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I ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
СЛАБЕ СТРУЈЕ
1.1. УВОД
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.
Основна подела електричних инсталација према ЈУС-у извршена је на:
- енергетске инсталације и
- телекомуникационе (ТК) инсталације.
Телекомуникационе инсталације имају радни напон између проводника нижи 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 радиоантене, интерне телевизије, електричне ограде, инсталације за електричне
часовнике итд.

1.2. ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР
За израду електричних инсталација објекта употребљава се инсталациони материјал и прибор који се састоји од: проводника и каблова,
инсталационих цеви и прибора уз цеви, прикључница, осигурача итд.
Електроинсталациони материјал и прибор израђује се од различитих материјала, а избор се врши у зависности од места постављања и услова у
којима се поставља.
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1.2.1 ПРОВОДНИЦИ И КАБЛОВИ ЗА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Проводници и каблови су део електроинсталационог материјала који
се користи за пренос и расподелу сигнала. Израђују се од материјала који
имају малу специфичну електричну отпорност, као што су бакар или алуминијум, при чему боље механичке и електричне особине има бакар, али
је његова цена знатно већа, па се за веће удаљености више користе алуминијумски проводници.
Проводници се израђују као изоловани и голи (неизоловани), који се
више користе за градске (надземне) мреже, као и за извођење уземљења.
Конструкција телекомуникационог кабла (слика 1.) састоји се од
жиле, језгра, омотача и механичке и антикорозивне заштите.

антикорозивна
механичка
заштита
заштита

језгро

омотач
жила
четворка

Слика 2.

Слика 1.

Жиле телекомуникационих каблова често су формиране у
парице или четворке (слика 2.), које представљају 2 или 4 проводника
различитих боја. Проводници се израђују од меко оджареног бескисеоничног бакра, чија је проводност већа од 58 S m  . Остали елементи су исти
2
 mm 

као код енергетских каблова.
Означавање телекомуникационих проводника и каблова врши
се помоћу 4 групе слова и бројева.
I група садржи два слова. Прво слово означава подручје примене (Т), а
друго сужење области примене и ту се могу наћи:
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N - надземни проводник
M - проводник за монтажне водове
K - телефонски кабл за локалне градске мреже
C - монтажни кабл за телефонске централе
G - гајтани
I - инсталациони проводник
S - сигнални и мерни каблови
R - разводни монтажни кабл
P - кабл за посебне сврхе
D - кабл за међумесне телефонске мреже
II група је двоцифрен број. Прва цифра означава врсту изолације, а
друга податке о карактеристикама кабла.
III група означава број елемената у жили и може бити јединица, парица, четворка, петорка или шесторка. Од друге групе одвојена је хоризонталном цртом.
IV група означава пречник жиле и може бити 0,5; 0,6; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2;
1,4; 1,5 или 1,9 mm.
Примери: ТI 20-1х2х0,6; ТК 32-20х2х0,4; ТС 40-5х2х0,5; ТD 0510х4х0,8.

Оптички каблови
Системи преноса сигнала до недавно су се по правилу изводили као
нискофреквентни системи путем пупинованих или непупинованих каблова
пречника проводника 0,6-0,8-0,9 и 1 mm, а изузетно и 1,2 и 1,4 mm. У
случајевима када се путем оваквих каблова нису могли постизати услови
расподеле релативног слабљења, примењивали су се и системи са одговарајућим појачавачима или високофреквентним уређајима. Бројни проблеми у оваквим системима изискивали су боља решења, посебно у погледу
повећања капацитета преноса информација и максималне економичности.
Захваљујући развоју достигнућа у оптоелектроници и технологији оптичких компоненти пре 30-так година почео се развијати и примењивати
дигитални оптички систем.
Први међумесни оптички каблови имали су мултимодна влакна са
промењивим индексом преламања за подручје 800-900 nm и размаком
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регенератора сигнала од 10 km, да би се врло брзо, због својих предности,
почео примењивати рад на 1300 nm и размаком регенератора преко 20 km.
Брзина преноса изводила се на 34 и 140 Mbit/s, али су за европске прилике
погоднији преноси на 8 и 34 Mbit/s, пре свега због веће флексибилности и
броја говорних канала.
Предности дигиталних оптичких система у односу на аналогне су
следеће:
- размак између регенератора је већи од размака између појачавача на
кабловима са металним проводницима истих капацитета, па је и количина опреме у том случају мања;
- врло велика ширина фреквентног опсега, а тиме и могућност великог
преносног капацитета;
- могућност коришћења материјала ниже цене за оптичко влакно;
- мање димензије оптичког кабла, а тиме и мање заузимање места у
кабловској канализацији;
- мали дозвољени полупречник савијања;
- преслушавање не постоји;
- пренос је практично заштићен од сметњи;
- слабљење је довољно мало и
- постоји потпуна електрична изолација.
Основни елементи (слика 3.) који се користе у дигиталном оптичком
преносу су трансмитер, рисивер и оптички кабл, а за повезивање различитих елемената са оптичким кабловима користе се адекватни конектори.

Слика 3.
Основни елемент оптичког кабла је оптичко влакно (слика 4.а), које
се израђује од силикатног или кварцног стакла пречника 50/150 μm, где
први број означава пречник језгра, а други пречник рефлексионог омотача
(слика 4.б). Да би се могао користити без нарушавања преносних и механичких карактеристика, потребно га је заштитити, што се изводи помоћу
два слоја заштите-примарне и секундарне.
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Пресек једног оптичког кабла дат је на слици 5.

Слика 5.

Језгро оптичког кабла изводи се у једној од три конструкције:
- концентрични начин поужавања влакана са секундарном изолацијом
влакана;
- са ожлебљеним профилом где се влакна поужавају без секундарне
заштите и
- тракасти модул, код кога се траке израђују од пластифицираног
алуминијума или полиестера и слажу се у слојеве.
Код означавања оптичких каблова према ЈУС-у треба разликовати две
врсте: мултимодне и мономодне оптичке каблове.
Мултимодни оптички каблови користе се у месним телефонским
мрежама и у међумесним телефонским мрежама за краће растојање, а
означавају се на следећи начин:
TO MM ab Z nxTxAxBxS
где су:
ТО - основнма ознака за ТК кабл са оптичким влакном;
ММ- допунска ознака за кабл са мултимодним влакнима;
ab - бројчана ознака за омотач и арматуру као код класичних каблова
(види табелу), осим за самоносиве каблове где има вредност 31.
Z-заштита металног омотача од корозије и то:
Р-екструдирани омотач од полиетилена или
V-екструдирани омотач од PVC-а;
n - број оптичких влакана у каблу;
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Т - ознака са римским бројевима за таласно подручје (I- за 850nm, II-1300
nm);
А - бројчана ознака за слабљење кабла у dB/km;
В - бројчана ознака за ширину пропусног опсега у MHzxkm;
S - допунска ознака за конструкцију кабла, која се може састојати од 1 или
више слова са следећим значењем: С-кабл са влакнима у цевима, V-кабл са
нажљебљеним цилиндричним елементом, М-пуњени кабл, А-кабл са
армаидним влакнима и N-кабл без ме-талних елемената.
Мономодни каблови се користе у месним телефонским мрежама као
спојни каблови, у међумесним мрежама као међумесни каблови и за рад
привредних линијских система преноса и слично се означавају као
мултимодни:
TO SM ab Z nxTxAxDxS
где су:
ТО - основнма ознака за ТК кабл са оптичким влакном;
SМ- допунска ознака за кабл са мономодним влакнима;
ab - бројчана ознака за омотач и арматуру као код класичних каблова
(види табелу), осим за самоносиве каблове где има вредност 31.
Z-заштита металног омотача од корозије и то:
Р-екструдирани омотач од полиетилена или
V-екструдирани омотач од PVC-а;
n - број оптичких влакана у каблу;
Т - ознака са римским бројевима за таласно подручје (II-1300 nm III - за
550nm);
А - бројчана ознака за слабљење кабла у dB/km;
D - бројчана ознака за величинукоефицијента хроматске дисперзије у
ps
;
nmxkm

S - допунска ознака за конструкцију кабла, која се може састојати од 1 или
више слова са следећим значењем: С-кабл са влакнима у цевима, V-кабл са
нажљебљеним цилиндричним елементом, М-пуњени кабл, А-кабл са
армаидним влакнима и N-кабл без металних елемената.
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1.2.2. ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ ЗА ТЕЛЕФОНСКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ
За израду телефонске инсталације потребан је материјал и прибор који
се састоји од:
 Телефонских ормана и кутија;
 Инсталационих цеви и прибора;
 Инсталационих канала и прибора и
 Прибора за настављање и завршавање каблова и проводника
Ормани и кутије се израђују од лима или пластике, а према намени и
конструкцији разликују се:
орман за унутрашњи кабловски извод, орман за увод надземних водова, разводни орман и орман за смештај кутија
за двојничке прикључке.
Разводни орман (слика 6.) се
поставља на место пресека
успонских и водоравних цеви
и у случајевима када разводне
кутије не омогућавају прегледан распоред водова. У орман
се постављају летвице (реглете) 10x2 и 20x2 на које се прикључују
доводни и одводни водови.
Кутије могу бити: разводне, уводне и прикључне. Разводне кутије служе
за лако увлачење инсталационих проводника у цеви, а у њима се могу и
настављати проводници. Могу бити округле
или четвртасте. Уводне кутије служе за увођење до 5 надземних водова за које не треба
осигурање. У њима су летвице са вијцима.
Прикључне кутије омогућавају прикључак
телефонског уређаја на телефонску инсталацију.
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Слика 7. Разводна кутија

Уводна кутија

Прикључна кутија

Инсталационе цеви и прибор омогућују брзо и лако развођење
инсталационих водова у зградама и у њих се увлаче инсталациони каблови
и проводници. Осим тога, представљају механичку заститу и заштиту од
утицаја влаге и хемијских једињења на каблове и проводнике. Постоје:
металне цеви, металне цеви са изолационом поставом и неметалне цеви
(данас се највише користе РVC ребрасте цеви). У прибор за цеви спадају:
спојке, лукови или колена (за промену правца несавитљивих цеви) и
уводнице и луле (за заштиту кабла од оштрих ивица цеви). Прибор се
израђује од истог материјала као и цеви.

Слика 8. Ребраста и глатка цев

Цевно колено

Уводнице и луле

Инсталациони канали и прибор израђују се од поцинкованог лима
или пластике и служе за лако постављање проводника на зид. Могу бити
једноделни, дводелни и троделни канали. Као прибор уз инсталационе канале служе: обујмице, колена, разводне кутије, канални изводи и прикључне кутије.
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Слика 9. Инсталациони канали и прибор

Пример телефонске инсталације једне троспратне зграде са приземљем
дат је на следећој слици:

usponska cev
(+50%
rezerve)

mesto
koncentracije
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За развод каблова користе се цеви пречника Φ11, а за уземљење челична
поцинкована трака 20х3 mm. Сва прикљућивања и искључења телефонских прикључака у згради врше се у орманима телефонске кућне концентрације, који по правилу морају бити закључани, а под надлежношћу су
месне телекомуникационе јавне организације или Телекома.

1.4. ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНА И
ЕЛЕКТРИЧНОГ ЗВОНЦА
Ове инсталације служе за позивну сигнализацију у зградама.
1.4.1. ЕЛЕКТРИЧНО ЗВОНЦЕ
То је веома једноставан уређај за сигнализацију и због ниске цене се и
најчешће употребљава у домаћинствима. Састоји се од електромагнета са
двоструким намотајем, покретне котве која преко контактног завртња и
тастера звонца затвара струјно коло кроз намотаје електромагнета привлачи котву. На своме крају котва носи метални батић
2
1
који удара о калоту звона, од удара батић се одбија
уназад, а контактна опруга поново са контактним
4
завртњем затвара струјно коло и процес се понавља
све док је тастер звонца притиснут. Звонце се при3
кључује на мрежу 220 V, 50Hz преко малог транс5
форматора, који на секундару има могућност избора
6
3 радна напона: 3V, 5V и 8V. Избор радног напона
врши се према предвиђеној дужини проводника од
8
7
тастера до електромагнета звонца, као и према броју
1, 2 – прикључне стезаљке; 3-електро- прикључених станова. Инсталација електричног
звонца изводи се посебним струјним колом са
магнет; 4-котва; 5-контактни завртањ;
6-батић; 7-калота звона; 8-кућиште
разводне табле и осигурава топљивим осигурачем
од 2А.
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VII sprat
VI sprat

Код вишеспратних објеката,
када су тастери за звонца за поједине станове уграђени у заједниIV sprat
чку таблу код улазних врата у
III sprat
објекат, могуће је сва звона напаII sprat
јати из истог трансформатора,
I sprat
при чему је једна жила струјног
кола заједничка за све електромагнете, а друга којом се доводи
220/4...10V напон на електромагнет се затвара преко одговарајућег тастера за
дотични стан.

V sprat

0
1.4.2.

F

ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНА

Кућни интерфон са електричном бравом предвиђен је за случајеве
када се поред сигнализације тражи и могућност споразумевања из стана са
посетиоцем, идентификација посетиоца и могућност даљинског откључавања улазних врата. Кућни интерфон све чешће се комплетира још и
видео-камером на улазним вратима и монитором у стану.
Инсталација кућног интерфона састоји се од двосмерног говорног
појачавача, заједничког за целу инсталацију, кућног интерфонског апарата
са микрокомбинацијом, тастерима за укључивање говорног канала и за
откључавање улазних врата помоћу електричне браве у сваком стану,
позивне табле са интерфонским позивним тастерима за сигналну сијалицу
за сваки стан уграђене код улазних врата и уграђеном комбинацијом микрофон-звучник. Инсталација је вишежилна са проводницима 0,6 или 0,8
mm. Напајање говорног појачавача и електричне браве врши се са секундарне стране трансформатора, који је прикључен на напон 220 V, 50 Hz.

стр.
11

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

1.5. СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА ХОТЕЛЕ И БОЛНИЦЕ
Ова сигнализација је слична инсталацији интерфона без електричне
браве, с тим да је уместо панела код капије уграђена контролна табла на
рецепцији хотела, односно медицинског особља. За надзор болесника у
савременим болницама све чешће се прикључује камера у соби с контролним монитором на контролној табли, а у старијим болницама постоји
тастер за позивање дежурног особља. Телефон у хотелским собама преко
телефонске централе на рецепцији често је повезан са спољашњом
линијом.
стр.12

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

1.6. ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ ТВ И
РАДИО-АНТЕНЕ
Ова инсталација може бити израђена за пријем програма преко заједничког антенског уређаја, како би се у великим зградама избегло постављање
великог броја појединачних антена на крову или за пријем кабловског
програма преко посебне кабловске градске мреже. Антенски кућни развод
изводи се од централног антенског уређаја-појачавача за ТВ ВХФ и УХФ
програме, као и за радио ФМ програм, односно за кабловски ТВ и радио
програм до појединих станова коаксијалним ТВ и ФМ кабловима, који се у
становима завршавају коаксијалним прикључницама. Прикључење пријемника сме се вршити само одговарајућим коаксијалним утикачем, јер иначе
долази до поремећаја отпорности у целом систему зграде и погоршања
пријема програма у њему.
Систем се састоји од централног антенског уређаја, појачавачког
уређаја за појачање сигнала, који се напаја из мреже 220V, 50Hz, као и
кабловске кућне инсталације за дистрибуцију програма до пријемника у
становима. Уместо из антене на крову, код кабловског система сигнал се
доводи кабловским путем од централног пријемног уређаја заједничког за
цело насеље или град. Најновији системи кабловске ТВ садрже и посебан
фреквентни канал за директно прикључење рачунара на интернет провајдер и несметани „on line“ рад рачунара са интернет мрежом без бирања и
заузимања телефонског говорног канала. На тај начин се омогућава сигурнији и економичнији рад са глобалним рачунарским мрежама и
истовремено коришћење телефонске линије за разговор.
На слици је приказана шема
заједничког антенског уређаја и развода за 4 стана, тј.
превод главне линије и завршне утичнице са крајњим
отпорником:

стр.
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1.7.

ПРОТИВПОЖАРНЕ И ПРОТИВПРОВАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

На местима где су смештена значајнија материјална, културна или друга добра често се изводе инсталације за дојаву провале као и рано откривање и дојаву пожара.
Ове заштитне инсталације израђују се према посебним пројектима за
заштиту целог објекта или само дела објекта, а изводе се специјално постављеним кабловима, који се воде од централног алармног уређаја до појединих сензора који врше откривање и дојаву. Ови уређаји могу бити
састављени од једног или више сензора исте врсте или различитих типова
у специјалним случајевима. Напајање може бити изведено директно из
мреже 220 V, 50 Нz, из уграђеног батеријског елемента или преко посебних централних уређаја, обезбеђених од саботаже и испада напајања, јер је
управљање и искључивање уређаја дозвољено
само овлашћеном лицу.
Често су ови уређаји
директно преко телекомуникационог вода повезани са најближом полицијском или ватрогасном
станицом, а исправност
се непрекидно самоконтролише и свака неисправност или прекид
сигнализира.
Поред
уређаја
за
сигнализацију пожара,
провале или напада, који
су састављени само од
алармне централе и сензора, данас се израђују и
системи који омогућују и
непрекидни видео надзор
целог објекта системом
интерног ТВ надзора већим бројем камера и
стр.14
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рефлектора са даљинским управљањем и приказом видео слике на заједничком централном командном месту. Принципска шема система противпровалне инсталације приказана је на слици.
Противпожарна инсталација разликује се само по врсти и принципу рада
сензора.

1.8. Инсталација сигурносног осветљења
Као сигурносно осветљење користи се тзв. паник-светиљка, што је
комерцијални назив за уређај састављен од акумулаторске батерије,
уређаја за њено пуњење, сијалице и прибора за активирање. Користи се на
местима где у случају нестанка напона из мреже и напајања осветљења
може да дође до појаве панике и повреда. Овај уређај има малу потрошњу,
не захтева одржавање и посебну инсталацију и аутоматски се укључује и
искључује.

1.9. Инсталација за рачунаре
Приликом извођења инсталација рачунара потребно је извести енергетску инсталацију за напајање рачунара електричном енергијом, као и развод телекомуникационих каблова за повезивање рачунара у рачунарску
мрежу.
Енергетска нисконапонска инсталација изводи се тако што се за те
рачунаре на сваком спрату израђује разводни ормар, из кога се праве
изводи и полажу каблови за сваки рачунар појединачно. Каблови се могу
полагати у малтер, на малтер (у кабловске канале) или у подни канални
развод. У разводни ормар постављају се осигурачи и FID склопка, као и
ручни или аутоматски прекидач за искључивање рачунара.
Код извођења инсталације за повезивање рачунара у мрежу потребно је
обавити тзв. хоризонтални и вертикални развод (каблирање). Хоризонтални развод подразумева повезивање рачунара унутар једне просторије
(нпр. учионице) и на самом спрату, а вертикални између просторија на
спратовима. Избор каблова није нимало лак и везан је за топологију
мреже, протокол и величину мреже. Каблови спадају у категорију тзв. пасивне мрежне опреме, док су уређаји као што је свич или хаб активна
мрежна опрема. Постоји неколико типова каблова који се употребљавају у
мрежама, као што су UTP (Unshielded Twisted Pair - неоклопљени кабл са
стр.
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уплетеним парицама) и STP кабл (Shielded Twisted Pair - оклопљени кабл
са уплетеним парицама). Стандардни конектор за ове каблове носи ознаку
RJ-45 и прима осам проводника. Монтирање конектора на кабл је посао
који захтева адекватан алат, стрпљење и изнад свега квалитетан кабл.
Између спратова, тј. за вертикални развод, раније су се више користили
коаксијални каблови са посебним BNC конекторима, док се данас најчешће полажу оптички каблови због великих растојања и већег пропусног
опсега. Понекад се у мрежи користи само један тип кабла, док се у другим
мрежама употребљава више различитих типова.

RJ-45 конектор

UTP-кабл

Алат за израду RJ-45 конектора

Након развода пасивне мрежне опреме, тј. каблова, на ред долази постављање уређаја који управљају саобраћајем на мрежи, као што су свичери
(преко МАС адресе), рутери (преко IP адресе) и хабови (застарело). То су
такозване активне компоненте, чија је намена да се подаци који се шаљу
транспортују до одредишта, као и да се подаци који се потражују допреме
до корисника. Активни уређаји су мање више исти. Разликују се по броју
портова, модула, типу мреже за који су пројектовани.

Свичер

Рутер
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Након повезивања активне мрежне опреме кабловима потребно је још
извршити и конфигурисање мрежне опреме. Пример једне рачунарске мреже приказан је на следећој слици:

1.10. Помоћни извори електричне енергије
У случају престанка напајања електричном енергијом из мреже најнужније напајање електричном енергијом се обезбеђује из помоћних извора
електричне енергије. Примери потрошача који не смeју остати без напајања су: расвета и опрема операционих сала, телефонске централе итд.
Данас се као помоћни извори користе агрегати и електронски извори –
УПС. Назив УПС је скраћеница енглеских речи Uninteruptible Power
Supply, што значи непрекидно напајање енергијом. УПС се користе за
непрекидно напајање уређаја мање снаге као што су нпр. рачунари, телефонске централе, факс-апарати итд., док се за напајање јачих потрошача
користе агрегати. Постоје агрегати који се покрећу ручно помоћу гребенасте склопке и агрегати који се покрећу аутоматски помоћу контактора
стр.
17

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ
по престанку напајања из мреже. При одређивању потребне снаге агрегата
потребно је водити рачуна не само о укупној снази потрошача, већ и о
њиховим карактеристикама.

II ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У
ОБЈЕКТИМА
О начину извођења електричних инсталација у различитим врстама
објеката, као што су стамбени и јавни објекти (болнице, робне куће, биоскопи), јавна склоништа и инсталације електромоторних погона, било је
речи у предмету „Електричне инсталације јаке струје“, те би овде требало
проучити правилнике и прописе који уређују ове области. Иако није предвиђено да се проуче електричне инсталације на местима угроженим експлозивним смесама, овде ће бити укратко споменуто.

2.1. ПОЈАМ ЕКСПЛОЗИВНИХ СМЕША
Експлозивна атмосфера је смеша запаљивих натеријала са ваздухом у облику гаса, паре или магле у којој се након паљења пожар може
проширити по целој непотрошеној смеши.
Угроженим просторима сматра се простор у коме је експлозивна
атмосфера присутна или се може очекивати. У том простору захтевају се
посебне мере опреза у погледу пројектовања, монтаже и употребе електричних уређаја.
Извор опасности је тачка или место из које гас, пара, магла или течност могу излазити у атмосферу тако да може настати експлозивна атмосфера. Постоје три основна и један комбиновани степен извора опасности:
1. Трајни извори опасности: извори који испуштају трајно или се
очекује да ће испуштати дуже времена, или кратко али често:
- отвори резервоара при претакању,
- слободни одушци који испуштају запаљиви гас или пару у атмосферу,
- излазни отвори одсисних канала система за лакирање и сушење итд;
2. Примарни извор опасности: извори за које се очекује да ће
испуштати периодично или повремено у току нормалног погона:
стр.18
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- заптивке пумпи,
- регулациони вентили,
- бушотине нефте и гаса итд;
3. Секундарни извори опасности: очекује се да у нормалном
погону неће испуштати, а и ако се то деси биће ретко и трајаће кратко:
- прирубнице,
- прикључци и спојеви цеви,
- сигурносни вентили,
- одушци и други отвори на којима се не очекује испуштање у нормалном
погону;
4. Вишеструки извори опасности: извор који је комбинација два
или три предходна извора.
Вентилација је веома важан фактор код анализе зона опасности. У
општем случају дефинишу се четири степена зона вентилације:
Ø природна вентилација - кретање ваздуха и његова змена свежим
ваздухом деловањем ветра и/или разлике температуре,
Ø општа вештачка вентилација: кретање ваздуха и његова замена свежим ваздухом вештачким начином (вентилаторима) по читавој просторији,
Ø локална вештачка вентилација: кретање ваздуха и његова замена
свежим ваздухом вештачким начином (обично извлачењем), примењена на
поједини извор опасности или локално подручје,
Ø без вентилације: стање где није осигурана замена ваздуха свежим.
Према томе вероватноћа присуства експлозивне атмосфере ѕависи од
степена извора опасности, утицаја вентилације и других фактора.
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2.2. ЗОНЕ ОПАСНОСТИ
Зоне опасности се одређују према вероватноћи да експлозивна
смеша постоји. Пре одређивању зона опасности потребно је утврдити или
оценити:
количину испуштања или интезитет испуштања запаљиве или
експлозивне материје,
брзину истицања,
концентрацију,
доњу границу експлозивности,
температуру паљења,
густину у односу на ваздух,
препреке и њихов карактер,
радни притисак и температуру и
кретање ветра. Према СРПС N. S8. 007; 1991.год. зоне опасности
простора угроженим експлозивним смешама гасова и пара класификују се
на следеће три групе:
- Зона опасности 0: простор у којем је експлозивна смеша присутна
стално или дужи период времена;
- Зона опасности 1: простор у којем је вероватно да ће се експлозивна
атмосфера појавити за време нормалног погона;
- Зона опасности 2: простор у којем није вероватно да ће се експлозивна
атмосфера појавити за време нормалног погона. Она се може појавити у
ненормалним погонским ситуацијама, али је вероватноћа да се појави
минимална. Распростирање појединих зона утврђује се прорачунима,
помоћу логичких дијаграма или мерењима.
Изазивачи паљења и експлозије могу бити електричне и неелектричне природе. У неелектричне спадају: механичка искра, отворени
пламен, заваривање, итд. Електрични узрочници паљења по правилу су
опаснији од неелектричних: сви уређаји који "праве"варницу у овој
средини могу изазвати пожар или експлозију. То могу бити елементи
електричних инсталација - сви елементи помоћу којих се отвара или
затвара струјни круг.
Узрочници ван електричног система су атмосферско пражњење и
статички електрицитет. Постројења и инсталације на местима где се
употребљавају или складиште запаљиви материјали морају да буду тако
изведени да угрожени простор буде сведен на минимум.
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Треба избегавати постављање електричне опреме у зону 0 и зону
1. Ако се у ове зоне мора поставити електрична опрема (просесна
опрема), мора се посветити посебна пажња избору опреме, начину
монтаже итд.

2.3. ИЗВОЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЕЛЕКТРИЧНИХ
ИНСТАЛАЦИЈА НА МЕСТИМА УГРОЖЕНИМ
ЕКСПЛОЗИВНИМ СМЕСАМА
Места угрожена експлозивним смесама су нпр. бензинске пумпе, фарбаонице, рудници, магацини запаљивих течности итд. Електричне инсталације на овим местима се изводе, у принципу, на исти начин као и другде,
али се за извођење радова сме користити материјал и опрема посебно израђена за ове просторе. Ова опрема према IEC стандарду носи ознаку ,,Еx’’.
Код нас је још у употреби и стара ознака ЈУС стандарда ,,S’’ (сигурност).
Каблови који се инсталирају на местима угроженим експлозивним смесама или се уводе у такве просторе имају плашт обојен светлоплаво. При
извођењу радова електричари морају посебну пажњу посветити овим
кабловима да их не би спојили погрешно или оштетили. Радове на
електричним инсталацијама места угрожених експлозивним смесама смеју
изводити само посебно обучени електроинсталатери са положеним
стручним испитом.
Противексплозивни заштитни уређаји су сви уређаји намењени за
рад у просторијама угроженим експлозивном атмосфером, запаљивим гасовима, парама и/или маглом. Овакви уређаји у нормалном погону и у
случају погонских предвидљивих грешака не смеју бити узрок паљења
експлозивне смеше ако су исправно монтирани и коришћени.
Према СРПС N. В8. 011; 1991.год сваки уређај који је грађен за
употребу у атмосфери експлозивних смеша и пара на плочици за
означавање мора имати следеће податке:
1. фирма, односно назив произвођача,
2. ознака типа уређаја,
3. ознака врсте противексплозивне заштите:
Ø
основна ознака је Еx, која указује да је електрични уређај грађен за
употребу у угроженом простору у једној од врста противексплозивне
заштите,
стр.
21

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ
Ø
ознака врсте противексплозивне заштите,
Ø
ознака групе електричних уређаја или подручје примене, и то:
- I - електрични уређаји намењени за рад у подземним рудницима,
- II - електрични уређаји за остала места осим рудника (индустрија);
- за подручје II може стајати ознака групе гасова А, В, С, ако је
електрични уређај грађен за одређени гас, онда се његова ознака пише у
загради.
- За подручје II иза ознаке групе гасова следи ознака температурне класе
или максималне температуре површине;
4. производни број, ако се не ради о електричном уређају масовне
производње,
5. српски стандард на коме је базирана врста противексплозивне
заштите;
6. ознака, година и број типског испитивања.
Поред ових ознака на производу могу стајати и остале ознаке које се
односе на конкретан електрични уређај и његову функцију.
Примери означавања:
ExdII(H2) - противексплозивна заштита, непродоран оклоп, примена у
индустрији, гас водоник;
ExdIIВ(H2)Т3 - противексплозивна заштита, непродоран оклоп, примена
у индустрији, минимална струја паљења од 0.45mm до 0.8mm, гас водоник,
максимална температура површина електричних уређаја 2000оС;
ExdIIА 3500 - противексплозивна заштита, непродоран оклоп, примена у
индустрији, минимална струја паљења < 0.8mm, гранична температура
уређаја 3500оС.
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III ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ
3.1. ОСОБИНЕ СВЕТЛОСТИ И ФОТОМЕТРИЈА
Светлост је електромагнетно зрачење које надражује мрежњачу у
човечијем оку и на тај начин изазива у организму осећај вида. Од укупног
тока енергије што зрачи неки извор светлости, само део има способност да
посредством ока изазове у човечијем организму осећај светлости. То су
електромагнетна зрачења видљивог спектра на таласној дужини 400 до 760
nm.
Видљива електромагнетна зрачења изазивају у организму осим осећаја светлости и доживљај боје. На њих реагује људско око. Најважнији
извор светлости је Сунце чија је светлост беле боје. Исак Њутн је први
научник који је помоћу стаклене призме разложио Сунчеву светлост и закључио да се она састоји од седам боја. То су: црвена, оранж, жута, зелена, плава, модра и љубичаста.
Црвена има таласну дужину 760nm, а љубичаста 400nm.
Између појединих боја нема оштрих граница, па се овај спектар назива континуални спектар. Дисконтинуални спектар се добија пропуштањем беле боје кроз паре и гасове.
Фотометрија је део оптике која се бави мерењем светлосних
величина.
Просторни угао (слика) је део простора ограничен омотачем купе
чији се врх налази у средишту лопте полупречника r а основа је лоптина
калота која се види из средишта под просторним углом. Јединица је
стерадијан [sr].:
ω = s/r2 (sr):,
пун просторни угао је:
ω = 4πr2/r2 = 12.56 [sr].
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Пунктуелни извор светлости је извор чије су димензије довољно
мале у односу на растојање са кога га посматрамо. Он зрачи светлосну
енергију подједнако у свим правцима.
Светлосни флукс је светлосна снага. То је део енергије коју
светлост зрачи у јединици времена. Јединица је лумен [lm].
Ф = ΔW/ Δt [lm].
Количина светлости је енергија коју извор светлости емитује за неко време. Јединица је луменсекунда [lms].
Q = Φ· t [lms]
Светлосна јачина је део светлосног флукса који одговара одређеном просторном углу. Јединица је кандела [cd].
I = ΔФ/Δω [cd].
Светлосна јачина једног светлосног извора мења се са посматраним
правцем. Ретки су светлосни извори код којих је светлосна јачина у свим
правцима иста. Светлосни извори код којих је светлосна јачина иста у
свим правцима називају се униформни светлосни извори. Природни униформни светлосни извор је Сунце, а вештачки су светлеће кугле. За
униформни светлосни извор укупан флукс је:
Ф = I * 4π
Апсолутно црно тело је тело које апсорбује све светлосне радијације које на њега падају.
Осветљај Е површине Δѕ је густина светлосног флукса на њој.
Јединица осветљаја је лукс [lx].
Е = ΔФ/Δѕ [lx]
Просторни угао под којим се види површина Δѕ је:
Δω = (Δѕ/r2)*cosα,
α је угао између светлосног зрака и нормале на површину коју светлосни
извор осветљава.
E = (ΔФ/ Δω*r2)* cosα
E = (I/r2)* cosα [lx]
Oсветљај је обрнуто сразмеран квадрату растојања између извора
светлости и осветљене површине, а директно је сразмеран јачини светлости и cos угла коју склапају зраци са нормалом на осветљену површину.
r = h/cosα
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E = (I/h2)*cos2α*cosα
E = (I/h2)*cos3α
Ако више светлосних извора осветљава једну површину, онда је осветљај:
Е = E1 + Е2 + Е3 + ...Еn = ΣEi.
Бљесак (луминација) је однос између светлосне јачине извора светлости у датом правцу и привидне површине Ѕ извора светлости које око
види:
B = Iα/ S = I* cosα/ S' [nt]
где су: α - угао између нормале на површину извора светлости и зрака у
правцу ока,
Ѕ - привидна површина извора светлости коју је посматрач видео.
S' - стварна површина извора светлости,
Jeдиница бљеска је нит [nt] или [cd/m2]. Већа јединица од нита је
стилб: 1st = 10 000nt.
Специфична производња светлосног извора је однос произведеног
светлосног флукса по јединици електричне снаге извора:
ξ = Ф/Р [lm/W]

3.1.1. ФОТОМЕТРИЈСКА МЕРЕЊА
Овде ће бити обрађена мерења три фотометријске величине: светлосне јачине, светлосног флукса и осветљаja. Мерења јачине светлости и
светлосног флукса врши се у фабрикама где се производе сијалице и те
величине се уписују у каталогу сијалица, а мерење осветљаја врши се после завршене инсталације осветљења да се утврди да ли је вредност осветљаја једнака пројектованој вредности.
Мерење светлосне јачине: Апарати за мерење светлосне величине
су фотометри. Раде на принципу поређења осветљаја познатих и
непознатих светлосних извора. То су: Фотометријска клупа, Ritchijev
фотометар и Lummer-Brodhunov фотометар.
Фотометријска клупа (сл.1): На изгравираној шини дугачкој око 3 m налазе се држачи за светлосне изворе, фотометар и већи број плоча са кружним отворима на заједничкој оптичкој оси којима се првенствено одстрастр.
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њује светлост других светлосних извора и издвајају светлосни зраци који
потичу од сијалица Sx и Ѕр. Ѕр је ивор светлости познате светлосне јачине, а Sx је извор светлости чија се светлосна јачина мери. Фотометар F се
помера по шини све док се осветљаји од оба извора на њему не изједначе
(визуелна метода).Осветљај добијен од познатог извора светлоти је:
Ep = Ip/b2,
a осветљај од извора светлости који се мери је:
Ex = Ix/a2
Како су: Ep = Ex: Ip/b2 = Ix/a2,
онда је:

Ix = Ip(а/b)2.

Ritchijev фотометар (сл.2.) састоји се од призме Р и цеви од непровидног
материјала кроз коју се посматрају бочне стране призме које дифузно рефлектују светлост. Померањем призме по шини тражи се положај у коме
су осветљаји оба извора једнаки:
Ix/ r2 = Ip/ R2.
па je Ix = Ip(r/R)2
Lummer-Brodhunov фотометар: (сл.3.) уместо призме поставља се гипсана плочица D која дифузно рефлектује светлосне зраке од оба светлосна
извора. Зраци падају на огледала О1 и О2 а она рефлектују светлост према
призмама Р1 и Р2 које су спојене основама и између њих не постоји оптички контакт. Рефлектовани зраци се посматрају на површинама А и В.
Мерење светлосног флукса:
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Укупан светлосни флукс мери се луменметром. То је Улбрихтова лопта
(сл. 4.) пречника 1-3m израђена од непрозирног материјала. Са унутрашње
стране је обојена белом мат бојом. На лопти се налази отвор F. На отвор се
поставља давач луксметра, а на растојању од R/3 налази се застор Z1 кружног облика пречника 2R/3.Поступак мерења: укључи се испитивана сијалица и измери се осветљај Ex. Светлосни флукс те сијалице је:
Фx = k1*Ex.
Oнда се она искључи, а укључи се еталон сијалица и измери се њен осветљај:
Ер: Фр = k1*Eр.
Онда је:
Фx = Фр* ( Еx/Ep)
Meрење осветљаја: Oсветљај се мери луксметром. Луксметар има два
дела: фотоћелију и прецизни галванометар за мерење веома малих
струја. Када се фотоћелија осветли, долази до промене електричних особина ћелије и то се региструје на прецизном инструменту. Према начину
деловања фотоћелије се деле на: емисионе, фотоотпорне, фотогенераторске и фотодиоде. Мерење фотоотпорном ћелијом: на металној плочици од гвожђа или бакра нанет је слој селена или Cu2O(бакар оксид), а преко селена танка опна од сребра или пластике. Када на фотоелектричну
падне зрак светлости, између крајева ћелије се јавља потенцијална разлика. Струјни круг се затвара преко проводника и прецизног инструмента. За
већи осветљај биће и већа потенцијална разлика и већа струја на инструменту. Инструмент је избаждарен у луксима тако да се вредност осветљаја
директно очитава. Осветљај се мери после завршене инсталације осветљења, после реконструкције и на свим местима где се жели проверити вред-

стр.
27

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ
ност осветљаја услед старења светиљки. Мерење се врши на висини од
0.85m од пода.

Светлосна карактеристика:
Код неуниформног светлосног извора светлосна јачина није иста у
свим правцима. Помоћу прецизног фотометра мери се јачина светлости по
свим вертикалним пресецима под угловима 0 - 3600. Добијене вредности
се у свим равнима приказују као вектори одређеног правца, смера и интензитета са заједничком тачком у центру извора светлости. Повезивањем
врхова вектора добија се затворена површина у простору. Ако ово тело
расечемо произвољном вертикалном равни која пролази кроз осу, добија
се крива линија која се зове светлосна карактеристика.
Светлосне карактеристике се дају за снагу од 1000lm. Користи се
код пројектовања у фази избора сијалица и светиљки. Светиљка са сијалицом има своју карактеристику и произвођач светиљки у каталозима за
сваку светиљку даје карактеристику.

стр.28

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

3.2. ЕЛЕКТРИЧНИ ИЗВОРИ СВЕТЛОСТИ
Електрични извори светлости су:
- сијалице са ужареним влакном,
- сијалице са металним парама,
- флуоросцентне сијалисе и
- светлеће цеви, тињалице.
Основни подаци за сваку сијалицу су: називни напон и називна
снага. Поред ових података важне су и следеће карактеристике: називна
струја, укупан светлосни флукс, специфична производња, крива расподеле светлосне јачине, време трајања, механичке димензије и врста
подножја.

3.2.1. Сијалице са ужареним металним влакном
Принцип рада: Ако се кроз влакно одређеног отпора пропусти струја, проводник ће се загрејати и кад достигне температуру од 5000С почеће
да светли. Ако се загреје на 15000С светли жутом бојом, а на 25000С светли белом бојом. Већи део укупне електричне енергије се претвара у топлоту, а мањи део у светлост (4 - 8%). Делови сијалице:
- ужарена нит (сл.1) је танка спирализована нит од волфрама. Термогени отпор сијаличног влакна је и до 10 пута већи у загрејаном
стању у односу на отпор пре укључења сијалице. Жарна нит постављена је
на држаче, а преко електрода спојена је једним крајем металну чауру, а
другим крајем на металну плочицу.
- Све се то налази у стакленом балону. Балон може бити различитог
облика: кугла, крушка, печурка, конус, капљица, елипсоид, свећа, цев.
Да не би дошло до оксидације металног влакна из сијалица је извучен
ваздух.
Према начину израде и конструкцији сијалице са ужареним влакном
деле се на: сијалице са вакумом, сијалице пуњене гасом и специјалне
сијалице.
Сијалице са вакумом су крушкастог облика и граде се за снаге
од 25 до 250W. Специфична производња им је од 6 до 12 lm/W.
Сијалице пуњене гасом имају стаклени балон у облику лопте, граде
се за снаге од 25 до 2000W. Пуне се инертним гасом аргоном или криптоном. Најчешће се користи мешавина 86% аргона и 14% азота. Криптоном
се пуне сијалице 25, 40 и 60W. То су сијалице мањих димензија погодне за
стр.
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мале светиљке. Сијалице пуњене гасом имају велики бљесак па им се због
тога унутрашња површина балона матира. Радни век сијалица са усијаним
влакном је око 1000 часова. У таблици 1. дати су технички подаци сијалица са металним влакном према важећим СРПС стандардима.
Специјалне сијалице: Поред описане две врсте сијалица са ужареном нити (са вакуумом и пуњене гасом), чији се балон израђује провидан
или матиран, постоји већи број специјалних сијалица. То су: рефлекторске, инфрацрвенe, пројекционе и халогене сијалице.
Рефлекторске сијалице: По конструкцији то је класична сијалица
са усијаним влакном. Балон јој је посебно конструисан и са бочне унутрашње стране обложен танким слојем алуминијума високог сјаја. Угао зрачења им је мањи од 500. Користе се на местима где се жели постићи истицање одређеног објекта и површине: у излозима, витринама, позоришним
и концертним дворанама, трговинама, код фасада, споменика и на отвореним изложбеним просторима. Радни положај им је произвољан.
Инфрацрвене сијалице: Имају двоструко спирализовано метално
влакно које је димензионисано тако да се загреје до температуре на којима
се зрачи претежно инфрацрвена светлост. Уз незнатне губитке зраци пролазе кроз стакло балона и без загревања околног ваздуха падају на површину тела и интезивно их загревају. Користе се: у индустрији (за сушење
и печење лакова, за сушење тканина, за сушење кекса и чоколаде) у
пољопривреди (за сушење жита и воћа, за загревање живинарских фарми),
у домаћинству (за загревање мањих стамбених површина) и у здравству.
Пројекционе сијалице су сијалице са усијаним влакном пуњене гасом (азотом). Оне имају високи сјај. Влакно им је три пута спирализовано,
смештено у паралелне редове. Да не би дошло до деформације влакна, оне
имају строго одређен радни положај (вертикалан). Мали им је век
трајања(100-300)сати. Користе се у кинотехници, као фотосијалице, за
рефлекторе, пројекционе апарате и сл.
Халогене сијалице су сијалице са усијаним влакном пуњене јодом
или неким другим халогеним елементом. Израђују се у облику цеви од
кварцног стакла дуж које је разапето спирализовано волфрамово влакно.
Температура кварцне цеви је 6000С - 7000С, па се зато ова сијалица смешта
у специјални стаклени балон.
Подножја сијалица: Веза између сијалица и електричне инсталације
изводи се преко подножја и грла сијалице. Користе се две врсте подножја: EDISONOV и SWANOW систем.
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Едисонов систем примењује се за сијалице до 200W. Састоји се од
металне плочице на врху подножја на који је залемљен један крај влакна и
месинганог цилиндра са испресованом навојницом на који је залемљен
други крај влакна. Плочица и цилиндар су међусобно изоловани. Едисонови цилиндри се граде у четири величине: Е - 10 (патуљак), Е - 14
(мињон), Е - 27 (нормал) и Е- - 40 (голијат).
Сванов систем има цилиндричан облик. На подножју се налазе два
испуста за које су тврдо залемљени крајеви влакана док аналогно кућиште
има два аксијална канала кроз које се увуку испусти подножја до краја
канала па се онда сијалица окрене удесно (бајонет систем као код пушке)
Граде се у две величине: Б15 и Б22. Користе се за џепне батерије, бродове,
трамваје и друга превозна средства.
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3.2.2. Сијалице са металним парама, живине,
натријумове сијалице
Сијалице са металним парама раде на принципу електролуминисценције. То је појава која се манифестује тако што у моменту проласка
струје кроз средину са металним парама ова средина почиње да светли.
Основни елеменат ових сијалица је стаклена цев (жижак) испуњена
основним и карактеристичним пуњењем. Основно пуњење је племенити
гас неон или аргон, а карактеристично је жива или натријум. На крајевима
стаклене цеви уграђене су електроде од оксида метала.
Жижак је смештен у већи стаклени балон из кога је извучен ваздух.
Балон има улогу топлотног изолатора. Кад се оваква сијалица прикључи
на напон долази до јонизације средине у жижку и почиње пражњење кроз
гасове. Услед пражњења развија се топлота и капи живе или натријума на
температури од 2000С испаравају. Мења се боја светлости и поприма
карактеристичну боју. Номиналан рад сијалица са металним парама почиње тек после испаравања метала у цеви. Пре тога сијалица "жижи" а пражњење се врши између једне главне и помоћне електроде које се у жижку
налазе једна поред друге. Кад се у цеви ослободи довољно топлоте и метал
испари јонизација се наставља између главних електрода. Тек тада је
сијалица укључена.
Радни напон сијалица са металним парама нижи је од напона
паљења. Зато се оне никад не прикључују на инсталацију директно, већ
најчешће преко индуктивног отпора, или омског отпора или трансформатора са великим расипним пољем. Добре особине ових сијалица: специфична производња је 3 - 4 пута већа од сијалица са усијаним влакном,
радни век им је око 3000 сати. Мане: Светлост им је монохроматска (једнобојна). Код сијалица пуњеним живом светлост је плава или ултраљубичаста, а код живиних сијалица светлост је жута. Користе се тамо где је
потребно постићи добар осветљај, а није превише битно распознавање
боја. Време паљења сијалице траје 1 - 5min.
Живине сијалице: Код живиних сијалица основно пуњење је аргон,
а карактеристично жива. Од количине живе зависи радни притисак. Деле
се на три групе:
- сијалице високог притиска (до 1аt), 80 - 125W,
- сијалице врло високог притиска (до 20аt), 250 - 400W,
- сијалице супер високог притиска (до 100 аt), >400W.
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У стакленом балону налази се мала цевчица(жижак) испуњена аргоном са 2 - 3 капи живе. Када се сијалица прикључи на напон, долази до
електричног пражњења између електроде и помоћне електроде. Услед овог
пражњења развија се висока температура потребна за загревање и испаравање живе. После испаравања живе о повећања притиска електрично
пражњење се наставља између електрода кроз јонизовану смешу живине
паре и аргона. Време паљења је 1 - 5min. Живине сијалице се на напон
прикључују преко пригушнице. Пригушница служи да ограничи радни
напон. Састав светлости: љубичаста, плава, зелена, жута. Нема црвених радијација. Боја светлости код живиних сијалица поправља се
на три начина:
- на унутрашњу страну балона наноси се флуоросцентни прах,
- у исту светиљку постављају се живина сијалица и сијалица са усијаним влакном и
- праве се сијалице за мешану светлост.
Сијалица за мешану светлост је комбинација сијалице са усијаним
влакном и живине сијалице. У исти балон смештен је жижак и жарна нит.
Жарна нит је везана на ред са електродама и служи као ограничавач струје.
Ова сијалица има погоднију боју за рад од обичне живине сијалице. Прикључује се директно на инсталацију без пригушнице.
Живине сијалице су економичне. Специфична производња им је (35
- 48) lm/W. Погодне су за осветљење великих индустријских објеката, улица, тргова, отворених градилишта, спортских хала итд.
Натријумове сијалице раде на истом принципу као живине. Карактеристично пуњење је натријум. Даје жуту светлост, има мали бљесак.
Жута светлост добро продире кроз маглу и ваздух засићен парама и гасовима. Користи се за осветљење мостова, саобраћајница, машинских хала,
ливница, цементара итд.
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3.2.3. Флуоресцентне сијалице
Флуоресцентна сијалица је живина сијалица ниског притиска.
Најчешће је израђена у облику дугачке цеви на чијим се крајевима налазе
електроде Е1 и Е2. С унутрашње стране цев је пресвучена танким слојем
флуоресцентног праха, а цев је испуњена аргоном са малом количином
живе. Када се између електрода Е1 и Е2 успостави електрично пражњење
ствара се ултраљубичаста невидљива светлост која се пролазећи кроз луминатор – флуоросцентни прах трансформише у светлост која је пријатна
за око. Користећи различите мешавине праха може се добити жељена боја
Флуоросцентна цев се на инсталацију не може прикључити директно јер је
напон паљења цеви већи од напона мреже. Потребно је у кратком
временском интервалу довести на електроде знатно виши напон. Проблем
се решава прикључењем цеви преко пригушнице и стартера. Улога стартера је да у моменту укључења флуоросцентне цеви укључи грејање
електрода. Кад су електроде загрејане, статер се искључује и изазива у
колу пригушнице појаву високог напона (600 - 2000V) услед чега долази
до паљења цеви. Пораст напона је краткотрајан.
Радни напон цеви мањи је од мрежног напона. Флуоросцентне цеви
се праве у дужинама 225 – 1500 mm; пречника 15.8 – 54 mm. и снаге 6 –
100 W. Век трајања флуоросцентне цеви је 7500 сати.
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Стартери: У употреби су две врсте стартера: гасни и биметални.

Гасни стартер је мала стаклена цев испуњена неоном, хелијумом
или аргоном. У цев су смештене две електроде од којих је једна биметални
штап. Кад се сијалица са стартером прикључи на напон, у стартеру се
јавља слабо тињаво пражњење између електрода. Услед пражњења развија
се топлота потребна за загревање биметалног штапа и он после краћег времена почиње да се криви спаја контакте гасног стартера. Струја
тињања била је око 20 - 40 mА и та струја није била довољна за загревање
електрода. Кад се контакти споје, протиче струја кратког споја (око 1А) и
она веома брзо загрева електроде цеви. Спајањем контаката у гасном стартеру престало је тињаво пражњење, стартер се охладио и биметал се поново враћа у почетни положај прекидајући струјни круг. Услед прекида
струјног круга пригушнице јавља се напонски удар (600 - 2000V) и долази
до паљења цеви. Радни напон сијалице мањи је од напона паљења стартера
тако да се у току рада сијалице он више не укључује.
Биметални стартер у моменту укључења има затворене контакте
преко којих у моменту укључења почиње грејање електрода. Истовремено
се загрева отпорник R, а преко њега и биметални контакт. У моменту прекида струје услед кривљења загрејаног биметалног контакта јавља се у
пригушници напонски удар и цев се пали. У току рада цеви струја је толистр.
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ка да све време загрева отпорник у стартеру и не дозвољава да се контакти
у стартеру поново споје.
Шеме везивања: Три су основна начина повезивања флуоросцентне
цеви на инсталацију: индуктивни спој, капацитивни компензовани.
- Индуктивни - cosφ = 0.35 - 0.55ind; - Капацитивни - cosφ = 0.55cap;
- Компензовани - cosφ = 0.9 - 0.95

3.2.4. Светлеће цеви, тињалице
Светлеће цеви раде на принципу електричниг пражњења у гасу. То
су високонапонске цеви. Напајају се преко трансформатора са великим
расипним пољем и секундарним напоном прописима ограниченим на 6000
V. Често се зову неонске цеви јер први гас који се користио у овим цевима
био је неон. Стаклене цеви за ове сврхе имају пречник 10 - 28mm и на
одређеним температурама може им се давати жељени облик, што не утиче
на квалитет њиховог рада. На оба краја цеви налази се по једна хладна
катода која се најчешће израђује од челичног лима дебљине 0.1 - 0.15
mm или од алуминијума, бакра, волфрама и берилијума, зависно којим
гасом је пуњена цев, јер су могуће и хемијске реакције између гаса и електрода које везују гас тако да се цев мора повремено допуњавати.
Струјно оптерећење електрода не сме да пређе вредност од 4mA/cm2, јер
би се електроде знатно брже разарале и смањио би се век трајања светлећих цеви. Да би електрони имали довољну енергију за јонизацију између
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електрода се мора имати довољан пад напона. Овај пад напона зависи од
врсте гаса и материјала електрода. Светлеће цеви су дуге према потреби,
различитог су облика и прикључене на трансформатор са расипним пољем
напона до 6000V. Може се више сијалица везати на ред водећи рачуна да
пад напона по 1mдужине цеви буде у прописаним границама. Зато на
секундару ових трансформатора може имати више извода. Највећа дужина
ових цеви, која се може везати у једно струјно коло је 5 – 14 m, али с
обзиром на транспорт и монтажу дужина једне цеви не прелази никад 2m.
Цеви се пуне племенитим гасовима чија светлост има карактеристичну
боју:
ружичаста - хелијум,
црвена - неон,
жута хелијум са жутим стаклом,
зелена
- неон или аргон у жутој цеви,
плава аргон итд.
Радни век ових цеви је 12000 - 15000 часова. Употребљавају се за
рекламе.
Тињалице имају облик обичних сијалица, а подножје најчешће Едисоново. Катода и анода су им једна поред друге и могу имати различите
облике. У подножју цеви се уграђује отпор као ограничавач јачине струје.
При електричном пражњењу настаје само негативна катодна светлост око
катоде, али при наизменичној струји електроде светле наизменично. Струја тињалица је веома мала и износи 0.6 - 15mА, а снага је од 0.07 - 3W, а
време трајања је око 3000 часова.Употребљавају се за сигнализацију.
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3.3. СВЕТИЉКЕ – ПОДЕЛА И ВРСТЕ
Намена: сијалице се, најчешће, смештају у светиљку - арматуру.
Три су разлога за то:
- помоћу светиљке се врши моделирање светлосне карактеристике,
- светиљка повећава привидну површину сијалице и на тај начин
смањује бљесак, а истовремено спречава директан поглед на саму сијалицу,
- светиљка штити сијалицу од механичких оштећења, атмосферских
утицаја и агресивних средина.
Подела: Деле се према систему осветљења, материјалу од кога су
направљене, месту уградње, типу сијалице, начину уградње и заштите и
према оптичком дејству.
Према систему осветљења деле се на: светиљке за директно,
полудиректно, мешовито, полуиндиректно и индиректно осветљење.
Светиљке за директно осветљење имају облик рефлектора. Сијалица је смештена у жижу светиљке и скоро сви светлосни зраци (90%) падају директно на радну раван. Граде се за сијалице са усијаним влакном, за
живине сијалице и за флуоресцентне сијалице. Користе се у високим
фабричким халама, у монтажним одељењима. за осветљење фасада, трговина и споменика, путева и спортских терена.
Светиљке за полудиректно осветљење се, најчешће, израђују од
опалног стакла са отвореним доњим делом. (60 - 90%) светлосног флукса
усмеравају на радну раван. Употребљавају се за осветљење високих хала и
дворана, пословних просторија, продавница. Код овог система осветљења
сенке су још увек оштре.
Светиљке за мешовито осветљење су од опалног стакла. Са њима
се постиже равномерна расподела светлости у свим правцима. У просторијама осветљеним мешовитим осветљењем општи утисак је пријатан.
Примењује се у хотелским собама, учионицама, становима итд.
Светиљке за полуиндиректно осветљење имају рефлектор окренут
према таваници. (60 - 90%) светлосног флукса усмеравају према таваници
и зато таваница треба да је обојена у бело. Ова врста осветљења погодна је
за просторије за дужи боравак људи: дневне собе, библиотеке, неке
канцеларије.

стр.38

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ
Светиљке за индиректно осветљење имају светиљке окренуте према таваници. Више од 90% светлосног флукса усмеравају према таваници.
При овој врсти осветљења нема сенки у просторији. Да би се добио потребан осветљај потребан је велики број светиљки. Користи се у музејима,
биоскопима, ТV салама. Даје веома пријатно осветљење.
Светиљке се израђују од стакла, пластичних материјала, порцулана
и од метала. Употребљавају се на отвореном простору, у затвореном простору и у превозним средствима. С обзиром да се сијалице разликују по
конструкцији, врсти прикључака и по пратећем материјалу, извршена је
подела светиљки према типу сијалица. Светиљке могу бити уградне и
надградне. На отвореним просторима и у просторијама где има влаге или
агресивних пара уграђују се заптивене светиљке. Према оптичком деловању светиљке могу бити провидне, дифузне, рефлектори и пројектори.
Провидне светиљке су од провидног безбојног стакла и штите сијалицу и контакте у подножју од атмосферских утицаја. Користе се за сијалице са усијаним влакном за снаге до 100W.
Дифузне светиљке имају дифузор од прозирног материјала и штите
сијалицу од директног погледа. Могу бити различитог облика чиме се
добијају и различите светлосне карактеристике.
Рефлектори се израђују од непрозирног материјала и усмеравају
светлост у једном правцу. Унутрашња страна рефлектора је од углачаног
метала, стакла или емајлираног лима. На тај начин се постиже рефлектовање светлости у једном правцу. Крива расподеле светлости зависи од
облика рефлектора.
Пројектори имају уску светлосну карактеристику (угао расипања је
до 100). Користе се за осветљење удаљених предмета.
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3.4. ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА ПРАВИЛНО И
ДОБРО ОСВЕТЉЕЊЕ
Основни услови правилне расвете су:
- потребна вредност осветљаја,
- равномерност,
- контрастност,
- засењивање,
- боја,
- сенке и
- економичност.
Потребна вредност осветљаја: Висина осветљаја мери се на 0.85 m
од пода. Лоше осветљена радна површина утиче на квалитет рада, а може
бити узрочник несреће на раду. За одређене послове, односно одређене
просторије стандардима су предвиђене вредности осветљаја. Захтеви за
висином осветљаја могу бити: веома мали, мали, средњи, велики, веома
велики и изванредно велики.
Веома мали захтеви (до 50lx) постављају се код послова који су
везани за орјентацију: споредне и помоћне просторије, складишта ретко
коришћене робе, гардаробе.
Мали захтеви (до 80lx) се постављају у просторијама у којима су
постављени лаки видни захтеви и где постоје велики контрасти: главни
пролазни ходници, степеништа, складишта, гараже, хале за чишћење и
стр.40
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обраду одливака у ливницама, грубо ваљање металних плоча у ливницама,
болесничке собе.
Средњи захтеви (до 150lx) се постављају у просторијама у којима се
јављају нормални видни задаци и средње велики детаљи: чекаонице,
радионице за израду калупа за велике предмете, просторије за обраду
дрвета, учионице, ординације.
Велики захтеви (до 300lx) се постављају у просторијама у којима се
постављају и тешки видни задаци и где се ради са малим детаљима. То су
просторије где се сортира роба, лабораторије, просторије за израду прецизних калупа за мале предмете, превијалишта и др.
Веома велики захтеви (до 600lx): послови провере, послови прецизних механичара, часовничарске радње.
Изванредно велики захтеви ( > 600lx): златарски радови, операционе сале.

Равномерност осветљаја - Мора постојати равномерност у времену
и простору. Равномерномерност у простору је разлика осветљености разних тачака осветљене површине. Потребно је да буде што мања, јер тако
делује повољно на здравље ока и на његову способност распознавања
предмета. Постиже се коришћењем већег броја светиљки и постављањем
светиљки на већу висину. Уведен је коефицијенат равномерности:
стр.
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ρ = Emin/Emed.
Захтеви за равномерности осветљаја могу бити: веома мали ρ=(1:6
- 1:3), мали ρ=(1:3) средњи, велики ρ=(1:2.5) и веома велики ρ=
(1:1.5)
Равномерност осветљаја у времену постиже се одржавањем
сталног напона напајања.
Контрасност расвете је контраст између појединих тачака предмета
и његове околине што омогућује распознавање разних детаља. Постиже се
избором одговарајућег система осветљења.
Засењивање је појава која је штетна за људско око и омета рад.
Засењивање настаје ако до људског ока допре зрак јаког извора светлости
са великим бљеском. Пројектант је дужан да одабере одговарајуће светиљке и да их постави на одређену висину да човек у нормалном раду и кретању не гледа директно у сијалицу.
Боја светлости: Најпријатнија је боја светлости која је слична
дневној светлости. Електрични извори светлости емитују хладну или
топлу боју. Хладну светлост емитују флуоресцентне и живине сијалице, а
топлу боју инкадесцентне сијалице. Степен искоришћења хладних извора
светлости је већи па се оне употребљавају свуда тамо где услови рада то
дозвољавају: фабричке хале, радионице и отворени простори. Топла боја
светлости користи се за канцеларије, просторије за одмор, биоскопе, концертне дворане.
Сенке су одређене избором врсте осветљења. Код директног
осветљења сенке су оштре, код мешовитог осветљења сенке су слабо
уочљиве, а код индиректног осветљења сенки нема. У затвореним просторијама у којима се рад одвија у току вечери и ноћу најпогодније је ако су
сенке као при дневној светлости.
Економична расвета је расвета код које се у дозвољеним границама
налазе инвестициони трошкови и трошкови одржавања. Треба истаћи и
трошкове електричне енергије при избору одређених светлосних извора.
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3.5. ПРИМЕНА И ПРОРАЧУН ОСВЕТЉЕЊА
ЗАТВОРЕНИХ ПРОСТОРИЈА
Према захтевима просторија електрично осветљење може се поделити на рационално и декоративно. Основни задатак рационалног
осветљења је да омогући рад човеку са истом тачношћу и продуктивношћу
ка при дневној светлости. Код декоративног осветљења педност се даје
светлосним ефектима. Истичу се поједини предмети, ствара се атмосфера
за праћење програма у јавним салама, истиче се лепота уметничких предмета у музејима, припрема се просторија за одмор у стану.
ОСВЕТЉЕЊЕ СТАНОВА - При завршном извођењу електроинсталатерских радова у становима само се у купатилу и WC-у уграђују
светиљке. У свим осталим просторијама инсталирају се сијалична места и
оставља се могућност да сам власник бира светиљке. Задатак пројектанта
и извођача радова је да остави потребан број сијаличних места и да их
добро распореди како би се уградњом светиљки постигло квалитетно
осветљење. Овде ће се дати препоруке за врсте осветљења.
Улаз у стан и предсобље је део заједничке стамбене површине у
згради. Осветљава се степенишним светлом, а могу се поставити додатне
светиљке као декоративно осветљење и за истицање појединих делова
зграде. Прдсобље се осветљава мешовитим системом осветљења помоћу
дифузора и светиљкама за полуиндиректно осветљење за наглашавање
слика или неких предмета. Могу се уградити и инфрацрвене сијалице за
сушење капута и капа.
Трпезарија - У трпезарији је најбоље применити полудиректан систем осветљења светиљком која се монтира изнад трпезаријског стола.
Најчешће је довољна сијалица са ужареним влакном снаге 100W.
Соба за боравак - Пулудиректан или директан систем осветљења са
допунским осветљењем изнад радног стола. Допунским осветљењем наглашавају се уметничке слике или одређени предмети. Врло се леп ефекат
постиже постављањем флуоресцентних сијалица изнад прозора а испод
провидних завеса.
Кухиња – С обзиром да се у кухињи одвијају различити послови
веома је важно правилно је осветлити. Најчешће се користи комбинација
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мешовитог система осветљења са дифузорима и светиљки са флуо-цевима
изнад радног стола.
ОСВЕТЉЕЊЕ ШКОЛЕ - Осветљавају се ходници, учионице, школске радионице, лабораторије, разни други кабинети. Осветљење се прилагођава врсти послова који се обављају у појединим просторијама.
Учионице - Вредност осветљаја (100 - 300)lx. Најбоља је комбинација мешовитог осветљења са дифузорима и допунског са флуоресцентним сијалицама за осветљење табле, одређених цртежа, неких предмета.
Ефикасно је несиметрично постављање светиљки да би се добио исти
распоред сенки као по дану.
Школске радионице: Радионице треба правилно осветлити да не би
дошло до повређивања ученика. Потребан је већи осветљај у односу на
учионицу, најбоља је комбинација флуоресцентних сијалица и сијалица са
ужареним влакном, а полудиректан систем осветљења. Спортске сале у
школама треба осветлити мешовитим системом осветљења употребом
дифузора јер се на тај начин спречава засењивање. Светиљке се заштићују
заштитним мрежама.
КАНЦЕЛАРИЈЕ - Канцеларије треба осветлити полудиректним
системом осветљења са флуоресцентним сијалицама. Вредност осветљаја
до 300lx. Веома је важно постићи велику равномерност осветљаја у простору што се постиже уградњом већег броја светиљки.
БОЛНИЦЕ - Приликом осветљења болнице свакој просторији треба
посветити посебну пажњу с обзиром на њену намену. Осветљај у просторијама опште намене треба да је 100-150 lx, у ходницима 50-100 lx, у просторијама за терапију 100-200 lx, а на самом радном месту 500–100
lx. Највећа пажња се посвећује операционим салама. Опште осветљење
треба да је 500-1000 lx, а на операционом столу осветљај треба да буде
око 10.000 lx, без сенки и без засењивања. Тај осветљај се постиже специјалним покретним светиљкама. Ове светиљке обавезно морају имати напајање са два струјна круга. Болничке собе се осветљавају помоћу
BR развода.
РАДИОНИЦЕ И ФАБРИКЕ - Продуктивност рада, смањење шкарта и смањење броја повреда на раду, смањење замора радника зависи од
добре осветљености фабричке хале. Систем осветљења је директан или полудиректан, најчешће са допунским осветљењем, Светиљке су најчешће
широки лимени рефлектори, примењују се све врсте сијалица. Приликом
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избора висине осветљаја и боје светлости анализира се врста посла која се
обавља.
ТРГОВИНЕ И ИЗЛОЗИ - Осветљење излога и трговина је веома
битан елеменат у продаји робе. Изложена роба у излогу привлачи пажњу
пролазника. Осветљај треба да је висок, светиљке скривене, број и распоред светиљки зависи од дубине излога, врсте робе која се излаже, осветљености улице у којој се излог налази. Осветљење трговине зависи од
величине простора, најчешће се користи мешовит или индиректан систем
осветљења са флуоресцентним сијалицама и допунско осветљење са инкадесцентним сијалицама за наглашавањем појединих предмета.

Прорачун осветљења затворених просторија
Израда прорачуна електричног осветљења затвореног простора
састоји се од три фазе:
1.фаза: Према намени просторије и њеним карактеристикама бирају
се полазни елементи: систем осветљења, тип сијалице и вредност осветљаја.
2.фаза: Врши се прорачун укупног флукса и одређује се снага и број
сијалица.
3.фаза: Врши се распоред светиљки са сијалицама.
1. Избор полазних елемената:
Да би пројектант одабрао полазне елементе мора да располаже следећим параметрима:
- намена просторије,
- цртеж основе и пресек просторије са димензијама и положајем
врата и прозора,
- боја зидова таванице,
- распоред опреме,
- захтев у погледу распознавања боја,
- услови рада за инсталацију електричног осветљења (присуство
прашине, влаге, агресивних гасова, експлозивних смеша).
Према намени просторије бира се систем осветљења (један од петдиректан, полудиректан, мешовит, полуиндиректан, индиректан).
Према потреби распознавања боја бира се тип сијалица.
Сијалице се смештају у одговарајајућу светиљку. Избор светиљки се
врши рема систему осветљења, типу сијалице, условима за рад електричне
инсталације, према ситуацији на тржишту и према ценама. Вредност освестр.
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тљаја се бира према препорученим вредностима за поједине просторије.
При избору полазних елемената потребно је искуство.
2. Прорачун укупног флукса и одрећивање снаге и броја сијалицa
Постоји више начина прорачуна:
- Метода степена искоришћења,
- Ватна метода,
- Електронска метода
Метода степена искоришћења:
Степен искоришћења је однос корисног светлосног флукса Фк на радној
равни и укупног светлосног флукса Фu кога емитује извор светлости:

где су: Ѕ осветљена површина, а Е осветљај на тој површини. Онда је:

Овде се уводи и коефицијент слабљења δ. Он је већи од 1: δ = ( 1.25 –
2). Значи у старту се одабира нешто већи флукс светлосног извора јер се
светиљка током времена праши, огледало тамни. На радној равни се током
времена мора задржати вредност осветљаја већи од минимално дозвољеног. Узимајући у обзир коефицијенат слабљења δ претходна једначина
добија облик:

где су:
Фu [lm]- укупан светлосни флукс,
Е [lx]- одабрани осветљај,
Ѕ [m]- радна раван која се осветљава,
δ – коефицијенат слабљења,
η - степен искоришћења. η зависи од система осветљења, степена искоришћења одабране светиљке, коефицијента рефлексије зидова и таванице и
индекса просторије.
Индекс просторије обједињује утицај димензија просторије и висине
вешања:
за директан, полудиректан и мешовит,
или
стр.46

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

за полуиндиректан и индиректан систем
осветљења.
Где су: Š – ширина просторије, L – дужина просторије, Hv = (Hp – 0.85)
Hp – висина просторије.
Вредност индекса просторије заокружује се на прву мању вредност
којој одговара словна ознака:
Ознака индекса
А В C D E
F G
H I
просторије
Бројна вредност 5 4 3 2.5 2
2 1.251 1 0.8
Помоћу индекса просторије за одговарајући систем осветљења из следеће таблице одређују се коефицијенат слабљења и степен искоришћења.
Онда се одреди Фu па број светиљки:

где је Ф1 светлосни флукс одабране сијалице. Број сијалица се заокружује
на мању или већу вредност у зависности од тога колико сијалица стаје у
одабрану светиљку. Стварна вредност осветљаја је:

стр.
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Пример: Урадити фотометријски прорачун за машинску халу димензија:
дужина L = 10 m, ширина Š = 9 m Hp, висина Hp = 7.5 m.
Решење: Из таблице 1 бирамо Е = 150 lx (средњи видни захтев). У питању
је индустријски објекат, велика је висина па бирамо директан систем
осветљења са флуоресцентним сијалицама постављеним у светиљке у
облику металног рефлектора.Индекс прострије:

усвајамо i = 0.6, словна ознака Ј и из таблице коефицијент слабљења (1.5 –
2) усвајамо δ = 1.5, машинска хала је без прашине. Таваница је бела,
коефицијенат рефлексије 0.5. Зидови су бели па је коефицијенат
рефлексије 0.3; коефицијенат искоришћења η = 0.29.

Из таблице бирамо цев ВВ снаге 40W са светлосним флуксом 3000lm.
Потребан број сијалица је

Усвајамо n = 24сијалице. Уградиће се шест светиљки са по четири цеви.
Стварни осветљај је:

стр.
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3.6. ОСВЕТЉЕЊЕ ОТВОРЕНИХ ПРОСТОРА
Oтворени простор који се осветљава су: улице, тргови, отворена
градилишта, складишта, спортски терени, фасаде зграда, мостови и сл. Као
извори светлости највише се користе живине и натријумове сијалице.
Сијалице са усијаним влакном имају малу специфичну производњу,
ретко се користе за осветљење отвореног простора. Сијалице се стављају
у светиљке које усмеравају светлост према површини која се осветљава и
штите сијалицу од продора влаге. Светиљке се, најчешће, монТирају на
стубове или помоћу конзола на фасаде објеката.
Осветљење улица и тргова - Задатак овог осветљења је да смањи
број саобраћајних удеса, да омогући кретање људи без присуства дневне
светлости, да смањи број крађа. Добро пројектовано осветљење улице има
потребан осветљај прилагођен врсти улице, равномерност осветљаја у
препорученим границама, а светиљке су постављене тако да не засењују.
На улицама боја светлости није од посебног значаја, најчешће се користе
живине сијалице. За осветљење раскрсница, мостова, бензинских пумпи и
у насељима где има доста магловитих дана користе се натријумове сијалице чија светлост добро продире кроз маглу.
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Из таблице се види да равнимерност треба да буде од 1:3 до 1:4. Светиљке могу бити распоређене у једном или више редова.

Висина вешања светиљке одређује се према експерименталном
обрасцу:

где је:Фu - укупан светлосни флукс сијалица на стубу.
Растојање између две светиљке може бити од 20-60 m. После усвајања висине вешања одређује се растојање према обрасцу:

где је š - ширина улице, а η - степен искоришћења светиљке коју даје
произвођач η = f(š/h).
Осветљење фасада и споменика - То је декоративно осветљење.
Осветљење се врши из рефлектора и пројектора. Најчешће се користи светиљка са емајлираним рефлектором и сијалица са усијаним влакном. Ако
се жели осветлити цела фасада веће зграде онда се користи више рефлектора који се постављају на истом растојању од зграде. Положај светиљки
бира се према величини отвора рефлектора и према потребној висини
осветљаја. Укупан светлосни флукс рачуна се према формули:

где су:
Е - потребан осветљај,бира се из наредне табеле. Зависи од врсте објекта,
материјала и осветљаја околине,
s – површина фасаде, η = ηr .t . ρ . δ = 0.3…0.55
ηr - степен искоришћења рефлектора (0.6...0.8),
стр.
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t – пропустљивост заштитног стакла рефлектора (0.85...0.90),
ρ – сачинилац расипања рефлектора (0.75...0.90),
δ – коефицијенат слабљења (0.75...0.85).

Прорачун осветљења методом тачака
Полази СЕ од једначине:
,
,
На цртежу основе терен се подели на квадрате (2x2m) и одреде се њихови
центри.

За сваку тачку израчуна се растојање од подножја сијалице, одреди
се

и израчуна се

.
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IV ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ
ИНСТАЛАЦИЈА ПОМОЋУ
РАЧУНАРА
Приликом пројектовања електричних инсталација помоћу рачунара,
неопходно је познавати основе пројектовања (о томе у следећем поглављу)
и могућности и начин коришћења софтвера за пројектовање. Иако су
симболи који се користе приликом израде цртежа за пројекат дефинисани
међународним прописима, сваки софтвер има своје симболе, који су међусобно слични. Валидан пројекат може да ради само лиценцирани дипл.
инжињер, који је положио одговарајуће испите како би стекао лиценцу.
Посао електроинсталатера, осим познавања начина извођења радова, јесте
и да на исправан начин зна да прочита пројекат за сваки објекат.
Пример симбола који се користе при пројектовању дат је у табели:
Бројило

Фотопрекидач

Уклопни сат

ИЦ прекидач за
детекцију кретања

Временски релеј
(стубишни аутомат)

Монофазна шуко
утичница
Монофазна шуко
утичница с пренапонском заштитом

Разводни ормар
Разводна табла
Осигурач

Трофазна шуко
утичница

Пренапонска
заштита - Одводник
пренапона

Телефонска
утичница

Прекидач

Антенска
утичница

Прекидач са
осигурачем

Сијалица

стр.
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Аутоматски
осигурач
Једнополни
прекидач

Арматуре неонске
расвете

Потезни прекидач

Електроуређај

Трополни прекидач

Бојлер

Серијски прекидач

Грејач

Наизменични
прекидач

Вентилатор

Унакрсни прекидач

звонце

Тастер прекидач

електромагнет

Паник расвета

Амперметар
волтметар
Струјни мерни
трансформатор
Оптички јављач
пожара
Ручни јављач
пожара
Вишекритеријални
јављач пожара

Импулсни прекидач
Прекидач са
регулацијом
Монофазни вод
Трофазни вод
Проводник

стр.54

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

V ПРОЈЕКАТ
ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
За израду нових електричних инсталација, као и за реконструкцију
постојећих, обавезна је израда техничке документације за те радове. У
току израде документације пројектант је обавезан да примењује важеће
техничке прописе и стандарде. Прописима је регулисан и начин израде и
обраде документације, као и све остале мере при градњи инсталације, па
се њима одређују техничке мере и услови који се морају примењивати при
избору опреме, пројектовању и извођењу електричних инсталација.
Обим посла пројектанта одређен је законском дефиницијом према
којој електричне инсталације у стамбеним зградама, административним и
погонским објектима омогућавају нормалан боравак и рад људи без дневне
светлости, везу са телефоном, радиом и телевизијом, коришћење електричне енергије у инсталацијама моторног погона и заштиту од атмосферских
пражњења.
5.1. ПРИПРЕМА ЗА ПРОЈЕКАТ
Припрема за пројектовање обухвата проучавање грађевинског пројекта и свих других пројеката према којима се уграђује електро опрема
(технолошки пројекат, машински пројекат)... Из ових пројеката могу се
прикупити подаци о тачној локацији објекта, намени објекта, пријемницима који ће бити уграђени, о димензијама и уређењу круга са спољном
расветом, о начину прикључења објекта на дистрибутивну мрежу.
На основу свега овога прави се идејни пројекат. Према идејном
пројекту се добијају сагланости за прикључке – електроенергетска сагласност, сагласност за РТТ прикључак ....
Захтев за издавање електроенергетске сагласности подноси се
испоручиоцу (JП Електродистрибуција у месту на чијој се локацији налази
објекат) у писаном облику на обрасцу испоручиоца. Наводе се следећи
подаци:
Потрошач(фирма и седиште, односно име, презиме и адреса),
Објекат за чије се прикључење тражи издавање електроенергетске
сагласности,
Време када се планира прикључење објекта,
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Укупна инсталисана снага, вршно оптерећење, врста и начин
прикључка (монофазни, трофазни),
Намена потрошње електричне енергије.
Испоручилац-ЈП Електродистрибуција издаје писмену сагласност за
прикључак: Снага, место прикључка, начин извођења.
На основу идејног пројекта и електроенергетске сагласности прави
се главни пројекат.

5.2. ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА
Пројекат електричне инсталације мора да да сва потребна решења за
извођење, прецизно одређен потребан рад и материјал. Због тога пројекат
треба да садржи следеће делове:
- општи део у коме се наводе подаци о инвеститору, његова сагласност,
доказ о обезбеђеним средствима, елаборат заштите на раду, све потребне дозволе и сагласности итд.
- пројектни задатак садржи опште (подаци о инвеститору, објекту,
месту грађења, време и фазе изградње), техничке (подаци и жеље
инвеститора у погледу избора опреме и пријемника) и економске
податке (начин финансирања изградње објекта, начин и назив добављача опреме за тај објекат).
- технички опис даје кратак приказ радова са описом свих фаза
извођења радова који се не виде на цртежима, прикључак инсталација
на мрежу, начин избора опреме итд.
- технички услови представљају избор најважнијих делова прописа и
захтева постављених у појединим прописима, а који су обавезни за
извођача радова у циљу заштите интереса инвеститора у случају
спора.
- прорачуни служе као техничка подлога на основу које пројектант
усваја и врши избор елемената електричних инсталација и опреме.
- предмер радова обухвата све количине материјала за уградњу, као и
потребну радну снагу за извођење радова. Даје се тачан и детаљан
опис свих радова уз означавање врсте и квалитета потребног
материјала.
- предрачун радова обухвата појединачне цене радова и укупну цену
сваке позиције предмера, као и цену извођења целе инсталације.
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- спецификација материјала представља списак материјала из предмера са одговарајућим техничким карактеристикама и служи извођачу
ради лакше набавке материјала.
- прилог о предузетим мерама заштите на раду ради се по упутствима дефинисаним у Закону о заштити на раду. У првом делу се наводе
све опасности по живот човека и имовине, а у другом делу начини
извођења потребних мера у циљу заштите.
- цртежи и планови се израђују у размери 1:50, 1:100 или 1:200, а за
њихово цртање се употребљавају одговарајуће ознаке делова опреме и
инсталације која се употребљава при прикључењу на градску мрежу,
извођењу радова итд.

ПРИМЕР ПРОЈЕКТА:
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Пројектни задатак
Предмет: Израда главног пројекта електричних инсталација стана
Подаци којима располажем:
1. Општи део:
1.1 Инвеститор:...............................................
1.2 Предмет пројектовања: Израда главног пројекта електричних инсталација стана.
1.3 Пок почетка градње: Одмах по добијању техничке документације
2.Технички подаци:
2.1 Грађевинска основа стана површине……..m2
2.2 Врста прикључка:............
2.3 Систем напајања:...........
Пројектовање извршити према важећем Закону о планирању и изградњи
и према важећим стандардима и прописима за ову врсту инсталација.
Предвидети све потребне мере заштите према Закону о заштити о раду.
У пројекту предвидети телефонски и антенски прикључак.
Дана,мај,2019.
Суботица

За инвеститора

__________________________
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