цеви је довољно загрејати и загрејане спојити са другом цеви.
Инсталационе металне цеви
Ова врста цеви се користи на местима где постоји повећана опасност
од механичких оштећења каблова и проводника, као нпр. у ливницама,
монтажним халама, радионицама итд. Израђује се више типова металних
инсталационих цеви, као што су: преклопљене челичне цеви, бешавне
челичне цеви, челичне оклопне цеви, челичне заварене цеви и метална црева.
Преклопљене и бешавне челичне цеви (тзв. Пешелове цеви) се користе само за полагање по зидовима у сувим просторијама, јер немају заштиту од воде и влаге. Израђују се од челичне савијене траке дебљине 0,75-1,5
mm у облику цеви са преклопом или без њега дужине 3 m. Унутрашњи
пречници ових цеви су: 8,5; 14; 18,5; 26 и 37 mm. Са спољње стране су премазане црним асфалтним лаком. Прибор за ове цеви може бити израђен од

лима (лака израда) или од ливеног челика (тешка израда), а састоји се од:
спојки, колена, рачви, разводних кутија итд.
Челичне оклопне и челичне заварене цеви се користе на местима где
електрична инсталација може бити изложена механичким напрезањима и у
њих се полажу проводници са ојачаном изолацијом, нпр. типа РР. Од
челичних заварених цеви користе се црне (гасне) цеви, поцинковане (водоводне) и шавне (ојачане) цеви. Производе се у дужинама од 5 m и пречницима
од 1/8'' до 2'', односно од 6 до 50 mm.
Инсталационе металне цеви са неметалном поставом
Ова врста цеви представља комбинацију металних и неметалних цеви и
ту спадају: инсталационе обложене цеви, инсталационе оклопне цеви са
неметалном поставом и инсталациона метална црева.
Инсталационе обложене цеви се користе за полагање у сувим просторијама где се не очекују већа механичка напрезања. Могу се полагати на
малтер и испод малтера, а у њих се полажу све врсте проводника. Израђују се
од неметалних материјала обложених металном облогом, која је израђена од
танког челичног лима заштићеног од корозије слојем олова или алуминијума.
Пречник цеви се одређује према броју проводника, врсти проводника и
начину постављања цеви и износи од 9 до 38 mm. Прибор за спајање, повезивање и настављање цеви израђује се од истог материјала од кога су
израђене и цеви. У прибор спадају: спојке, инсталационе кутије, колена,
уводнице и луле. Спојке се користе за спајање правих комада цеви и правих
комада са коленима. Са сваким комадом цеви од 3 m произвођач испоручује
и једну спојку дужине 50-60 mm, називног пречника 11; 13,5; 19; 23; 29 и 36
mm. Пречник спојке је нешто већи од пречника цеви како би се могло
извршити лакше постављање спојке на цев. Користе се две врсте спојки:
обична и редукциона. Обична се користи за настављање два комада цеви
истог пречника, а редукциона за спајање две цеви различитих пречника.
Инсталациона колена се користе за настављање цеви када цев мења смер
полагања под углом од 90о. За израду цевних колена користе се готова
фабричка колена или се врши савијање правих комада помоћу једноструких
или троструких клешта. Уводнице и луле се постављају на местима где
проводници улазе у цеви и служе за механичку заштиту проводника од

необрађених крајева цеви. Израђују се од порцулана и PVC маса, а за цеви се
причвршћују спојкама.
Инсталационе оклопне цеви са неметалном поставом су цеви са
ојачаним плаштом, које се употребљавају за заштиту проводника и каблова
од удара и механичких напрезања при напајању машина радилица. Израђују
се у стандардним дужинама од 3 m и пречницима од 11 до 42 mm. Са спољње
стране су премазане лаком, а на крајевима имају нарезану лозу за лакше спајање цеви, што омогућава њихову водонепропусност. Постављају се на
зидове, таванице, у подове и на металне конструкције.
Инсталациона метална црева са поставом се израђују од челичних
калајисаних или поцинкованих зглобова са поставом од гуме или PVC.
Пречници црева одговарају пречницима оклопних цеви. Користе се на
местима где се очекује стално померање проводника, као код машина
алатљика.

1.6. ПРИКЉУЧНИ УРЕЂАЈИ
Прикључни уређаји се користе за прикључивање покретних пријемника
(светиљки, термичких апарата, електромотора итд.) са електричном инсталацијом ниског напона. Према намени, подељени су на: прикључнице, утикаче,
преносне прикључнице, рачве и натикаче. У зависности од тога да ли су прикључни уређаји изведени са контактима за уземљење или без њега, деле се на
незаштићене и заштићене прикључне уређаје. Према начину уградње подељени су на: прикључне уређаје за уградњу на зид, у зид и преносне прикључне уређаје. Према изведеној заштити од спољњних утицаја, подељени су на:
незаштићене, заштићене од капајуће воде, заштићене од прскајуће воде, уређаје са заштитом за рад у просторијама са експлозивом, уређаје за грубе
погоне и уређаје за мале напоне. Без обзира на врсту прикључних уређаја, на
сваком од њих мора постојати ознака за радну струју, номинални напон, тип
производа, ознака производа, заштита од воде и врста струје.

Прикључнице и утикачи са заштитним уземљењем за
монофазну и трофазну струју

1.6.1. НЕЗАШТИЋЕНИ ПРИКЉУЧНИ УРЕЂАЈИ
Незаштићени прикључни уређаји су израђени без икакве посебне
заштите, због чега се примењују само у сувим просторијама, где је проценат
влаге мали и где не постоји опасност од оштећења изолације прикључних
уређаја. Израђују се за напоне од 250 и 380V и номиналне струје 10, 16 и 25А
Прикључница представља непокретни део направе за прикључак
пријемника на инсталацију и њоме се завршава електрична инсталација.
Постоји више типова прикључница, како за прикључак трофазних тако и
монофазних потрошача. Могу бити израђене за прикључивање једног (једноструке) и више пријемника (вишеструке). Прикључнице се састоје од подножја, израђеног од порцулана или стеатита, и кошуљице од месинга. Димензи-

је кошуљице морају обезбедити што бољи контакт између чепа утикача и
кошуљице прикључнице.
Утикач представља покретни део прикључног уређаја и поставља се
директно у прикључницу. Са пријемником је спојен проводницима. Облик
утикача мора одговарати облику прикључнице. Делови утикача су: дводелно
тело од прес материјала, чепови и растеретна обујмица. Чепови су пуног пресека, пречника 5 mm, с којима се крајеви проводника спајају завртњима. Растеретна обујмица спречава извлачење проводника приликом погрешног
руковања.
Натикач се употребљава за везу покретног пријемника са покретним
проводником, због чега садржи и челичну спиралу или гумену цев. Покретни
пријемници су обично загрејани, па се натикачи израђују са порцуланским
наставком.

Натикач

1.6.2. ПРИКЉУЧНИ УРЕЂАЈИ СА ЗАШТИТНИМ
УЗЕМЉЕЊЕМ
Метални делови пријемника могу у току рада да дођу под напон услед
пробоја изолације и да буду опасни по живот. Да би се ова могућност отклонила, метални делови морају бити уземљени, што се постиже додавањем
одговарајућих контаката на прикључним уређајима. На тај начин се преко
њих спаја маса пријемника са заштитним уземљењем мреже, а прикључни
уређаји са заштитним уземљењем се називају шуко-прикључнице и шукоутикачи. Ови прикључни уређаји имају опружни систем контаката са стране,
а облик зависи од броја проводника и од места постављања. Распоред фаза

код трофазних пријемника се не сме мењати, што је обезбеђено специјалном
конструкцијом ових елемената. Двополне прикључнице се израђују за
номиналну струју од 15 А и напон до 250 V, а трополне за напон 3х380 V и
струје 15 и 25 А. Ова врста прикључних уређаја се обавезно користи у просторијама са повећаним процентом влаге у ваздуху, у просторијама са
влажним подом и у просторијама где руковалац ради са влагом.

1.6.3.

ПРИКЉУЧНИ УРЕЂАЈИ ЗА СПЕЦИФИЧНЕ УСЛОВЕ РАДА

Прикључивање пријемника неопходно је вршити и у неким специјалним
условима рада, као нпр. у влажним просторијама, просторијама са експлозивом или запаљивим смешама, за мале напоне и грубе погоне. На тим местима
се морају користити прикључни уређаји специјалне конструкције, како би се
спречио утицај влаге и капајуће воде (прикључница са поклопцем), могућност настанка експлозија (повезивање уређаја у безнапонском стању у херметички затвореној средини), механичких оштећења (кућиште уређаја од силумина или ливеног гвожђа) и прикључење елемената и пријемника ниског и
високог напона.

Прикључнице за грубе погоне и влажне просторије

Утикачи и утичнице за просторије с експлозивним смешама

1.7. ЕЛЕМЕНТИ ЗАШТИТЕ
У елементе заштите спадају: топљиви и аутоматски осигурачи, моторне
заштитне склопке, заштитни уређаји диференцијалне струје (ЗУДС), заштитна напонска склопка, одводници пренапона и биметални релеј.

1.7.1. ИНСТАЛАЦИОНИ ОСИГУРАЧИ
Инсталациони осигурачи представљају намерно ослабљено место у
инсталацијама на којима долази до прекида струјног кола у случају настанка
преоптерећења или струја кратког споја. Постављају се на почетку сваке
инсталације и на свим местима унутар инсталација где се смањује пресек
проводника. При настанку струје кратког споја прво реагује осигурач најближи месту квара, а након тога и следећи осигурачи. Тиме се постиже
селективна заштита. Према СРПС-у осигурачи морају испунити следеће
захтеве:

- прекидање струјних кола сме се извршити само у затвореној незапаљивој
средини (уметак),
- на осигурачу мора постојати уочљива ознака према којој се може
закључити прекид струјног кола уз помоћ осигурача,
- осигурач веће снаге мора се по димензијама разликовати од осигурача
мање снаге.
У зависности од начина прекида струјног кола осигурачи се деле на
топљиве и аутоматске.

Топљиви инсталациони согурачи
То су осигурачи са лако топљивом жицом у ватросталном уметку. Топљива
жица се димензионише према номиналној струји и када се та вредност
премаши, жица се загрева и прекида, чиме се прекида и струјно коло. Постоје
два основна облика: тип D и тип B. Код осигурача типа D уметак се спаја са
подножјем уз помоћ капе са лозом, а осигурач типа B или ножасти осигурач
има две цилиндричне капе. У зависности од начина прикључења осигурача
типа D, постоје три врсте подножја:
- тип UZ за прикључак и са предње и са задње стране,
- тип TZ са задње стране и
- тип ЕZ за прикључак са предње стране.
Калибарски прстен топљивог осигурача типа D израђује се у четири
величине: DII за струје до 25А, DIII до 63А, DIV до 100А и DV за струје до
200А.
Осигурачи типа В састоје се од две цилиндричне капе и топљивог уметка.
На местима у електричној мрежи где се очекују велике снаге кратког споја
(до 600А и напон до 500V) уграђују се нисконапонски високоучински
осигурачи типа NV.

Делови осигурача типа D

Осигурачи типа B, NV и D

Аутоматски осигурачи
Ови осигурачи раде на два принципа, као електромагнетни и као термички (биметални). Електромагнетни боље реагују на струје кратког споја, а
термички на већа преоптерећења. Користе се за струје до 25А. При реаговању
контакти се раздвајају и прекида се струјно коло, а потезна ручица или дугме
се пребацује у други положај. Након престанка деловања јаких струја дугме
или ручица се може вратити у претходни положај и поново успоставити
струјно коло.

Изглед и делови аутоматског осигурача

1.7.2. МОТОРНА ЗАШТИТНА СКЛОПКА
Употребљава се за заштиту мотора од преоптерећења. Мора да издржи
прекид струје веће од номиналне, као и велике полазне струје. Израђује се
као ручна и електромагнетна, за струје и преко 100А. Ако се користе ови
прекидачи, онда у струјном колу напајања мотора нису потребни осигурач,
контактор и биметал.

Изглед и шема везивања моторне заштитне склопке

1.7.3. ЗАШТИТНИ УРЕЂАЈИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ
СТРУЈЕ (ЗУДС)
Заштитни уређај диференцијалне струје (енгл. RCD), је електрични
уређај који искључује електрично коло када год открије постојање диференције електричне струје између долазних струја и повратног нултог вода. Таква
несразмерност се дешава због отицања струје кроз металну конструкцију
уређаја или чак кроз особу, који су у додиру са земљом. Због додира металне
конструкције под напоном и протицања струје, особа може доживети смртоносни електрични удар. Заштитни уређај диференцијалне струје (ЗУДС) је
тако конструисан да осети ове разлике и брзо искључи део кола у квару, чиме
се отклања могући удар електричне струје. Овај уређај није намењен да

изврши заштиту од преоптерећења или струје кратког споја. ЗУДС је намењен
да дејствује у року од 25-40 ms за струје од 5-30 mA.

Заштитни уређај диференцијалне струје (ЗУДС)
Доња слика представља унутрашње механизме заштитног уређаја диференцијалне струје. Овај уређај представљен на слици треба да буде везан
на ред са напојним каблом. Намењен је да поднесе највише 13 А номиналне
струје оптерећења и да дејствује (искључује) на појави струје диференције
односно цурења од 30 mA. Овај уређај је такозвани активни уређај, односно
представља онај уређај који се неће искључити у случају нестанка електричне енергије, јер се том приликом код успостављања електричног кола могу
десити опасне ситуације када је неопходно поуздано деловање ових уређаја.

Делови и шема повезивања ЗУДС
Доводни линијски проводник и неутрални проводник везују се на контакте означене бројем (1), а одлазни линијски и неулти проводник се везују
на контакте означене бројем (2). Проводник уземљења (није приказан) се

води директно на потрошач без прикључивања на ЗУДС. Када се притисне
тастер за укључење уређаја (3), спајају се контакти линије и нуле (4), и успоставља се електрично коло. Када се отупсти тастер (3), соленоид (5) врши
држање контаката спојеним. Намотај за опажање поремећаја (6) је диференцијални струјни трансформатор торусног облика кроз чије средиште су
провучени линијски и неутрални проводник и он није везан електрично са
овим проводницима. У нормалном раду, струја из линијског проводника
враћа се неутралним. Због тога је сума струја једнака нули.
Било која грешка према земљи (рецимо, особа додирне место на уређају које је под линијским напоном), изазваће да струја приликом протицања
иде другом путањом што значи да постоји разлика струја у линијском и нултом проводнику (овде се говори о монофазном систему) или поједностављено
сума струја није једнака нули. Ова разлика (диференција) изазива индуковање струје у намотају за опажање поремећаја (6) који је повезан са колом за
реаговање (7). Ово електронско коло прекида напајање соленоида (5) чиме се
отупштају контакти (4) (гура их опруга) и електрично коло бива прекинуто.
Уређај делује у делићу секунде, онемогућавајући озбиљан електрични удар.
Тастер за тестирање (8) служи да се уређај са времена на време тестира, пропуштањем мале струје кроз наранџасти проводник (9). Ово имитира квар на
потрошачима и ако уређај не дејствује треба да буде замењен.

1.7.4. БИМЕТАЛНИ РЕЛЕЈ
Биметални релеји се употребљавају за заштиту мотора од преоптерећења. Преоптерећење може бити последица превеликог терета, прениског
напона или прекида једне фазе. Биметални релеј не штити мотор од преоптерећења. У струјне кругове треба поставити и осигураче који штите мотор од
кратких спојева.
Биметал је спој два метала са различитим коефицијентима ширења. Када
се загрева долази до извијања биметалнае траке која је у механичком споју са
окидачем, а он раздваја контакте ако кроз њега дуже време протиче струја
већа од дозвољене. Након хлађења биметални реле се враћа у основни

положај и спреман је за поновно укључење мотора. Користи се за заштиту
мотора у комбинацији са контактором или као део неког другог заштитног
уређаја: аутоматског осигурача, моторног заштитног прекидача. Време
реаговања:
за струју 1.05×In >2 часа; 1.2×In <2 часа; 1.5×In <2минута;
6×In >5секунди.
Има одређени опсег подешавања. Подешава се на номиналну струју мотора.

Биметални релеј

1.7.5. ОДВОДНИЦИ ПРЕНАПОНА
Код заштите од пренапона, који
може настати ударом грома, користе
се одводници пренапона. Одводници
су повезани директно с уземљењем,
на самом почетку инсталације. Ако
дође до пренапона, струје споља се
директно спроводе у уземљење, а
тиме и у земљу, те је инсталација
заштићена. На таквим местима осигурач не би био ефикасан.
Одводник пренапона

1.8. ПРЕКИДАЧКИ ЕЛЕМЕНТИ
Прекидачки елементи служе за прекидање и успостављање струјних кола у
жељеном тренутку и ту се сврставају: растављачи, гребенасте склопке, инсталационе склопке, контактори, степенишни аутоматски прекидачи, временски
релеји, тастери итд.
У тренутку прекидања струјног кола смањује се додирна површина између
контаката прекидача, услед чега се повећава прелазни отпор на контактима.
Због тога се на контактима развија велика Џулова топлота (RI2) која загрева
додирне површине контаката. Ствара се висока температура која јонизује
простор око контаката. Због овога и кад се контакти раздвоје струја и даље
тече у виду електричног лука. Повећањем размака између контаката прекидача издужује се електрични лук, губи се топлота и опада јонизација ваздуха
и лук се гаси. Топлота коју развија електрични лук сагорева контакте прекидача па је за трајност прекидача потребно нагло хлађење електричног лука
или спречавање његове појаве. Ово се постиже брзим искључњњем прекидача помоћу уграђене опруге у прекидачу и одређивањем погодних димензија
прекидача за одређену вредност струје искључења. Најмања дозвољена струја
прекидача је 6А, а најмањи номинални напон према земљи је 250V.
Једнополни прекидачи се граде за струје до 16А и за номиналне напоне до
250V. Код вишеполних прекидача (двополних и трополних) прекид струјних
кола мора бити истовремен за све полове.
Према начину укључења прекидачи се деле на:
- прекидаче са ручним укључењем и
- прекидаче са даљинским укључењем.
Према области примене нисконапонски прекидачи се деле на:
- инсталационе,
- степенишне аутоматске прекидаче,
- ручне прекидаче,
- аутоматске прекидаче и
- заштитне моторне прекидаче.

Изглед појединих врста прекидача

1.8.1. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРЕКИДАЧИ
Инсталациони прекидачи се користе у електричним инсталацијама за
укључење и искључење струјних кола без обзира на врсту пријемника. Деле
се према:
- врсти струје (за једносмерну, наизменичну струју и за једну и другу)
- према покрету који се изводи приликом укључења и искључења
(обртни, прегибни, притисни, потезни и тастери)
- према начину уградње (за уградњу у зид, на зид и на разводне табле)
- према функцији (једнополни, двополни, трополни, групни, редни,
наизменични и унакрсни)
- према степену заштите (за суве просторије, за влажне просторије и
прекидачи за груб погон).
Прекидачи морају одговарати условима за рад на месту монтаже. Код
обртних прекидача затварање, односно отварање струјног кола постиже се
обтањем ручице, а код прегибних повлачењем полуге. Потезни прекидачи
употребљавају се у купатилима и у другим просторијама где је велика влажност, а могу се користити и на другим местима (нпр. зидна лампа).
Тастерима се укључују електрична звона или други пријемници где је

потребно краткотрајно затворити струјно коло.Тастер има повратну опругу и
струјни круг се прекида чим престане притисак на тастер.
Прекидач за монтажу у зид монтира се у претходно учвршћену кутију
од Φ60mm. На телу прекидача постављене су две шапе за монтажу завртњима.
Прекидачи су конструисани тако да могу обављати једну или више
операција укључења и искључења. Први се употребљавају за укључење
једног пријемника, а други за серијско, редно, наизменично и унакрсно
укључење пријемника.

Објашњење шема:
1 - једнополни прекидач -укључује и искључује један проводник, фазни;
2 - двополни прекидач - укључује и искључује оба проводника,најчешће у
једносмерним струјним колима;
3 - трополни прекидач - укључује и искључује све три фазе истовремено,
трофазни пријемници;
4 -Групни прекидач - истим покретом руке искључује се напајање једног
пријемника и укључује напајање другог. Оба струјна круга не могу бити
укључена истовремено.
Користи се у хотелским собама, Израђује се само као обртни.
5 - Серијски прекидач - има четири положаја: у првом положају све је
искључено, у другом положају укључено је једно, а у трећем положају и
друго струјно коло. У четвртом положају укључена су оба струјна кола.
Израђује се као обртни и као прекретни.
6 - наизменични прекидач - употребљава се за укључење једног струјног
кола са два различита места. Израђује се као обртни и као прекретни;
7 - унакрсни прекидач - употребљава се у комбинацији са још два
наизменична прекидача за вишеспратно степениште.

1.8.1.1.Ручни прекидачи
Код ручног прекидача струјни круг се затвара повлачењем полуге или
окретањем ручице. Према начину укљуења и према покрeту руке приликом
укључења деле се на пoлужне и обртне. Обртни су ваљкaсти, гребенасти и
пакетни прекидачи.
Полужни прекидачи се најчешће употребљавају као растављачи (укључују и искључују напојна кола ако пријемници нису укључени). Употребљавају се у трансформаторсим станицама и разводним орманима. Укључују се и
искључују повлачењем ручице. Израђују се великих димензија и за велике
струје. Механизам за укључење има опруге помоћу којих се нагло раставља
струјно коло. Приликом монтаже треба водити рачуна да се прекидач угради
у положају који даје произвођач, да не би дошло до неконтролисаног укључења или искљуења. Не користе се за напајање мотора зато што немају додатну заштиту од кратког споја ипреоптерећења.
Ваљкасти прекидачи (контролери) се употребљавају за укључење мо-

тора, регулисање брзине уз помоћ отпорника и промену смера обртања.
Користе се на крановима и у превозним средствима. Непокретни контакти су
причвршћени за изолационе носаче. Окретањем ручице контролера на леву и
десну страну контакти сегмената на ваљку спајају или раздвајају везе непокретних контаката и тако остварују спојеве по шеми. Номинални напон им
је 500V, а израђују се за моторе до 55кV.
Гребенасти прекидачи су обртни ручни прекидачи код којих се погодним распоредом склопних елемената и гребена на осовини могу постићи вема
сложени захтеви. Користе се као преклопници за укључење звезда-троугао,
преклопници за промену смера мотора, прекидачи за укључење термичких
пријемника, прекидачи за помоћне струјне кругове и сигнализацију, мерење итд. Деле се у четири групе:
1. група: моторни гребенасти прекидачи за укључење монофазних и
трофазних асинхроних мотора;
2. група: вишеструки гребенасти прекидачи за укључење помоћних и
сигналних струјних кругова;
3. група: закретни прекидачи. За разлику од претходних, закретни прекидачи се враћају у почетни неутралан положај чим престане притисак руке на
њега. Употребљавају се за командовање у помоћним струјним колима и
4.група: употребљавају се за командовање и сигнализацију положаја
нисконапонских прекидача и растављача. Имају само два стабилна положаја: вертикалан и хоризонталан.
Пакетни прекидачи су слични гребенастим. Укључење контаката је решено на други начин у односу на гребенасте. Употребљавају се за укључење
командних и сигналних кола за струје до 10А. Мало се користе у пракси.

1.8.1.2. Аутоматски прекидачи
Аутоматски прекидачи су прекидачи су опремљени релејима за заштиту од преоптерећења, кратког споја и недозвољено ниског напона. Конструктивно то је целина коју чине прекидач и одговарајући релеј. Укључују се ручно, а искључују ручно или аутоматски ако се у струјном кругу
појави струја већа од дозвољене, ако дође до пада напона или кратког
споја. Ако је прекидач искључен-ручица прекидача је у доњем положају,
укључује се повлачењем ручице у горњи положај. Ако се прекидач аутоматски искључи, ручица се враћа у средњи положај. Да би се прекидач поново
укључио, ручица се враћа у доњи положај, па се повлачи у горњи. Наравно
пре тога треба отклонити сметњу због које се прекидач искључио. Користе се
за заштиту електромотора, електричних водова, трансформатора и других
пријемника.
За заштиту од кратког споја прекидач је опремљен електромагнетним
релејом који реагује ако кроз њега протекне струја већа од номиналне. Језгро
електромагнета привлачи котву која својим другим крајем погура механичку
закачку, опруга повуче контакте и раздвоји их.
За заштиту од преоптерећења користи се биметални релеј. Ако кроз
њега протиче струја већа одназивне извесно време, биметал се савија и
искључује прекидач по истом принципу као електромагнетни релеј.

Напонски релеј је све време укључен док напон не падне испод дозвољене вредности. Биметални и прекострујни релеји се израђују са могућношћу
подешавања.

1.8.1.3. Даљински електромагнетни прекидачи контактори (склопници)
Даљински електромагнетни прекидачи се користе зс укључење и
искључење електромотора и других уређаја под оптерећењем. Управљање
овим прекидачима се врши са места које је произвољно удаљено од места
монтаже прекидача-са даљине. Користе се се у свим областима електротехнике: за укључење мотора, промену смера окретања мотора, за укључење
термичких пријемника, светлећих тела итд.

Код даљинског прекидача разликујемо:
- главно струјно коло (главни контакти),
- помоћно струјно коло (помоћни контакти),
- управљачко струјно коло ( управљање прекидачем). Састоји се од
магнетног кола (намотај, језгро, котва) тастера за укључење, тастера за
искључење и самодржећег контакта.
Када намотај електромагнета дође под напон, образује се јако магнетно
коло које привлачи котву и контакте везане за њу. Прекидач остаје укључен
све док струја протиче кроз намотаје електромагнета, а искључује се оног
тренутка када се прекине напон у колу електромагнета.
Главни контакти се димензионишу према називној струји
потрошача, а помоћни контакти за струју од 1 - 2А.
Помоћни контакти служе за разне комбинације у аутоматском систему
управљања.
Командни напон је називни напон намотаја електромагнета. Може
бити 24 - 500V једносмерни или наизменични.

1.8.2.ВРЕМЕНСКИ РЕЛЕЈИ
Релеј је управљачки елемент који под дејством управљачког сигнала
прекида или повезује струјно коло. Излазна величина релеја се мења тренутно када управљачка величина достигне одговарајућу вредност. Релеји се
употребљавају у свим областима аутоматике, у заштити, у даљинском
управљању, за регулацију и сигнализацију.
Према начину укључења деле се на контактне и бесконтактне.
Према физичкој величини која побуђује релеј деле се на:
електричне, оптичке, термичке, механичке итд.
Електромагнетни релеји електричну величину (управљачки сигнал)
претварају у механичко померање котве и контаката. Контакти отварају или
затварају струјни круг у коме су монтирани. Кад нестане управљачког сигнала котва и контакти се враћају у првобитно стање. Према врсти управљачког
сигнала могу бити једносмерни и наизменични. Контакти се израђују тако
да могу издржати велики број укључења и искључења. Еластична пераносачи контаката се израђују од бронзе или месинга, а сами контакти од
сребра, платине, бронзе, волфрама или легуре са молибденом. Контакти
релеја су нормално затворени (мирни), или нормално отворени ( радни) када
нема побудног напона. Ако релеј дође под напон, радни контакти се затварају, а мирни отварају. Број контаката на релејима је различит. Снага активирања релеја је снага је снага која је потребна да језгро привуче котву.
Обележава се са Ра и код малих релеја је 1W, а код већих и до 10W. Снага
коју релеј може да укључи Рк може бити од неколико W па до 1кW за веома
снажне релеје. Ако је потребно укључивати веће снаге од 1кW користе се
електромагнетни прекидачи чији је принцип рада исти као релеја.
Временски релеји-тајмери: За разлику од претходних, временски
релеји делују са временском задршком приликом укључења или искључења
управљачког сигнала. То кашњење може бити од неколико секунди до више
часова. У односу на управљачки сигнал могу бити :
релеји са кашњењем при укључењу,
релеји са кашњењем при искључењу и
импулсни.

1.8.3. СТЕПЕНИШНИ АУТОМАТСКИ ПРЕКИДАЧ
Степенишни аутоматски прекидачи се употребљавају у ходницима,
степеништима и другим пролазима где је потребно да се светло укључи у
одређеном тренутку и да се само искључи после извесног времена.
У употреби је велики број степенишних аутомата:
- степенишни аутомат са електромагнетним и сатним механизмом,
- живин степенишни аутомат (ретко се користи),
- електронски.
Укључење и искључење степенишног светла може се извршити и
помоћу временског релеја и контактора. Главни делови степенишног аутоматског прекидача са сатним механизмом су:
прекидач за избор начина рада,
електромагнет са котвом,
живин контакт,
сатни механизам и
прикључне стезаљке.

Прекидач за избор начина рада има три полжаја:"дан", "вече", "ноћ".
У првом положају степенишни аутомат је потпуно искључен и не може се
активирати тастерима постављеним по спратовима. У другом положају прекидач укључује све сијалице на степеништу и оне све време раде. У трећем
положају се омогућава деловање степенишног аутомата. На доњој слици је
приказан трећи положај "ноћ". Фазни проводник је повезан са стезаљком
(3), а стезаљка је гибљивим проводником спојена са средњим контактом
живиног контактног прекидача. Изглед живиног контакта приказан је на
истој слици: неколико капи живе прелива се из једног у друго удубљење, и
зависно од положаја, спајају се средњи и леви или средњи и десни контакт.
Живин контакт је окачен о малу осовину и може се око ње окретати. Са леве
стране живин контакт је полугом повезан са котвом електромагнета, а са
десне са сатним механизмом. Ако се притисне било који тастер на степеништу, намотај електромагнета дође под напон, електромагнет повуче котву и
живин контакт навише, искрене га и жива се прелије у десно удубљење,
оствари се спој између стезаљки (3) и (4) и сијалице засветле. У истом
тренутку активира се сатни механизам који држи живин контакт у искренутом стању све до подешеног времена (1 - 5min). После истека тог времена
механизам ослобађа живин контакт и он се враћа у првобитно стање.
Живин степенишни аутомат има стаклену цев у облику слова U. Из
цеви је извучен ваздух и наливена жива. У левој старни цеви је отпорник. Кад
се он загреје, шири се простор око њега, потискује живу у удубљење са десне
старне и оствари се контакт са сијалицама које у том тренутку засветле.
Отпорник остаје без напона, хлади се, жива се враћа у првобитно стање.

1.9. ЕЛЕКТРИЧНА БРОЈИЛА, УКЛОПНИ САТ,
МТК ПРИЈЕМНИК
Бројило електричне енергије или електрично бројило је уређај којим се
мери и региструје електрична енергија испоручена потрошачу у електроенер-

гетском систему. За домаћинства се углавном мери и обрачунава активна
енергија, која се изражава у киловатчасовима (kWh).
Зависно од врсте електричног прикључка, бројила могу бити једнофазна
или трофазна. Бројила такође могу бити једнотарифна и вишетарифна (двотарифна), која могу одвојено регистровати потрошњу електричне енергије у
временским периодима утврђена тарифним системом.
Рад класичног бројила заснива се на регистровању брзине обртања
индукционог мотора на механичком бројачу. Мотор има одвојене намотаје за
напон и струју којима се постиже да је угаона брзина ротора сразмерна
тренутној електричној снази, што се може и визуелно контролисати јер је
ознака на ротору видљива кроз отвор на предњој плочи. Како енергија
директно зависи од ангажоване снаге, то је и укупни заокрет сразмеран
енергији.

Модерна електронска бројила множење напона и струје, те њихово множење обављају електронским склоповима. Најчешће је у употреби Халов
сензор напона у ком се индукује напон сразмеран струји оптерећења. Након
тога се логичким модулима врши множење напона и струје, а множењем с
протеклим временом добија се износ преузете електричне енергије који се исписује на LCD дисплеју. Осим Халовог сензора, за мерење струје се користи
и струјни трансформатор или прецизни отпорник – шент, те се множење напона и струје врши помоћу посебно дизајнираног интегралног кола (чипа).
Напреднија комби електронска бројила мере одвојено 4 врсте енергије:
активну потрошену, активну произведену, реактивну индуктивну и реактивну
капацитивну енергију. Осим енергије електронска бројила мере снагу и имају
интегрисани лимитатор.

Највећа предност електронских бројила је што се могу умрежавати и
очитавати дигитално ручним терминалом или даљински преко GSM или
фиксног модема. Овај начин очитавања је познат под именом AMR (Automatic
Meter Reading). Најчешће, електронска бројила имају одвојене месечне
извештаје потрошње и снаге за најмање 12 месеци и то се зове обрачунско
период (Billing Period). Електронска бројила најчешће имају више од две
тарифе и самостално пребацују тарифе преко властитог уклопног сата и меморисаних уклопних времена. Оваква бројила могу имати, осим интегрисаног уклопног сата, и интегрисан МТК (Мрежна тонфреквентна команда)
пријемник, који ослушкује команде из мреже, са централног места дистрибуције где се налази предајник, те на основу њих пребацује тарифе, мења уклопна времена или синхронизује сат бројила. Овај тип једносмерне, споре,
групне комуникације се навелико користи у енергетици за управљање.

Бројач на ком се очитава потрошена електрична енергија

Делови и изглед савременог електронског бројила

Механички и дигитални уклопни сат

МТК уређај са функцијом
дигиталног уклопног сата

1.10. МЕРНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ
Користе се за монтажу мерних уређаја, једног или више, на почетку инсталације. Уколико се жели прикључити више мерних уређаја, онда се мерни
ормани могу низати један поред другог или један изнад другог. Модуларног
су карактера и израђују се од пресованог полиестера. Могу да се постављају
на стуб, на зид, у зид или као слободностојећи надземни и уземни, те да се
користе у влажним просторијама, срединама са великим присуством киселина, прашине и соли, просторијама са високим и ниским температурама, у индустријским халама итд. Морају да обезбеде добру механичку и електричну
заштиту, тј. да буду отпорни на ударе, савијање, атмосферске утицаје и да
имају велику диелектричну чврстоћу. У зависности од конкретних потреба,
разликује се и опрема која се у њих уграђује, па могу бити мерни, мернокомандни, за уличну расвету, разводни, командни ормани за аутоматику у
погонима итд.

Димензије и изглед празног ормана и мерног ормана с 2 мерна уређаја
Простор у мерном разводном орману може да се подели у три целине,
које су међусобно повезане. То су: прикључни, мерни и разводни простор.
Прикључни простор по правилу би требао бити изведен у облику
уводнице у доњем делу МРО, где долазе каблови за прикључак на електродистрибутивну мрежу, а посебна уводница се користи за провођење уземљивачког вода. Прикључни кабл се у МРО даље води до главних осигурача или
растављача. Од осигурача се могу користити NV осигурач, растављачка
склопка или EZ топљиви осигурач (EZ 63A). Стандардно, за породичне куће
и станове бирају се осигурачи номиналне струје 25, 35 или 50 А. Топљиви
осигурачи данас се ретко користе у МРО, али у старијим објектима још су у

употреби као тавански осигурачи у породичним кућама или главни осигурачи у зградама.
Изнад главних осигурача на таблу за бројило поставља се бројило
електричне енергије. Осигурачи и бројило се повезују каблом P/F 10 mm2.
Табла се израђује од висококвалитетног самогасивог изолационог материјала,
која се причвршћује за кућиште мерног разводног ормана помоћу 4 завртња у
угловима и сигурносним петим завртњем испод поклопца бројила. На табли
постоје отвори за појединачно увођење проводника. Уклопни сат или МТК
пријемник се најчешће поставља у десној половини МРО, јер се њихов прикључак на бројило изводи на крајњим стезаљкама бројила. Димензије табле
за бројило су најчешће 220х355 или 220х400 mm.

Табла за бројило
Од бројила до разводног ормана у стану пролази проводник који их
међусобно повезује, а за везу се користи проводник PP/Y 5x10 mm2. Проводник се поставља иза табле за бројило, а простор у МРО кроз који он пролази
назива се разводни простор. За провођење проводника кроз МРО предвиђена
је уводница на горњем делу ормана, која се понекад поставља и са доње
стране.
Положај појединих целина у МРО приказан је на следећој слици:

1.11. РАЗВОДНИ ОРМАНИ У СТАНОВИМА
У становима се постављају разводни ормани, који служе за повезивање
електричне инсталације стана са МРО и развођење електричне енергије до
појединих пријемника (утичнице, светиљке итд.). Пријемници су груписани у
више струјних кола, а за заштиту се користе осигурачи који се постављају на
струјне редне стезаљке и сабирнице (шине). Сабирнице су са једне стране

повезане са појединим фазама из МРО, а са друге стране од њих се одводе
струјна кола према пријемницима. Број осигурача, па и разводних ормана,
зависи од броја струјних кола у стану, а при развођењу мора се извести
шемирање струјних кола. При томе се води рачуна да већ при пројектовању
фазни проводници и сабирнице буду подједнако оптерећени, како не би
дошло до несиметричности и тиме већег оптерећења неутралног проводника
преко кога се затвара струјно коло. Данас се као осигурачи у РО углавном
користе аутоматски осигурачи. Изглед једног типа струјне редне стезаљке са
сабирницом, као и разводног ормана приказан је на следећој слици:

1.12. КАБЛОВСКА ПРИКЉУЧНА КУТИЈА
Подземни кућни прикључак служи за прикључивање кућне инсталације на кабловску
НН дистрибутивну мрежу, као и на надземну мрежу у случају да се жели избећи постављање проводника од стуба до места затезања кроз ваздух. Електрична енергија до кабловског кућног прикључка може да стиже, путем кабловског вода, из НН разводног постројења, из НН разводних ормана или из кабловских водова. Ако се напајање остварује из
кабловских водова, могу да се примене два начина:
- улазом-излазом кабловског вода у кабловску прикључну кутију (КПК);
- са кабловског вода преко рачвасте кабловске спојнице.
Кабловска прикључна кутија представља место на коме се на једноставан и брз начин,
вађењем осигурача у њој, електрична инсталација објекта може издвојити од нисконапонске мреже. Прикључна кутија се израђује од лима или силумина, а могу се користити и
незапаљиви изолациони материјали. Поставља се на фасади зграде или у ходнику, на
месту где је приступачна радницима дистрибутивног предузећа ради контроле и замене
осигурача. Унутрашњи прикључак се мора удаљити од лакозапаљивих материја, а кабл за
прикључак се полаже кроз приступачне просторије, при чему мора бити заштићен од
механичких оштећења. Минимални пресек проводника за унутрашњи прикључак износи
2,5 mm2. У употреби су два основна типа прикључне кутије-ормана (слика):
- прикључна кутија са уводницом за један кабл, која се користи за прикључак једног
објекта и
- прикључна пролазна кутија са два улаза за кабл, која омогућава да се поред напајања
објекта настави кабловска веза.
У кутије се могу поставити или ножасти осигурачи, као на слици, за објекте са пријемницима веће снаге, или инсталациони осигурачи, за објекте са пријемницима мање снаге.

Кабловска прикључна кутија (КПК) за прикључак једног објекта

1.13. НАДЗЕМНИ КУЋНИ ПРИКЉУЧАК
Кућни прикључак је веза електричне инсталације у објекту са мрежом
ниског напона. Састоји се од спољашњег и унутрашњег дела. Спољашњи део
може бити изведен голим или изолованим проводницима и кабловима. Постоје: надземни (ваздушни) и подземни (кабловски). Унутрашњи
део кућног прикључка повезује спољашњи део са инсталацијом пријемника, а
завршава се код мерног уређаја:( GRO са КРК).
Надземни кућни прикључак повезује надземну мрежу са разводним
орманом. Користи се у периферним деловима дистрибутивних мрежа за пријемнике малих снага. Може бити изведен на зид објекта или на кров. На зид
се поставља, ако није могуће поставити кровни носач - слаба конструкција
крова или велика висина зграде. Изводи се преко изолатора који могу бити
постављени на три начина:
директно се укопају у зид,
причвршћују се на потпорну пречку монтирану хоризонтално или
вертикално и
самоносивим кабловским снопом (СКС).
Проводници (голи или изоловани) затежу се између стуба и изолатора
на зиду. Зид се пробија на висини изолатора и монтира се уводна лула.
Изолатори примају на себе сва механичка оптерећења услед ветра или леда.
Поред изолатора постављају се крајње спојнице од којих се води кабл кроз
зид до ормана.
Ако се прикључак изводи самоносивим каблом онда се на зид и на стуб
постављају куке за које се закачи челично уже које је део проводника.
Надземни кућни прикључак изводи се преко кровног носача, односно
челичне цеви пречника најмање 2 ". Врх цеви се облаже уводником, а на цев
се монтира левкаста капа. Највеће дозвољено растојање од стуба до изолатора је 20 m за голе и изоловане проводника, а 35 m за самоносиве каблове.
Ако је растојање веће, кућни прикључак се изводи преко посебног стуба.
Најмањи пресек проводника за прикључак је 6 mm2 зa Cu или 16 mm2 зa
алуминијумске проводнике.
Минимална растојања:

између проводника надземног кућног прикључка и земље ако не
пролазе возила 5 m,
између проводника и земље ако пролазе возила 6 m,
од грана дрвећа 1.25 m,
од ТТ водова постављених испод проводника 2 m, ако су ТТ водови
изнад 1 m,
од балкона 2,5 m вертикално горе, 1.25 m вертикално доле, 1.25 m
хоризонтално.

1.14. ПОДЗЕМНИ КУЋНИ ПРИКЉУЧАК
Подземни кућни прикључак користи се ако је дистрибутивна мрежа ниског напона кабловска или ако се жели избећи постављање проводника од задњег стуба до објекта кроз ваздух.
Може се напајати:

кабловским водом из нисконапонског разводног постројења трансформаторске станице,
из нисконапонског разводног ормана и
са кабловских водова.
Ако се напајање врши са кабловских водова постоје два решења:
а) улазом-излазом кабловског вода у кабловској прикључној кутији,
б) са кабловског вода из рачвасте кабловске спојнице
Кабловска кутија за подземни кућни прикључак монтира се на фасади
зграде или у холу да би била приступачна радницима дистрибутивног предузећа ради контроле и замене осигурача. Мора бити удаљена од лако запаљивих материја. Минимални пресек проводника у каблу за подземни кућни
прикључак је 2.5 mm2.
Постоје два типа прикључних кутија:
а) прикључна кутија са уводником за један кабал
б) прикључна кутија са уводницима за два кабла- омогућава да се поред
напајања објекта настави мрежа или ако се жели повећана поузданост снабдевања електричном енергијом неког важнијег објекта. Кабловска прикључна
кутија (КПК) прави се од лима или силумина као трофазна. У КРК поред
постоља за осигураче (NV или EZ), на потпорним изолаторима постоји
бакарна шина за прикључак неутралног проводника и прикључак за уземљење. Како ће се тачно извести кућни прикључак зависи од препорука Електродистрибуције и важећих Техничких прописа.

2. УЗЕМЉЕЊЕ
2.1.

ПОЈАМ И ВРСТЕ УЗЕМЉЕЊА

Уземљење представља проводну везу заштићеног пријемника или
проводних делова инсталације са земљом или везу громобранске инсталације са земљом, успостављена помоћу уземљивача. Намена уземљења
је заштита људи од делова који су стално под напоном, као и од оних делова
који нормално нису под напоном, али у случају квара могу доћи под напон.
Због тога се уземљење дели на радно (погонско) и заштитно уземљење, а
често се ова два уземљења међусобно повезују, чинећи заједничко (здружено) радно и заштитно уземљење. За случај заштите од удара грома такође се
изводи и громобранско уземљење.
Радно (погонско) уземљење је уземљење дела инсталације који припада
погонском струјном колу. Може да се изведе директно или преко допунских
активних или реактивних отпорника, па се дели на директно и индиректно
радно уземљење.

Заштитно уземљење служи за заштиту људи од опасног напона додира и
корака, а изводи се на тај начин што се сви метални делови инсталације који
нормално нису под напоном повезују проводником са земљом.
Громобранско уземљење користи се у громобранском инсталацијама.
Здружено уземљење - заштитно, радно (погонско) и громобранско
уземљење међусобно се повезују у један систем уземљења.

Уземљење има три основна дела:
 земљоводни проводник,
 уземљивач и
 геолошки проводник.
Земљоводни или одводни проводници везују заштићени пријемник или
заштитни прекидач на уземљивач. Ови проводници могу бити голи и изоловани.
Уземљивач је метални предмет укопан у земљу који преко земљоводног
проводника успоставља чврсту механичку везу заштићеног пријемника и
земље.Уземљивачи се праве од бакра, поцинкованог челика (FeZn) у облику
штапа, цеви, траке или плоче. Како се коришћењем само једног уземљивача
ретко добија довољно мала вредност отпора уземљења, често се користи
више уземљивача, међусобно повезаних паралелно у облику прстена или
четвороугла тракастим уземљивачем. Уземљивачи се могу полагати вертикално, хоризонтално или укосо.
Вертикални се праве у облику плоче, цеви, шипке;
Хоризонтални су у облику трака, жица или мрежа.

Према средини по којој се полажу уземљивачи се деле на оне који се полажу у земљу и темељне уземљиваче, а према облику како се полажу могу бити
прстенасти и мрежасти.

темељни уземљивач

2.2.






ПРОРАЧУН И ПРОВЕРА ОТПОРА
УЗЕМЉЕЊА

Прорачун уземљивача се састоји од прорачуна отпора уземљења и од
одређивања типа и броја уземљивача или дужине траке. При прорачуну
укупног отпора уземљивача треба узети у обзир:
отпор земљоводног проводника,
отпор самог уземљивача,
прелазни отпор између уземљивача и земље и
отпор распростирања струје кроз земљу.

Прва два су мала и у прорачунима се често занемарују.
Прелазни отпор уземљивача је отпор на који наилази струја при прелазу са
уземљивача на геолошки проводник. Он се смањује добрим сабијањем земље
око уземљивача.
Отпор распростирања струје кроз земљу је омски отпор на који наилази
струја проласком кроз геолошки проводник. Ако је геолошки проводник
хомогеног састава, струја кроз земљу ће се ширити зракасто од уземљивача, а
пад напона представљен је еквипотенцијалним површинама. Густина струје
опада са удаљеношћу од уземљивача. Отпор распростирања је отпор између
уземљивача и референтне земље и зависи од специфичног отпора тла. У Техничким прописима се наводе подаци да код земље са специфичним отпором
од 100Ω приближне вредности отпора распростирања су:

Дужина
Дужина
траке:
цеви:
10m
20Ω
1m
70Ω
20m
10Ω
2m
40Ω
50m
5Ω
3m
30Ω
100m
3Ω
5m
20Ω

Плоча:
0.5x1
1x1

35 Ω
25 Ω

Ако специфични отпор тла није 100Ω, наведене вредности се множе
коефицијентом f = 0.01*ρ1 где је ρ1 стварни отпор тла.

За одређивање отпора распростирања појединих типова уземљивача
користе се емпиријске формуле. У пракси се се дозвољава коришћење емпиријских упрошћених формула.
Плочасти уземљивач:

Отпор распростирања плочастог уземљивача рачуна се по формули:

или по приближној формули:

где су:
ρ – специфични отпор земље (Ωm),
h – дубина укопавања плоче(m),
- еквивалентни пречник плоче(m),
а – ширина плоче (m),
b – дужина плоче (m).
Пример: Плоча у облику квадрата површине 1m2 положена је у земљу на
дубини од 1.5 m. Специфични отпор тла је 100 Ωm.Одреди отпор
распростирања.

или приближно:

Цевни уземљивач:

Отпор распростирања цевног уземљивача рачуна се по формули:

,

или приближно:
где су:
L - дужина цеви (m),
h – дубина укопавања(m), h = t+L/2
d – пречник цеви(m),
ρ – специфични отпор земље (Ωm).
Пример: Одреди отпор распростирања цеви дужине 3m, пречника 6cm,
положене у земљу специфичног отрпора 100 Ωm.

или приближно:

Укупан отпор распростирања уземљивача урађених од више штапних уземљивача израчунава се по формули:

где су:
Rn – укупан отпор n сонди,
R – отпор једне сонде,
n – број сонди,
η – коефицијенат међусобног утицаја цеви,

- степен искоришћења, одређује се из таблице:
Број
цеви n
l = 2L
l = 3L

4

6

10

20

40

60

100

0.8
0.85

0.76
0.8

0.7
0.76

0.65
0.7

0.6
0.65

0.55
0.64

0.52
0.63

Темељни уземљивач:

Отпор распростирања темељног уземљивача рачуна се по формули:

ρ – специфични отпор земље (Ωm),
D – пречник круга који има исту површину као површина објекта.

Пример: Зграда облика и димензија као на слици:

Пречник круга исте површине је:

па је отпор распростирања темељног уземљивача:

Према Техничким прописима отпор распростирања код инсталација
мора бити R≤2Ω, a кoд громобранских инсталација R≤10Ω.
Провера отпора уземљења одређује се према следећој шеми:

Изједначење потенцијала (после)

3.ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
3.1. ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА И
ЗАШТИТА
Атмосферско пражњење је електрично пражњење атмосферског порекла између облака и земље.Састоји се од једнoг или више удара. По учесталом схватању, гром је звучни а муња светлосни ефекат атмосфеског пражњења. Међутим, прецизнија дефиниција је да је гром провођење електрицитета
од облака према земљи, а муња између два облака, који су наелектрисани.

Објашњење појаве: Услед деловања сунчеве топлоте са површине
земље испарава вода, честице водене паре су лакше од ваздуха и пењу се у
вис. При томе се сударају и спајају са другим честицама, које су, услед деловања елекртомагнетног зрачења из космоса наелектрисане позитивно (+) или
негативно (-). На висини од 500-800 m стварају се облаци који могу бити (+) или (-) наелектрисани. Сматра се да је земља на (-) потенцијалу, па у
самом облаку долази до раздвајања потенцијала, те је доњи слој облака (+)
наелектрисан. У тренутку када напон електричног поља између земље и облака или два супротно наелектрисана облака достигне критичну вредност ( 100500) kV/m, настаје јонизација средине у правцу од облака ка земљи брзином
од приближно 540km/h. Цео процес од покретања јонизације до стварања
лавине електрона траје веома кратко (стоти делови секунде). С обзиром да је
и струја провођења електрона реда величине неколико 100.000 А, разорна
моћ грома је изузетно велика: разарање објеката, смрт људи, пожари.
Апсолутне заштите од грома нема. Међутим, применом техничких прописа
знатно се смањује ризик од оштећења изазваних ударом грома у штићени објекат. Пројектовање и израда громобранских инсталација у свему се врши према Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката(сл.лист 11/1996.SRPS
IEC 1024-1 и као допуна SRPS B4. 802. од 1997.). Према овом правилнику
дефинисана су четири нивоа заштите громобранске инсталације:I, II, III и IV.
Ниво I је најстрожији. Код одређивања нивоа заштите битни су следећи
елементи:
димензија и локација објекта,
број грмљавинских дана у години у региону у коме се објекат налази и
класификација објекта (тип конструкције, садржај објекта, намена).

3.2.Делови громобранских инсталација
Громобранска инсталација се састоји од:
- унутрашње и
- спољашње инсталације.
Задатак спољашње громобранске инсталације јесте да прихвати директна атмосферска пражњења у објекат и да без последица спроведе струју атмосферског пражњења у земљу.
Унутрашња громобранска инсталација има задатак да спречи појаву великих разлика потенцијала унутар објекта и да заштити уређаје и инсталације у објекту од пренапона атмосферског порекла. Обухвата све додатке спољашњој инсталацији који ће смањити електромагнетна дејства струје атмосферског пражњења. Користи се више различитих метода и елемената, а
најчешће је изједначавање потенцијала металних делова у штићеном простору (цевоводи, степеништа, вођице лифтова, цеви за вентилацију и грејање,
челичне арматуре) помоћу шина за изједначавање потенцијала.

3.2.1. СПОЉАШЊА ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Елементи спољашње громобранске инсталације су:
1.прихватни систем,
2. спусни проводници и
3. систем уземљења.
Прихватни систем састављен је од:
1. Штапниих хватаљки или штапних хватаљки са појачаним дејством,
2. Разапетих жица,
3. Мреже проводника.
Пројектовање прихватних система врши се уз коришћење одговарајућих
табела и прорачуна по једној од следећих метода:
а) заштитни угао,
б) фиктивна сфера,
ц) мрежа проводника.

Природне компоненте или природни прихватни системи могу бити:
- метални лимови који покривају штићени простор, под условом да је остварена трајна електрична непрекидност између различитих делова и да лим
има одговарајућу дебљину,
- метални елементи констукције крова (решеткасти носачи, повезане челичне
арматуре),
- метални олуци, металне ограде итд.
Спусни проводници се постављају тако да од места удара грома до
земље:
а) постоји неколико паралелних струјних стаза,
б) дужине струјних стаза буду минималне.
Средња вредност растојања спусних проводника зависи од нивоа заштите. Спусни проводници су распоређени по обиму штићеног објекта, тако да
просечно растојање не сме бити мање од задатих вредности. Најмање два
спусна проводника су обавезна у свим случајевима. На сваком спусном проводнику поставља се испитни спој (мерна спојница) на висини 1.75m изнад
земље.

Извођење спољашње громобранске инсталације на објекту од изолационог
материјала са различитим нивоима крова:
1- хоризонтални проводник прихватног
5- прстенасти уземљивач
система
6- Т укрсни комад на
2- спусни проводник
слемену крова
3- Т укрсни комад отпоран према корозији
7- окца мреже
4- испитни спој

Примери извођења спољашње громобранске инсталације
и изједначавање потенцијала

Прибор за громобранске инсталације

3.2.2. УНУТРАШЊА ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Унутар објекта који је ефикасно заштићен од директног удара грома
пренапони се могу појавити на следеће начине:
- повећањем потенцијала уземљивача услед протицања струје атмосферског пражњења,
- продором атмосферског пренапона путем надземног електричног прикључка или
- електромагнетном спрегом проводног пута струје пражњења и посматраног објекта или уређаја као резултат индиректног удара грома.
Унутрашња громобранска инсталација обухвата мере у циљу:
- изједначавања потенцијала унутар објекта,
- ограничавања пренапона унутар објекта и
- оклапање објеката или уређаја.

а)
б)
а) Пример изједначавања потенцијала између громобранске и водоводне инсталације и
б) Изједначавање потенцијала између громобранске и електроенергетске инсталације

Ограничавање пренапона унутар објекта – Да би се спречила појава
великих пренапона унутар објекта услед повишења потенцијала уземљивачког система, као и пренапона који долазе по електроенергетској инсталацији, неопходно је уградити одводнике пренапона између фазних проводника и шине за изједначавање потенцијала, како је приказано на слици:

За заштиту осетљивих електронских уређаја користе се: полупроводничке (Ценер) диоде, варистори, гасни однодници пренапона и електрични
филтри базирани на комбинацији индуктивних калемова, отпорника и
кондензатора.

Комбинација гасног одводника, варистора и индуктивног калема у
комплексној заштити симетричне телефонске линије

4.ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА
4.1.Утицај електричне струје на човека
Струјни удар настаје кад се људско тело или део тела укључи у струјни
круг.

Струја на организам делује на три начина: топлотно, хемијски и
механички.
Топлотно дејство манифестује се опекотинама које могу бити спољашње и
унутрашње које разарају ткиво . То се дешава зато што тело има одређен
отпор, па по Џуловом закону долази до ослобађања енергије.
Хемијско дејство изражава се приликом деловања једносмерне струје.Тело
се понаша као течни проводник и електрична струја га електролизом раставља и наноси трајна очтећења.
Механичко дејство је последица грчења мишића и неконтролисаних
рефлексних покрета. Ако се у том тренутку човек налази на висини, може
доћи дио пада, или ако је на равном терену у близини оштрих ивица услед
наглих покрета може повредити главу или друге делове тела.
Пресудни фактори приликом струјног удара су:







јачина струје,
време протицања струје,
пут струје кроз тело,
учестаност струје,
отпор изолације тела и
отпор самог тела.

Јачина струје зависи од:




напона,
прелазног отпора људског тела на месту додира и
отпора изолованих места за стајање.

За учестаност од 50Hz jачина струје од 2-4mA изазива стезање мишића, 57mA грчење мишића,а јачина струје од 100mA се сматра смртоносном ако
протиче 3sec кроз људски организам. Струја од 50mA је горња граница коју
човек може да издржи без последица. Колико ће последица струја нанети
организму зависи и од путање струје кроз тело. Најтеже последице су ако
струја пролази кроз мозак и срце. Ако је учестаност струје већа, последице
струјног удара су мање. Отпор изолације тела су кожа, ципеле и рукавице, а
отпор тела се сматра константном величином.

Могућности удеса: Да би човек био изложен дејству електричне струје
потребно је да се кроз његово тело затвори струјни круг. Да би се струјни
круг затворио потребно је да постоји напонска разлика.То се дешава у
следећим случајевима:
ако се додирну два проводника под различитим напоном,
ако се додирне проводник и предмет у непосредној вези са земљом,
ако се додирне проводник а стоји се на земљи.

4.2.Заштита од електричног удара.
Човек може доћи под напон који је опасан по живот:
Ø ако се на електричним инсталацијама појави квар,
Ø ако инсталација није прописно изведена, или
Ø услед непажљиве употребе или дотрајалости изолације
Прописима је предвиђено да је горња граница додирног напона који није
опасан по живот 65V.
Ова вредност се добија из релације
Ud = Rč * Ič = 1300 * 0.05 = 65V
где су:
50mA =0.05А горња граница струје коју човек може да издржи,
Rč = 1300Ω укупна вредност отпора људског тела са прелазним отпорима.
Стандардни безопасни напони додира су 24V и 48V, а 65V се узима као
вредност при прорачуну на пријемницима.
Заштита од напона додира дели се у три групе:
1. Заштита од директног додира делова под напоном и
2. Заштита од индиректног додира на предметима који при нормалном
раду нису под напоном, а изложени су напону у случају квара.
3. Истовремена заштита од директног и индиректног додира делова под
напоном остварује се применом безбедносно малог напона.

4.2.1.Заштита од директног додира делова под напоном
Заштита од директног додира остварује се:
· изоловањем делова под напоном.
· применом заштитних преграда и кућишта,
· заштитним препрекама и
· постављањем предмета под напоном ван дохвата руком и
· допунска заштита помоћу заштитних уређаја диференцијалне струје.
Ø Изоловање делова под напоном постиже се постављањем изолације
на проводнике и опрему која се може скинути само њеним разарањем. Изолација мора издржати све механичке, хемијске, топлотне и електричне утицаје
којима опрема може бити изложена у раду. Користе се поливинил-хлорид,
гума и други изолациони материјали. Лак, смола, фарба се не сматрају
довољно сигурном изолацијом.
Ø Заштита преградама и кућиштима је затварање електричне опреме
да би она била ван дохвата руке (ормани са опремом, сабирнице, појединачни
прекидачи). Преграде и кућишта се тако конструишу да буду сигурно учвршћени, а могу се одстранити само помоћу кључа и алата.
Ø Заштита препрекама: Препреке се постављају и уклањају без алата,
али су постављене тако да су фиксиране и обележене да се не могу случајно
уклонити.
Ø Заштита постављањем ван дохвата руке: Суштина ове заштите је
да се истовремено приступачни делови који су на различитим потенцијалима
унутар једне просторије не смеју руковаоцу бити на дохвату руке. Сматра се
да је висина од 2.5m изнад тла довољна, а у хоризонталном правцу минимално дозвољено растојање делова пода напоном од места где може да стане
човек је 1.25m.
Ø Допунска заштита помоћу заштитних уређаја диференцијалне
струје(ZUDS)-је само допуна другим мерама заштите.

4.2.2.Заштита од индиректног додира делова под напоном
Заштита од индиректног напона додира изводи се:







аутоматским искључењем напајања,
допунским изједначењем потенцијала,
применом уређаја класе II или одговарајућом изолацијом,
поставњањем у непроводне просторије,
локалним изједначењем потенцијала и
електричним одвајањем.

Ø
Заштита аутоматским искључењем напајања састоји се у томе да се
у случају квара у изолацији аутоматски искључи напајање. На тај начин се
спречава настајање напона додира у таквој вредности и трајању који би изазвао штетне последице по човека.То се постиже спајањем изложених проводних делова уређаја и опреме са заштитним прорводником под одређеним
условима за сваки тип напајања разводног система.

Типови разводних система: TN, TT и IT системи напајања.
Прво слово значи однос система напајања према земљи:
Т- директан спој са земљом у једној тачки,
I - сви проводници под напоном су изоловани према земљи, или је једна
тачка спојена са земљом преко импедансе.
Друго слово:
Т- означава спој изложених проводних делова са земљом независно од
система напајања,
N - директан елктрични спој изложених проводних делва са уземљеном
тачком система напајања.
Остала слова (ако постоје) означавају положај неутралних и заштитних
проводника:
Ѕ - неутрални и заштитни проводник раздвојени,
С - неутрални и заштитни проводник су обједињени у једном проводнику.
Ø
ТТ систем напајања: има једну тачку директно уземљену, а изложени
проводни делови
инсталације су директно спојени са земљом независно од система напајања.

Овај систем заштите примењује се код система који имају погонско уземљење у трансформаторској станици. Сви изложени проводни делови који се
штите истим заштитним уређајима морају бити међусобно повезани.
Мора бити испуњен услов:

Ra * I0 ≤ 50 где су:(SRPS N B2. 74; 1989)
Ra - збир отпорности уземљивача изложених проводних делова и заштитног
проводника изложених проводних делова,
I0- Струја која обезбеђује деловање заштите.
Ако се горе наведени услов не може обезбедити, примењује се заштитни
уређај диференцијалне струје (ZUDS).
IT систем напајања : Moже се срести у индустрији. Напајање нема ни
једну директно уземљену тачку, али су изложени делови електричне
инсталације уземљени.
Заштитни уређаји у IT систему су:
- уређаји за надзор изолације,
- заштитни уређај прекомерне струје,
- заштитни уређај диференцијалне струје (ZUDS).
Изложени проводни делови морају се уземљити појединачно, по групама или
заједнички уз услов:
Ra * Id ≤ 50, где су:
Ra - отпор уземљивача изложених проводних делова,
Id - струја квара у случају првог квара.
Ако је предвиђен уређај за дадзор изолације ( звучни или визуелни), препоручује се да се први квар отклони у што краћем року.
Ø

Ø
TN систем напајања: То су најчешће коришћени системи. Сви
изложени проводни делови инсталације морају се спојити са уземљеном
тачком система помоћу заједничког проводника. Обично уземљена тачка
система је неутрална тачка система.

У стално положеним електричним инсталацијама исти проводник може служити и као заштитни и као неутрални PEN проводник) или су улоге заштитног и неутралног вода раздвојене.
Зависно од тих решења разликујемо:
TN-C (слика 2) систем, који кроз цео систем има раздвојене неутрални и
заштитни проводник,
TN-C-S (слика 3) систем, у коме су неутрална и заштитна функција обједињене у једном проводнику само у једном делу система,
TN-S (слика 1) систем, у коме су неутрална и заштитна функција обједињене
у једном проводнику кроз цео систем.

Услов заштите је:
Zs * Ia ≤ U0, где су:
Zs - импеданса петље квара, која обухвата извор, проводник под напоном до
тачке квара и заштитни проводник између тачке квара и извора,
Ia - струја која обезбеђује деловање заштитног уређаја за аутоматско
искључење напајања,
U0 - називни напон према земљи.
Најдуже време потребно за искључење струјног кола је 0.2sec за
наизменични напон 3x380V.
Дуже време искључења (до 5sec) дозвољавља се за крајња струјна кола која
напајају непреносиву опрему.
Заштитни уређај диференцијалне струје (ZUDS - раније FID склопка,
заштитна склопка), служи као додатна заштита у системима напајања, најчешће у ТТ систему.
Заштита употребом класе II или одговарајућом изолацијом
Заштита употребом класе II је предвиђена у циљу спречавања појаве
опасног напона додира у случају квара на основној изолацији. Заштита се
обезбеђује помоћу:
1. Електричне опреме која је проверена типским испитивањем.
То је:
опрема са двоструком или појачаном изолацијом (опрема II класе),
фабрички израђена опрема која има потпуну изолацију;
2. Допунске изолације електричне опреме која има само основну изолацију, а
која се поставља у току израде електричне инсталације и обезбеђује безбедност која одговара безбедности опреме 1. и испуњава следеће захтеве:
a)
Када је електрична опрема спремна за рад, сви њени проводни делови
одвојени од делова под напоном само основном изолацијом морају бити
затворена у изолациона кућишта.;

б)
Изолационо кућиште мора издржати сва механичка, електрична и термичка напрезања;
в)
Ако изолационо кућиште није било претходно испитано, трба испитати
диелектричну чврстоћу зависно од класе изолације;
г)
Кроз изолационо кућиште не смеју пролазити проводни делови који би
могли изнети неки потенцијал и
д)
Када изолациона кућишта имају вратанца или поклопце који се могу
отварати без кључа, сви проводни делови који су приступачни морају бити
заклоњени изолацијом преградама степена заштите IP 2X.

Заштита постављањем у изоловане просторије
Намена ове заштите је да се спречи истовремени додир делова различитог потенцијала у случају квара основне изолације делова под напоном.
Допуштено је коришћење опреме класе 0 ако су испуњени следећи захтеви:
1.
Изложени проводни делови морају бити тако распоређени да у нормалним условима особље не дође у истовремени додир са:
- два изложена проводна дела,
- изложеним проводним делом и страним проводним делом ако би ти проводни делови могли бити на различитим потенцијалима,
2.
У непроводним просторијама не смеју се предвидети заштитни проводници.
3.
Захтев под тачком 1. сматра се испуњеним ако простор има изолациони
под и зидове и ако је испуњен један од следећих услова:
а) остварена одговарајућа удаљеност проводних делова и страних проводних
делова најмање 2m.Ово растојање се може смањити на 1.25m ако су делови ван дохвата руком,
б) постављене ефикасне препреке између изложених проводних делова и
страних проводних делова. Оне су на растојањима као под а); не смеју се
уземљити или спајати са проводним деловима,
в) постављене ефикасне препреке између изложених проводних делова и
страних проводних делова. Оне су на растојањима као под а); не смеју се
уземљити или спајати проводним деловима;
г) инсталација мора имати довољну механичку чврстоћу и издржати испитни
напон најмање 2kV.
4. Електрична отпорност изолационих зидова и подова на сваком месту
мора износити најмање:
50кΩ за називни напон до 500V,

100кΩ за називни већи од 500V.
Заштита локалним изједначењем потенцијала
Заштита локалним изједначењем потенцијала без спaјања са земљом намењено је да спречи појаву опасног напона додира.
Обезбеђује се на следећи начин:
проводници изједначења потенцијала морају повезати све истовремено
приступачне проводне делове и стране проводне делове,
тако изведено локално изједначење потенцијала не сме да буде повезано са земљом директно нити посредством изложених нити страних проводних делова.
Ако овај услов не може да буде испуњен, мора се применити заштита
аутоматским искључењем напајања.
Заштита електричним одвајањем
Изводи се коришћењем:
1. трансформатора за одвајање или
2. извора који обезбеђује степен безбедности као код трансформатора за
одвајање (нпр. мотор генератор са намотајима еквивалентне изолације).
Покретни извори за одвајање везани на мрежу морају бити изабрани или
постављени употрбом уређаја II класе или одговарајућом изолацијом.
Причвршчћени извори у заштити одвајањем морају бити:
- изабрани или постављени употрбом уређаја II класе или одговарајућом
изолацијом;
- такви да секундарно струјно коло буде раздвојено од примарног струјног
кола и кућишта изолацијом која испуњава предходне услове.
Називни напон електричног одвојеног струјног кола не сме бити већи од
500V.
Делови под напоном одвојеног струјног кола не смеју имати заједничку
тачку са другим струјним колима нити неку тачку повезану са земљом.
Према Техничким прописима морају бити испуњени следећи услови:





Изложени проводни делови уређаја одвојеног струјног кола морају
бити међусобно повезани изолованим неуземљеним проводницима за
изједначење потенцијала који нису спојени са земљом;
Све прикључнице морају имати заштитне контакте који морају бити
повезани са спојем за изједначење потенцијала;
Изузев ако је опрема класе II сви савитљиви каблови морају имати
заштитни проводник који служи за изједначење потенцијала.

4.2.3. Истовремена заштита од директног и индиректниг додира
Изводи се употребом малог радног напона постиже се тансформаторима за одвајање, коришћењем електрохемијских извора и електронских
уређаја. Мали радни напон је напон до 65 V.

5. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У
ОБЈЕКТИМА – ИЗРАДА
5.1.Елементи електричних инсталација постављених
испод малтера, по зиду и таваници
Електричне инсталације у новим објектима изводе се постављањем
проводника испод малтера, или у завршеним објектима постављањем проводника у малтер.
За инсталације до 0.4kV проводници са изолацијом од термопластичних
маса без оштећења подносе постављање испод малтера у сувим и влажним
просторијама.
У сувим просторијама користе се проводници PP/R, а у влажним проводници са испуном РР.
Користи се следећи материјал: инсталационе разводне кутије, инсталационе кутије за уградњу прекидача и прикључних уређаја, уводнице за
зид и плафон, куке за вешање светиљки, обујмице за причвршћивање
вода на зид и плафон и челични ексери.
Прво се врши обележавање трасе, онда издубљивљње канала, постављање

инсталационих кутија и онда полагање проводика у издубљене канале. На
сваких 25cm водови се причвршћују за подлогу неметалним обујмицама,
металним обујмицама са неметалном поставом или гипсом. Привремено се
могу причврстити и ексерима који се после гисирања ваде. После полагања
проводника врши се њихово повезивање.
Проводници се полажу само хоризонтално или вертикално. Минимално
растојање од пода или таванице мора бити 30cm, растојање од зидног отвора,
врата или руба зида буде 15 cm и да размак између два проводника буде 1cm.
Дебљина слоја малтера преко проводника мора бити 12 mm, изузетно
најмање 6 mm. На местима спајања треба оставити нешто већу дужину
проводника (око 50mm). На местима проласка проводника кроз зид постављају се цеви од тврде гуме са пластичним уводницима на оба краја. Спољне
маске прекидача и утичница постављају се после малтерисања и кречења.
Елементи електричних инсталација постављених по зиду и таваници су:
проводник, проводник сличан каблу или кабл, инсталационе кутије,
прикључни уређаји, уводнице и обујмице.Ова инсталација се изводи на
завршеним зидовима.
Полажу се каблови GO 02 (PP 02)у просторијама где нема опасности од
механичких оштећења или GO 12 (PP 12) у просторијама где може доћи до
механичких оштећења. На подлогу се причвршћују обујмицама. Растојање
између обујмица је 25-30 cm на хоризонталним деловима трасе а на вертикалним до 35cm.
Инсталациона кутија је од бакелита или твде пластике, четвртаста или
округла, за заштитним поклопцем.

5.2. Електричне инсталације у каналним кутијама (бусбар систем)
Код класичног система развођења проводници или каблови иду од разводног ормана до сваког пријемника.

Код развођења помоћу каналних кутија из разводног ормана се напајају
сабирнице у каналним кутијама. Оне су постављене у правцу концентрације
пријемника, а каблови се само употребљавају као део линије од каналне кутије до пријемника.
Систем са каналним кутијама је погодан ако дође до новог распореда
пријемника јер на каналном разводу на сваких 30-50 cm постоје отцепне кутије са осигурачима и ако пријемник промени место, он се може напајати из
нове кутије.
Приликом пројектовања сабирничког развода увек се остави већи
пресек сабирница тако да у случају повећања броја машина или снаге
пријемника нису потребна нова улагања у развод. Ако се постојећа машина
замени новом, веће снаге, потребно је заменити само осигураче у отцепној
кутији и кабл од отцепне кутије до ормана машине. Значи да нема никаквих
додатних грађевинских радова.
Такође, ако дође до квара на каблу за напајање машине, он је краћи и
може се брзо заменити.
Канални развод се састоји од типских елемената, па ако дође до квара
на неком елементу, што се ретко дешава, лако га је заменити новим. Веома је
погодан у погону где има већи број мањих потрошача распоређених у
низовима (мање алатне машине, шиваоне итд.).
При пројектовању оваквих развода увек треба направити економско
техничку анализу. Он је у старту скупљи у односу на класичан развод, али се
брзо исплати јер на њему скоро и да нема кварова.
Подела је извршена према намени:
Ø
VR - развод за велике струје (вентилациони развод),
Ø
GMR - горњи моторни развод,
Ø
TDR - тролно дизалични развод,
Ø
KRO - развод за осветљење и потрошаче мале снаге,
Ø
BR - болнички развод,
Ø
PR - парапетни развод.

5.2.1. VR - развод за велике струје (вентилациони развод)
VR развод за велике струје најчешће се користи:




за везу трансформатор-нисконапонска табла,
за напајање појединачних великих потрошача,
као магистрални вод за развођење електричне енергије (са кога се
напајају линије GMR и GMRA, разводни ормани и потрошачи велике
снаге).

Производе се за струје 800A, 1250A, 2000A, 2500A и 3000 A номи налног напона 435/250V, фреквенције 40 – 60 Hz. Настао је као резултат
ограничене могућности каблова да ефикасно реше овај проблем. При
употреби каблова, са порастом оптерећења, пресек кабла постаје велики и
врло тешко је радити са њим. Тешко га је савити јер се мора задовољити
прописани пречник при савијању.
Други проблем је повезивање кабловских жила на трансформатор или
орман, јер је за веома велике струје потребно вући више каблова паралелно. Линија развода има добра електрична, термичка и механичка
својства. Састоји се од следећих елемената:










прав стандардни елеменат дужине 3 m,
прав уклопни елемент,
лакат,
колено,
"Т" елеменат,
Одцепна кутија,
"S" елеменат,
Дилатациона кутија,
Завршни елеменат,
 Елеменат за вешање (обухватник) и
 Специјални нестандардни елеменат.

Прав елемент састоји се од: поцинковане перфориране лимене облоге,
голих бакарних проводника, изолатора и поклопца споја. Поцинкована облога чини кутију за бакарне проводнике и изолаторе, а уједно служи и као пети
проводник. Облогу линије развода на крају линије обавезно уземљити. Пресек проводника одговара номиналној струји. Сваки елеменат има преклопе за
спајање. Елементи се спајају тако што се споје два преклопа довођењем
проводника на проводник, облоге на облогу. Спајање проводника се врши
вијцима. Место спајања се затвара поклопцем.

Лакат служи за скретање линије развода лево и десно. Постоје леви (LL) и
десни (LD).

"T" елеменат служи за гранање иније развода. Постоје два типа:
вертикални и хоризонтални. Одцепна кутија служи за остваривање одцепа
са линије развода. Може бити за линију GMR или за појединачни орман или
потрошач. Обавезно има осигураче, а може имати и прекидач. Дилатациона

кутија се користи на врло дугачким линијама (преко 100 m), или при проласку VR водова из једног у други објекат. Састоји се од кутије, левог и
десног елемента и еластичне везе. Линија развода се монтира на зидове,
плафоне, конструкцију, стубове итд. Причвршћивање се врши елементом за
вешање.

5.2.2. GMR горњи моторни развод. TDR тролно дизалични
развод
GMR горњи моторни развод служи за развођење електричне енергије
од магистралних водова VR развода до потрошача,
од трансформатора до потрошача,
од разводног ормана до потрошача.
Испоручује се за 63А, 150А, 250А, 350А и 630А, напона 430/250V,
фреквенције 40-60Hz.

На дужини од 3m могуће је напојити 12 потрошача. Начин израде
GMR је исти као и VR. Бакарни проводници су паралелно постављени у
кутији развода. На сваких 125 mm налазе се изолатори који носе проводнике.
Проводници су шупљи, елиптичног облика. Поцинкована лимена облога је
механичка заштита проводника, а истовремено се користи и као пети проводник. Напајање линије GMR врши се помоћу почетне напојне кутије, или
средње напојне кутије. Напајање потрошача врши се преко одцепних кутија
кабловима који најчешће висе у ваздуху, а онда кроз цеви које су причвршћене на орман иду до прикључка ормана. Одцепна кутија је мали лимени
ормарић са осогурачима. Поставља се на отвор елемента сабирничког развода
и причвршћује завртњима. Линија развода поставља се на носаче у правцу
концентрације пријемника.

TDR тролно дизалични развод користи се за дизалице и кранове.
Састоји се од лименог кућишта које носи бакарне проводнике. Преко четкица
клизног одузимача које контактирају са бакарним проводницима врши се
напајање електричном енергијом покретних потрошача. Линија развода
формира се од правих и лучних елемената. Стандардна дужина правог
елемента је 3m. Могу се радити и у мањим дужинама. Лучни елементи се
израђују према захтеву наручиоца, с тим да полупречник кривине не може
бити мањи од 800 mm. Праве се и скретнице на стазама TDR које омогућавају прелазак одузимача са једне линије на другу. Израђују се са три или
четири проводника. Линија развода се монтира помоћу носача на плафон,
конструкцију зграде или кран.

5.2.3. KRO развод за осветљење, BR болнички развод,
PR парапетни развод
KRO развод за осветљење примењује се за напајање светиљки у великим халама, галеријама и свуда где због технолошког процеса може доћи до
захтева за промену места постављања светиљки. Развод може бити
монофазни и двофазни.
Елементи развода су:
прав елеменат,
елеменат за спајање,
елеменат за скретање линије развода под углом од 900,
напојна кутија и
одузимачи.
Одузимачи се могу поставити у било којој тачки линије развода и
померати се по потреби. Напајање линије развода може бити напоном 3x
435/250V, 250V или трансформатора који се монтирају на почетку линије.

BR болнички развод: Зграде медицинских установа пројектују се и
граде са класичном елекричном инсталацијом.У болничким собама и салама
за преглед и терапију уграђују се елементи болничког развода опремљени
светиљкама и прикључцима за пријемнике електричне енергије и гасове.
Монтира се као надградни елеменат, различитих дужина и различитих врста
прикључака.
Ако се монтира изнад једног лежаја, стандардни прикључци су:






светиљке за директну расвету (1x20W, флуо),
светиљке за индиректну расвету (2x40W, флуо),
потезни прекидач за директну расвету,
три утичнице, сигнализација за позив сестре и
два прикључка за гас.

PR парапетни развод - У лабораторијама, болницама, у индустрији где
се ради са великим бројем потрошача мале снаге, институтима, бироима, кухињским нишама и сл. употребљава се парапетни развод за постављање прикључака за јаку и слабу струју, сигнализацију, команду итд. Парапетни развод
се може постављати на зид и у зид, у једној или више паралелних линија.

КРАЈ!!!

