Данијела Младеновић

Електричне инсталације и осветљење

ПРОИЗВОДЊА И КОРИШЋЕЊЕ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ
Производња ел. енергије велике и мале снаге (електране - хидро, термо,
нуклеарне, дизел-електрични агрегати и акубатерије)
За добијање ел. енергије велике снаге користе се електране. Електране могу бити:
хидроелектране, термоелектране, аероелектране и нуклеарне електране.
Хидроелектране се деле на проточне и акумулационе.
Проточне се граде на рекама богатим водом а које имају мале водене падове и то су
равничарске реке. За покретање генератора код њих се користи Капланова турбина.
Акумулационе хидроелектране се граде на рекама које су сиромашне водом а имају
велике водене падове и то су планинске реке. Код ових хидроелектрана на погодним местима
гради се брана а узводно од бране образује се акумулационо језеро. Код њих се користе
Пелтонове и Францисове турбине.
Термоелектране се деле на: парне, гасне и дизел-електричне.
Код парне термоелектране, угаљ сагорева и при томе се ослобађа топлота која загрева
воду у парним котловима. Вода испарава и испаравањем воде ствара се водена пара која
покреће парну турбину. Парна турбина покреће генератор који ствара ел. енергију.
Код гасне термоелектране, воду у котловима загрева гас уместо угља.
Код дизел-електричних термоелектрана, генераторе покрећу дизел-мотори. Ове
термоелектране се врло ретко граде.
Нуклеарне електране су у суштини парне термоелектране са атомским горивом. У
реактору се цепају уранова атомска језгра, ослобађа се велика количина топлоте и она
загрева воду у котлу
Дизел-агрегати и акумулаторске батерије су уређаји за добијање ел. енергије мале
снаге. Користе се код пријемника који морају стално да раде али због разних кварова
повремено може доћи до прекида у напајању тих пријемника. Дизел-агрегати су комбинација
синхроних генератора и дизел мотора, дају наизменичну струју и пројектују се и производе
према типу и врсти пријемника. Акумулатори раде на принципу хемијске реакције и дају
једносмерну струју.

Трансформација, пренос и дистрибуција ел. енергије
Природни извори енергије (реке, рудници угља и сл.) чија се горива користе за
покретање генератора помоћу којих се добија ел. енергија, су обично веома удаљени од
пријемника. Електране се најчешће граде поред тих природних извора енергије и да би се
удаљени пријемници снабдевали ел. енергијом мора се извршити пренос ел. енергије од тих
извора до пријемника помоћу далековода. Пренос ел. енергије далеководима се одвија под
вишим напоном него што је то напон који даје генератор. За подизање (трансформацију)
напона користе се ел. трансформатори подизачи напона. Повишењем напона смањује се
U ′ I ′′
струја (на основу преносног односа трансформатора m =
= ) а самим тим смањују се и
U ′′ I ′
губици при преносу у далеководу (на основу Џуловог закона P = RI 2 ). Пошто пријемници
ел. енергије раде са малим напонима, потребно је на крају далековода поставити
трансформатор за снижавање напона.
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Напајање ел. инсталација, развод и коришћење ел. енергије
Напајање ел. инсталација врши се ел. мрежама. Ел. мреже се тако пројектују и изводе
да обезбеде непрекидно снабдевање ел. пријемника ел. енергијом уз минималне губитке ел.
енергије. Ел. мреже могу бити ел. мреже високог и ниског напона. Линијски напон ел. мреже
ниског напона је нижи од 1000V, а ел. мреже високог напона виши од 1000V.
Ел. мреже ниског напона се могу поделити према врсти струје (за једносмерну и за
наизменичну струју) и према начину извођења (на ваздушне или надземне и кабловске или
подземне).
Код надземних мрежа, проводници се постављају у слободном простору кроз ваздух
изнад земље. Носачи ваздушне мреже су стубови са конзолама и изолаторима за
причвршћавање проводника. Стубови се граде од бетона, дрвета или челика. Дрвени стубови
се заштићују од труљења а метални се премазују заштитном бојом да не рђају. Надземне
мреже су прегледне, кварови се лако уочавају и отклањају а недостатак је што су изложене
атмосферским утицајима (топлота, хладноћа, влага, тежина снега и леда и сл.) и у њима се
јављају пренапони изазвани атмосферским пражњењима (муње и громови).
За кабловске мреже се користе каблови и проводници слични кабловима и они се
полажу у кабловске канале, у зидове и директно у земљу. Кабловске мреже су мање
изложене механичким оштећењима и кваровима од ваздушних. Недостатак је што нису
прегледне па је откривање кварова отежано и захтева откопавање каблова.

Задатак и врсте ел. инсталација
Ел. инсталација треба да омогући напајање ел. пријемника ел. енергијом. Ел.
инсталација је део система преноса ел. енергије од места прикључка објекта на ел. мрежу
ниског напона до ел. пријемника. Да би пријемник могао да ради исправно, напон ел
инсталације мора бити константан и мора имати одређену вредност. Ел. инсталација се
израђује тако да кроз њу може неограничено дуго да протиче струја потребна за рад
пријемника а падови напона морају бити у дозвољеним границама. Да би инсталација могла
да испуни ове захтеве мора бити изведена по важећем Југословенском стандарду (ЈУС-у).
По ЈУС-у, ел. инсталације се деле на енергетске и телекомуникационе инсталације.
Енергетске инсталације имају напон између проводника и земље мањи од 250V и често се
називају ел. инсталације ниског напона. Телекомуникационе инсталације имају радни напон
између проводника мањи од 50V и зову се још и ел. инсталације малог напона. Оне не могу
да изазову струје опасне по живот човека.
Ел. инсталације ниског напона се према условима околине деле на ел. инсталације за
суве или влажне просторије, за просторије где постоји опасност од експлозије или пожара и
сл. Према намени се деле на ел. инсталације ниског напона за ел. осветљење, за моторни
погон, за термичке пријемнике и грађевинске инсталације.
Ел. инсталације малог напона деле се на телефонске и сигналне инсталације.
Телефонске инсталације омогућавају пренос говора на даљину а сигналне инсталације се
користе за пренос и пријем сигнала о разним опасностима (пожар, провала и сл.). Посебну
групу ел. инсталација малог напона чине инсталације телевизијске и радио антене, интерне
телевизије, за ел. часовнике и сл.
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ДЕЛОВИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА
Главни делови ел. инсталација су: кућни прикључак, главни и помоћни разводни
ормари са разводним таблама, напојни водови, инсталације у становима, струјна кола,
уземљивачи и елементи струјних кола.

Кућни прикључак
Кућни прикључак је веза ел. инсталације неког објекта са ел. мрежом ниског напона.
Састоји се од спољашњег и унутрашњег дела. Спољашњи део може бити изведен голим или
изолованим проводником, проводницима сличним каблу и подземним кабловима па се
разликује ваздушни (надземни) и кабловски (подземни) кућни прикључак. Унутрашњи део
кућног прикључка повезује спољни део прикључка са инсталацијом пријемника а завршава
се код мерног уређаја (ел. бројила).
Надземни кућни прикључак
Употребљава се у ваздушним мрежама. Код ваздушне мреже проводници су затегнути
преко изолатора од стуба до стуба и таква мрежа се користи у периферним деловима
дистрибутивних мрежа где су прикључени пријемници мањих снага а то су обично мање
зграде са малим бројем станова и малим бројем пријемника.
Према месту постављања прикључка имамо два типа надземних кућних прикључака.
То су: кућни прикључак изведен на зид зграде и кућни прикључак изведен преко крова
зграде.
Кућни прикључак поставља се на зид зграде ако није могуће поставити кровни носач
због слабе конструкције крова или ако је зграда довољно висока да се потребно растојање
проводника од земље постиже и прикључком постављеним на зиду зграде. На место где се
уводи проводник у зграду постављају се изолатори. Носачи изолатора се могу укопати
директно у зид или се могу причврстити за потпорну пречку постављену хоризонтално или
вертикално. Пречка која служи као носач изолатора се израђује од профилног челика и за зид
се причвршћује преко заварених носача који се убетонирају у зид. У висини изолатора зид се
пробија уводном лулом. Проводници се затежу између стуба и изолатора и изолатори
примају на себе сва механичка оптерећења (тежина проводника, услед ветра и леда итд.).
Број изолатора зависи од броја фаза прикључка и ако је прикључак монофазни постављају се
два изолатора а за трофазни прикључак четири изолатора.
Надземни кућни прикључак на зиду зграде може се извести и самоносећим каблом
типа PP00/0. Овде се не постављају изолатори већ се крај челичног носећег ужета закачи за
куку која је убетонирана у зид а испод ње се налази уводна лула помоћу које се увлачи
проводник у зграду.
Кровни надземни кућни прикључак употребљава се за ниже зграде са довољно јаком
незапаљивом кровном конструкцијом. Кровни кућни прикључак треба да обезбеди потребно
минимално растојање проводника од тла. Конзола за постављање изолатора поставља се на
кровни носач. Кровни носач је цев која се причвршћује за носеће елементе крова. Од
изолатора до осигурача проводници се воде кроз саму цев (кровни носач). Врх цеви се
облаже уводницом од порцелана да се не би оштетио проводник а продор воде у цев се
спречава малом левкастом капом.
Ако је кров запаљив или ако није довољно јаке конструкције, кровни носач се може
причврстити на бочну фасаду.
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Највеће дозвољено растојање између стуба и кућног прикључка може бити 20м за
голе или изоловане проводнике или 35м за самоносеће каблове. Ако је ово растојање веће од
прописаног, кућни прикључак се мора извести преко посебног стуба који постаје део
дистрибутивне мреже и налази се довољно близу зграде да обезбеди потребно растојање.
Најмањи пресек голог или изолованог проводника за ваздушни прикључак је 6мм2 за
проводнике од бакра и 16мм2 за проводнике од алуминијума. Минимално растојање између
прикључка и тла где не пролазе аутомобили је 5м а где пролазе 6м. Растојање ваздушних
проводника од грана дрвећа мора бити 1.25м а од ТТ водова 2м ако су ТТ водови испод и 1м
ако су ТТ водови изнад водова за кућни прикључак. Минимално растојање проводника од
балкона и нагнутог крова мора бити 2.5м вертикално нагоре, 1.25м вертикално надоле и
1.25м хоризонтално од проводника.
Подземни кућни прикључак
Подземни кућни прикључак употребљава се код кабловске дистрибутивне мреже
ниског напона или ако се жели да се избегне постављање проводника кроз ваздух.
Кабловска прикључна кутија је место на коме се на једноставан и брз начин, вађењем
осигурача, може раздвојити електрична инсталација објекта од нисконспонске мреже.
Кабловска кутија за подземни кабловски прикључак поставља се у фасаду, на фасади зграде,
у подрумску просторију, у холу и у остале приступачне и ненасељене просторије у згради на
месту где је доступна радницима дистрибутивног предузећа ради контроле и замене
осигурача. П.росторија не сме бити ужа од 800мм.
Унутрашњи део кућног прикључка треба да се удаљи од лако запаљивих материја а
кабл за прикључак се полаже кроз приступачне просторије и треба га заштити од механичких
оштећења. Минимални пресек проводника за унутрашњи прикључак износи 2.5мм2.
У употреби су два основна типа прикључне кутије - ормарића. Прикључна кутија са
уводницом за један кабл употребљава се за прикључак једног објекта на мрежу а прикључна
пролазна кутија има два уласка за кабл и омогућава да се поред напајања објекта настави
кабловска веза и тако формира прстенаста мрежа. Прикључна кутија се израђује од лима или
од силумина а дозвољена је и употреба неких незапаљивих изолационих материјала који
могу без последица да поднесу дејства средине (влагу, прашину, сунчеву радијацију, топлоту
итд.).

Разводне табле и ормари
Разводне табле су отворене или затворене плоче снабдевене опремом за раздвајање
струјних кругова. Могу бити затворене у ормар или у зидну нишу. Опрема за раздвајање
струјних кругова су: осигурачи, прекидачи, бројила и пратећа опрема са којих се одвајају
струјни кругови за поједине пријемнике и групе пријемника. Према намени, разводне табле и
ормари се деле на разводне табле и ормаре за инсталације ел. осветљења и прикључница и
разводне табле и ормаре за инсталацију моторног погона. Према начину напајања, разводне
табле се деле на главне и споредне. Главне разводне табле се напајају директно са
дистрибутивне мреже ниског напона преко кућног или погонског прикључка и на њима се
осим осигурача и прекидача налази и бројило и уклопни сат. Споредне табле се прикључују
на главну разводну таблу преко напојних водова и на њима се налазе само осигурачи и
прекидачи.
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Разводне табле са бројилима
Разводне табле са бројилима прикључују се на дистрибутивну мрежу ниског напона
тако што им је поклопац преко ел. прикључка запечаћен од стране електродистрибутивне
организације. Пријемници ел. енергије смеју се прикључивати тек после бројила и осигурача.
Ормари за разводне табле са бројилима у индивидуалним стамбеним објектима
смештају се на једном месту а у вишеспратним стамбеним зградама, бројила се могу
постављати на једном месту или по спратовима. Разводни ормари се постављају у лако
приступачне и ненасељене просторије. Ако су разводне табле са мерним и другим уређајима,
просторија треба да буде сува, да у њој нема испарења, да температура није повишена или
снижена и да је заштићена од механичких потреса. Облик и димензије ормара зависе од броја
и врсте бројила. Ормар се најчешће уграђује у зид у облику нише са вратима. Ормари за
бројила израђују се од лима или пластичне масе. У сувим просторијама за израду врата и
оквира ормара употребљава се дрво. На вратима ормара у висини бројчаника могу се
направити отвори са провидним стаклом ради очитавања бројила без отварања врата. У исти
ормар са бројилима поставља се и уклопни часовник.
Табле за смештај бројила треба да су поуздано причвршћене и израђене од материјала
који може да издржи механичка напрезања, утицај прашине, влагу, топлотне и хемијске
утицаје средине а то су лим, тврди ПВЦ, пертинакс и сл. Табле за бројила морају бити тако
причвршћене за подлогу да се не могу скидати када је бројило пломбирано. Димензије табле
зависе од броја и величине бројила.
Разводне табле са осигурачима и прекидачима
То су инсталационе разводне табле и употребљавају се на местима где се проводници
гранају на поједина струјна кола (монофазна или трофазна) али где се не предвиђају мерења
утрошене ел. енергије. Струјно коло је затворена путања између извора струје и пријемника
којом протиче струја.
Инсталационе разводне табле се израђују од пертинакса, гвозденог лима и мермера.
Разводне табле израђене од пертинакса лакше су од мермерних али им је лоша страна што се
табле већих површина криве. Да би се то избегло, препоручује се употреба мањих комада
пертинакса. Лим се све више употребљава за израду инсталационих табли јер је погодан за
обраду па је могуће повећати брзину израде и аутоматизовати процес производње. Разводне
инсталационе табле се опремају потребним бројем инсталационих осигурача и прекидачима
за укључење и искључење појединих струјних кругова. Према начину причвршћавања за
подлогу и начину приступа, деле се на табле приступачне с предње стране и табле
причвршћене шаркама (приступачне су и са задње стране).
Сви делови табле који су под напоном штите се од непосредног и посредног додира
заштитним поклопцима који се могу скидати и намештати само помоћу алата.
Растојање између табле и супротног зида треба да буде најмање 80цм. Све разводне
табле чија је доња ивица постављена на висини нижој од 1.7м морају имати поклопац
осигуран бравом од случајног отварања и он се може скинути само употребом алата.

Напојни водови
Напојни водови повезују главне разводне ормаре са помоћним разводним ормарима и
таблама. Другачије се зову успонски водови. Главни разводни ормар се поставља у приземљу
зграде а помоћни разводни ормари се постављају по спратовима па ови напојни водови
савлађују и висинску разлику између спратова и због тога се зову успонски водови. Напојни
водови се могу изводити голим проводницима, изолованим проводницима, проводницима
сличним кабловима и кабловима. Пресек проводника или каблова се рачуна према
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максималном једновременом оптерећењу пријемника прикључених на помоћну разводну
таблу.
У сваком стану треба пројектовати посебну разводну таблу са осигурачима. Табла се
поставља изнад улазних врата и направљена је од лима или пластике. Сви пријемници ел.
енергије у том стану се напајају преко ове табле. Осигурачи на главној разводној табли треба
да буду веће снаге од осигурача у становима, односно осигурачи у становима треба први да
делују у случају квара на пријемнику. Ово се зове селективност заштите. На помоћној
разводној табли у стану треба уградити ел. звонце и сигналну сијалицу која ће сигнализирати
време када је на снази нижа тарифа.

Струјна кола
Струјно коло је затворена путања између извора струје и пријемника којом протиче
струја. У ел. инсталацијама, извор струје су осигурачи на разводној табли а пријемници су
светиљке, утичнице, телефони, телевизијске антене и сл. Струјна кола везују се на разводну
таблу после бројила да би се регистровала потрошња ел. енергије. Сва струјна кола везана су
паралелно а свако струјно коло је осигурано посебним осигурачем. На табли има онолико
осигурача колико има струјних кола +резерва. Осигурач се монтира на фазни проводник.
Струјно коло за осветљење је монофазно (има један фазни
вод и нулти вод). Фазни и нулти вод су истог пресека и изолације.
Од разводне табле нулти вод се полаже директно до светиљке а
фазни се прво доводи до прекидача а потом до светиљке.
Осигурава се осигурачем од 6А.
У мањим становима за осветљење је потребно само једно
струјно коло а у великим становима три струјна кола која су подједнако оптерећена. За сваку
собу се пројектује једно сијалично место на плафону на средини собе а прекидач код улазних
врата. У кухињи се пројектују два сијалична места а у купатилу једно сијалично место изнад
лавабоа и огледала.
Струјна кола утичница могу бити монофазна и трофазна и користе се за
прикључивање покретних пријемника (пегле, телевизори, решои и сл.). У свим собама треба
пројектовати три утикачке кутије а у дневној соби једна од њих треба да буде двострука (за
телевизор и антену). У кухињи су потребне три монофазне и једна трофазна утичница (за ел.
штедњак) а у купатилу једна монофазна утичница (за машину за прање веша). Трофазна
струјна кола се осигуравају са 3 осигурача (10А) и изводе се изолованим проводницима
5x2.5мм2, а монофазна се осигуравају са једним осигурачем (10А) и изводе се изолованим
проводницима 3x2.5мм2 .

Громобранска инсталација
Намена громобранске инсталације је да штити људе, животиње и имовину од
атмосферских пражњења.
Атмосферско пражњење је електрично пражњење између два облака или између
облака и земље. Праћено је јаким праском и светлосним ефектима. Муња је светлосни ефекат
а гром је звучни ефекат. Може се састојати од једног или више удара грома.
Разорна моћ грома може да буде веома велика. Гром може да уништи неки објекат
или да изазове пожар. Да би се заштитили људи и материјална добра, постављају се
громобрани. То су метални проводници који се постављају изнад објекта и директно су
повезани са земљом. Њима се статички електрицитет из облака директно одводи у земљу и
не угрожава се објекат. Громобранима морају бити опремљене све зграде које знатно
надвисују оклину, објекти у којима може доћи лако до пожара или експлозије, објекти у
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којима се окупља и борави већи број људи и објекти од културне, историјске и економске
вредности.
У употреби су два типа громобранских инсталација: 1. класичне громобранске
инсталације са хватаљкама у облику шипки или траке и 2. громобранске инсталације са
хватаљкама опремљене извором јонизујућег зрачења.
Громобранска инсталација се састоји од спољашње и унутрашње громобранске
инсталације. Спољашња громобранска инсталација прихвата и одводи у земљу атмосферско
пражњење а унутрашња треба да обезбеди изједначавање потенцијала у објекту.
Делови спољашње громобранске инсталације су: 1. прихватни систем (хватаљке), 2.
систем спустних проводника (одводни водови) и 3. систем уземљења (уземљење).
Хватаљке (штапне хватаљке или штапне хватаљке са појачаним дејством) постављају
се на свим истуреним местима на крову објекта где се може очекивати удар грома.
Прихватни водови постављају се дуж крова, на истуреним деловима крова и димњака на
кровне носаче прихватних водова. Улога прихватног система је да прими сва атмосферска
пражњења. Израђује се од челичне поцинковане траке.
Одводни водови (спустни проводници) израђују се од челичне поцинковане траке.
Њихова улога је да најкраћим путем споје хватаљке са уземљењем и проведу струју
атмосферског пражњења. Као одводни водови могу се користити метални костур објекта,
челична арматура објекта, метални елементи на фасади и олуци. Одводних водова мора бити
најмање два а њихово максимално растојање је 20м.
Уземљење омогућава одвођење статичког електрицитета у земљу. Уземљење чине
спојни водови који спајају одводне водове са уземљивачима и сами уземљивачи. Спојни
водови могу бити изведени у облику прстена, као радијални уземљивачи и као темељни
уземљивачи. Израђују се од челичне поцинковане траке. Уземљивачи су металне плоче,
металне цеви, челичне траке или челична поцинкована жица.
Израда громобранске инсталације
Громобранска инсталација се гради према пројекту.
Радове треба почети постављањем носача за прихватне водове на крову и носача за
одводне водове на зидовима зграде. Носачи за прихватне водове се постављају на највишим
деловима крова тако да водови буду бар 10цм изнад објекта. Тип носача се бира према
материјалу од кога је начињен кров или зид (дрво, бетон или лим).
Затим се израђује уземљење. Најпре се копа ров за спојне водове и за сам уземљивач.
Копа се ров дубине 80цм и ширине 40цм на предвиђеном растојању од зграде. У ископани
ров полаже се трака тако што се ужом страном утискује у земљу на дну рова а затим се после
повезивања са уземљивачем затрпава земљом у слојевима од по 20цм и сваки насути слој
земље се набија. Ако је тло стеновито, на дно рова се поставља слој земље дебео око 10цм,
утискује се трака а преко ње се насипа земља у слојевима који се набијају а затим се преко те
земље поставља материјал који је извађен из рова.
Затим се израђују вертикални одводни водови од поцинковане жице или траке. Сваки
од њих има на висини од 2м од земље мерну спојницу. Носачи вертикалних водова се
постављају на међусобном растојању од 1.5м. Ако се водови постављају испод малтера,
носачи нису потребни и не постављају се.
Затим се полажу прихватни водови по крову и то када је време суво и ведро и не
очекују се непогоде. Прихватне водове треба положити и повезати са уземљивачем што пре
јер неповезани, у случају удара грома, могу озбиљније угрозити објекат него да громобрана
уопште нема.
Водови на крову објекта и у земљи треба да буду од што дужих комада, тј. да имају
што мање наставака и спојних места. У земљи се спојна места водова премазују битуменом.
На местима где се трака, постављена у земљи, укршта са кабловима ниског и високог напона,
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укрштање се врши под углом од 90° и то тако што се трака провлачи кроз керамичку или
пластичну цев дужине 6м и укопава се 1м испод кабла.
По завршетку радова утврђује се ефикасност изведене громобранске инсталације
мерењем отпора уземљења и прегледом целе инсталације. Мерењем треба да се утврди да ли
је отпор уземљења мањи од дозвољеног (дозвољени отпор уземљења износи 20Ω), тј. да ли је
инсталација правилно изведена и да ли ће штитити објекат. Отпор уземљења треба
повремено да се мери у току коришћења објекта. За мерење отпора уземљења употребљава
се инструмент са индуктором, тзв. омметар.

Уземљење
Уземљивачи
Према ЈУС-у разликујемо три врсте уземљења:
1. заштитно,
2. погонско или радно уземљење и
3. громобранско уземљење.
Заштитно уземљење је директно уземљење свих металних делова електричних
постројења који не припадају струјном колу и треба да служи као заштита људи од опасног
напона додира и напона корака. Погонско или радно уземљење је уземљење металних делова
који припадају струјном кругу електричног постројења. Громобранско уземљење је део
инсталације громобрана и служи за одвођење електричне струје проузроковане
атмосферским пражњењима.
Уземљивач је део уземљења и то је метални предмет који се налази у земљи и
остварује електричну проводну везу уземљених делова постројења са земљом. У употреби су
три основна облика уземљивача: тракасти, штапни и плочасти.
Тракасти уземљивач је челична поцинкована трака минималног пресека 100мм2.
Тракасти уземљивач полаже се у ископани ров на дубину од 0.5 до 1м. У пракси је то
најчешће дубина од 0.8м. Трака треба да је положена широм страном у ров и без вијугања.
Штапни уземљивач је челична поцинкована цев или профилисани челични лим
укопан вертикално у земљу. Штапни уземљивачи се забијају у земљу усправно, на
предвиђеном растојању, ручно или пнеуматским чекићем.
Плочасти уземљивач је метална плоча од челичног поцинкованог лима или бакра
положена вертикално у земљу. Дебљина лима треба да је већа од 3мм а ако је у питању
бакарни лим 2мм. Стандардне димензије плочастог уземљивача су 0.5x1м и 1x1м а број
плоча се одређује прорачуном. Плочасти уземљивачи се постављају усправно у већ ископану
рупу тако да горња ивица плоче буде најмање 1м испод површине земље.
Да би систем заштите успешно радио мора и заштитно уземљење да се изради тачно
према пројекту на начин како је то дефинисано у техничким прописима. Основни услов је да
се постигне присна веза уземљивача и околне земље. Ако се радови изводе у сушном
периоду или на исушеној земљи, онда после постављања уземљивача треба набити добро
наквашену и лепљиву земљу.
Избор уземљивача
Избор уземљивача се састоји у одабирању типа уземљивача и у рачунском
одређивању броја уземљивача или дужине траке како би се задовољио услов да отпор
уземљења буде мањи од неке задате вредности. Отпор уземљења чине три на ред везана
отпора: отпор земљовода (земљоводи су водови који повезују одводе од мерног споја са
уземљивачем и положени су изван земље или изоловано у земљу), прелазни отпор између
уземљивача и земље и отпор распростирања. Прва два отпора су мала и занемарују се и при
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прорачуну се користи само отпор распростирања. То је отпор земље између уземљивача и
референтне земље и зависи од специфичног отпора тла. Специфични отпор тла се у току
године знатно мења са променом температуре.
Жељени отпор распростирања се постиже одређеном дужином траке или одређеним
2ρ
одређује се
бројем штапних или плочастих уземљивача. Коришћењем формуле R =
l
минимална потребна дужина жице или траке да би се постигао жељени отпор уземљења. R је
жељени отпор уземљења, ρ је специфични отпор материјала од кога је израђена трака или
жица и l је потребна дужина траке или жице. Ако је у питању цевни уземљивач формула
гласи R =

ρ
l

, где је ρ је специфични отпор материјала од кога је израђена цев а l је дужина

цеви. Ако треба уградити више цеви, за израчунавање броја цеви користимо формулу
1.6 ⋅ R1
где је n број цеви, R1 отпор уземљења једне цеви а r је тражени отпор уземљења.
n≥
r
Цеви се постављају на међусобном растојању од a = (2 − 3) l .
Темељни уземљивач
Сваки нови објекат у градским и приградским насељима треба да има изведен тзв.
темељни уземљивач и спроведене мере за изједначавање потенцијала. Темељни уземљивач је
челична поцинкована трака или округло гвожђе које се уграђује у слој бетона у самом
темељу зграде. Овако изведен уземљивач показао се као једноставан, добар, економичан и са
дугим веком трајања. Бетон штити челик од корозије а истовремено одржава потребну
влажност па се услови за коришћење уземљивача током времена не мењају. Темељни
уземљивач се мора радити уз сарадњу грађевинаца у току извођења темеља. Накнадни
радови и рушење дела темеља не дозвољавају се. Део темеља у коме је темељни уземљивач
треба да има директан додир са земљом (не сме имати хидро или неку изолацију) и изводи од
темељног уземљивача до заштитног проводника морају се извести пре заливања темеља.
Прорачун отпора распростирања темељног уземљивача ради се по формули R =

ρ

2D
где је ρ специфични отпор земљишта аD пречник круга који има исту површину као што је
површина објекта који се штити овим темељним уземљивачем. Прорачун отпора
распростирања није неопходан и ради се само ако се темељни уземљивач користи и као
уземљивач громобранске инсталације и тада треба да буде испуњен услов да је R ≤ 20Ω .
Изједначавање потенцијала у објектима
Изједначавање потенцијала у објектима је допунска мера заштите од превисоког
напона додира. Састоји се у галванском повезивању водоводних и других металних
инсталација као и свих других металних делова у објекту са уземљивачем. Изједначавање
потенцијала треба извести преко посебне сабирнице. На сабирницу за изједначавање
потенцијала прикључују се: темељни уземљивач, заштитни проводник електричне
инсталације, водоводне инсталације, централно грејање, инсталација за гас, уземљење ТВ
антене, телефонска инсталација, метална канализација, лифт и друге металне масе.
Од посебног је значаја изједначавање потенцијала у купатилу. Метални делови: када,
одводна метална цев, метална водоводна цев, металне цеви грејања треба да се повежу и
споје са заштитном сабирницом. Ово важи и за купатила у којима нема електричних
пријемника.
У објектима са кабловским прикључком преко кабловске прикључне кутије може
бити изведено заштитно уземљење или заштитно нуловање. Ако је примењено заштитно
уземљење, сабирни заштитни вод се повезује са сабирницом за изједначавање потенцијала.
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1. Кабловска прикључна кутија;
2. Сабирни заштитни вод;
3. Стезаљка заштитне сабирнице;
4. Сабирница за изједначавање
потенцијала;
5. Темељни (заштитни) уземљивач;
6. Доводни НН кабл.

Ако је примењено заштитно нуловање, тада се повезује нулти проводник са сабирним
заштитним водом.
1. Кабловска прикључна кутија;
2. Ка главној разводној табли;
3. Сабирни заштитни вод;
4. Заштитна сабирница - стезаљка;
6. Сабирница за изједначавање потенцијала;
7. Темељни (заштитни) уземљивач;
8. Доводни НН кабл.

Мерење отпора уземљења
Уземљење ће бити добро само ако је отпор уземљења у току целе године мањи од
вредности која се захтева техничким прописима. Зато је потребно прво мерење обавити
одмах после извођења радова а затим у одређеним временским размацима, једном годишње и
то у најнеповољнијим условима у току лета када је земља сува, и после сваке реконструкције
или радова на објекту.
Мерење отпора уземљења своди се на мерење отпора између уземљивача и земље која
га окружује. Потребно је поставити два допунска уземљивача. Један од ових уземљивача
поставља се довољно далеко од контролисаног уземљивача и њега зовемо помоћни
уземљивач и преко њега и земље затвориће се струјни круг. Други допунски уземљивач је
сонда и служи за прикључак мерног инструмента.
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Растојања између уземљивача и допунских уземљивача а и б можемо да одредимо из
табеле.
Врста уземљивача
Величина
а (м)
б (м)
l
≤
4
m
а>20
б>20
Цевасти
или
пљоснати
l ≥ 4m
b ≥ 20
а>51
Тракасти
или
зракасти
Као сонде и помоћни уземљивачи употребљавају се челичне поцинковане шипке
пречника 10-20мм и дужине 1м. Шипке су при врху зашиљене или обликоване у облику
бургије а са друге стране је рукохват или ручица за лакше постављање и вађење шипки из
земље.
Постоји више различитих мерних метода за мерење отпора распростирања:
1. метода мерења напона и струје,
2. мостовне методе,
3. компензационе методе и
4. метода поређења.
Отпор распростирања се може мерити и директно помоћу омметра. То је инструмент
са ручним генератором - индуктором који ради без помоћних извора енергије и зато је
погодан за терен и честа мерења.
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СТАНДАРДИ И ПРОПИСИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Технички прописи одређују техничке мере и услове који се морају примењивати при
одабирању елемената и извођењу ел. инсталација. Технички прописи дају и тумачења неких
појмова који се користе у ел. инсталацијама а то су:
- Ел. инсталације у зградама су скуп међусобно спојене ел. опреме у посматраном
простору, предвиђене да испуњава одређену намену и која има усклађене карактеристике.
- Тачка напајања илл прикључно место је тачка у којој се ел. енергија уводи у ел.
инсталацију.
- Систем сигурносног напајања састоји се од извора струје и струјног кола до
прикључка потрошача. Предвиђен је да одржи напајање опреме битне за безбедност људи.
- Напон додира је напон који се појављује за време квара на изолацији између
истовремено приступачних делова опреме.
- Ел. удар је патофизиолошко дејство ел. струје која пролази кроз људско тело или
тело животиње.
- Кућиште ел. уређаја је део који обезбеђује заштиту опреме од неких спољашњих
утицаја и заштиту од директног додира из свих праваца.
- Струјно коло инсталације је скуп ел. опреме ел. инсталације која се напаја из исте
тачке напајања и заштићена је истим заштитним уређајем.
- Ел. развод је скуп састављен од једног или више проводника, каблова или сабирница
и делова који обезбеђују њихово учвршћење и заштиту.
- Инсталациони канал је затворени носач и систем заштите у коме се воде проводници
или каблови.
- Канал је ограђени простор испод земље, отворен, вентилиран или затворен, са
мерама које не дозвољавају приступ људи али дозвољавају контролу проводника или каблова
целом дужином за време постављања и после тога.
- Потрошач је опрема предвиђена за претварање ел. енергије у други вид енергије
(светлосну, топлотну, механичку и сл.).
Да би се избегла разлика у димензијама и у квалитету, опрема се стандардизује.
Доношење и израда стандарда је непрекидан процес. Стандарди застаревају али се одмах
издају нови. У нашој земљи постоји југословенски стандард (ЈУС). Сви стандарди везани за
област електротехнике обухваћени су граном Н. Друго слово, такође велико, одмах после Н
означава подгрупу: Ц - стандарди за ел. проводнике, Л - стандарди за светиљке и расветна
тела, Т - стандарди за телеграф, телефон и сигналне апарате, П - стандарди за ел. апарате на
возилима и сл.

Технички прописи за изградњу ел. инсталација у зградама
1. За изградњу ел. инсталација у зградама, на зградама и у двориштима могу се
користити само водови и њихов прибор који су израђени у складу са важећим
југословенским стандардом.
2. Водови се полажу само у вертикалном или хоризонталном правцу. Забрањено је
косо полагање водова по зидовима.
3. Положај водова одабира се тако да су водови заштићени од механичких оштећења и
штетних топлотних утицаја. Траса проводника се мора удаљити 20цм од димњака и 5цм од
цеви за пару, воду и гасове.
4. На местима где се могу очекивати механичка оштећења (пролаз кроз зидове и
таваницу) проводници се полажу у цеви косо постављене да се у њима не би скупљала вода.
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5. Металне цеви и метални плаштеви не смеју се користити као нулти вод или као веза
са заштитним уземљењем.
6. Испод малтера и у малтеру смеју се полагати само проводници који су за то
предвиђени.
7. Да би се повећала прегледност инсталације и да би се смањило прегревање
металних цеви и каблова, дозвољено је у једну цев полагати проводнике само једног струјног
кола.
8. Голи или неизоловани проводници користе се за надземне водове, кућне прикључке
и сл. и постављају се довољно високо или се механички штите да би се спречила могућност
додира делова под напоном.
9. Проводници се смеју настављати само у спојним разводним кутијама. Међусобно
спајање проводника изводи се стезаљкама, вијчаним спојницама или заковицама.
10. Проводници се полажу у инсталационе цеви положене испод малтера тек када је
малтер сув. Инсталационе цеви се могу стављати на зид пре малтерисања само ако је зид сув.
Ако је зид влажан, цеви се полажу после малтерисања у накнадно издубљене канале.
Хоризонтално постављене цеви морају имати мали нагиб према разводним кутијама да се не
би у њима скупљала вода.
11. Прикључци преносних водова морају са обе стране бити заштићени од
механичких оптерећења. Такође се мора спречити увртање проводника и скидање изолације.
12. Треба избегавати паралелно постављање проводника јаке струје са проводницима
слабе струје. Ако се то не може избећи, тада се проводници јаке струје постављају 30цм
испод таванице а проводници слабе струје 10цм изнад њих. Водови телефонских инсталација
се постављају 10цм испод таванице.
13. Висина полагања водоравно положених проводника је најмање 2м од пода,
инсталационог прекидача 1.5м од пода, прикључнице у канцеларијама 0.3м а у другим
просторијама 0.8-1.2м од пода.
14. Пресек проводника и осигурачи којима се штите проводници се одабирају према
струјном оптерећењу и начину полагања вода.
15. Проводници изоловани термопластичним масама смеју се полагати непосредно у
малтер или испод малтера само у сувим просторијама, где нема хемијских испарења, велике
прашине или опасности од експлозије или пожара.
16. Дебљина слоја малтера преко проводника мора бити већа од 6мм, а ако су они
типа ПП онда слој малтера мора бити већи од 10мм.
17. Забрањено је нагомилавање више каблова у снопове.
18. У купатилима сви метални делови који не припадају ел. инсталацијама (метална
када, цеви, радијатори, сливник и сл.) међусобно се галвански повезују и прикључују
проводником на већ изведено заштитно уземљење.
19. Ако је у купатилу инсталирана веш машина, препоручује се уградња заштитног
напонског прекидача.
20. У купатилима се не смеју постављати прекидачи (осим потезних на висини од 2.5м
од пода) а прикључнице се смеју постављати само ако су са заштитним контактом.
Прикључнице се постављају на висину 1.5-1.7м од пода и морају бити удаљене више од 60цм
од каде.
21. Кроз купатило не сме пролазити траса за проводнике других струјних кругова у
стану.
22. У купатилима се користе само светиљке заштићене од прскања водом.
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Технички прописи за извођење ел. инсталација у специјалним просторијама
Влажне, мокре и вруће просторије
Влажне и мокре просторије су просторије у којима има влаге, агресивних пара и у
којима се под и зидови прскају водом. У њима се примењују посебне мере безбедности:
1. Поред заштитног уземљења, препоручује се и заштита заштитним напонским
прекидачима.
2. Сви делови ел. инсталације морају имати заптиваче. Прикључнице се изводе са
заштитним поклопцима.
3. Водови се не полажу директно на зид, већ морају бити делимично издигнути
обујмицама од изолационог материјала.
4. Метални делови ел. инсталације морају се заштити од корозије.
5. Смеју се користити само преносне светиљке за мали напон напајане преко
трансформатора за галванско одвајање.
6. Проводници и каблови са гуменом изолацијом смеју се употребљавати у
просторијама у којима температура износи до 550Ц а са изолацијом од синтетичких маса у
просторијама у којима температура износи до 650Ц.
7. У просторијама у којима температура износи преко 650Ц, морају се употребљавати
проводници и каблови више температурне класе.
Радне просторије угрожене пожаром
1. Проводници се не смеју полагати отворено (незаштићени). Од овог се изузимају
покретни водови ако се лако запаљиви материјал не може нагомилавати у опасној количини
у истој просторији.
2. Инсталационе склопке, прикључни уређаји и разводне кутије које су угрожене
пожаром, морају бити заштићени бар од воде која капље. Прикључни уређаји треба да буду у
кућишту од изолационог материјала. Зидне прикључнице и утикаче треба заштити од
механичких оштећења.
3. Светиљке морају имати кућиште од тешко запаљивог материјала.
Акумулаторске станице
1. Просторије за пуњење акумулатора морају бити заштићене од продирања страних
тела.
2. Ел. испитне станице, просторије за баждарење и лабораторије треба да имају
непокретне ограде и таблицу за упозорење. Стајалиште за особље мора бити изоловано
према земљи. Пролази морају бити довољно широки а просторије за рад довољне велике.
Градилишта
1. Електроенергетске инсталације на градилиштима морају се напајати ел. енергијом
преко посебних огранака из ел. дистрибутивне мреже.
2. Уклопне и разводне плоче и ормари морају бити израђени од метала или
изолационог материјала и морају имати заштиту бар од прскања воде одозго и са стране и од
продирања чврстих тела пречника преко 1мм.
3. Инсталациона склопка, прикључни уређаји и разводне кутије морају бити
заштићени бар од воде која капље и од случајног додира.
4. Светиљке морају бити заштићене бар од кише, осим светиљки које користе
заштитни мали напон.
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ЕЛЕМЕНТИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА
За израду ел. инсталација употребљава се електроинсталациони материјал који се
може поделити у неколико група: проводници и каблови, инсталационе цеви и прибор,
сијалична грла, прекидачи, прикључнице, осигурачи, разводне табле и ел. бројила.

Материјал за израду проводника и каблова
Ел. проводници за ел. инсталације у облику голе или изоловане жице израђују се
најчешће од бакра и алуминијума.
Бакар је високопроводан, бескисеонични, меко оџарен метал, специфичне
Sm
Ωmm 2
односно
специфичне
отпорности
0
.
017
. Жица за проводник
проводности 58
m
mm 2
мора бити меко оџарена, глатке површине и без површинских или спољашњих недостатака
насталих при обради или извлачењу. Због мале количине кисеоника, бакар постаје крт и лако
се кида а када би смо повећали количину кисеоника смањила би се специфична проводност.
Да би се избегло кидање, користи се специјални поступак ливења у заштитној атмосфери.
Пошто је бакар скуп и мало га има у свету, користи се алуминијум. Алуминијум се
Sm
користи за напоне до 60кВ. Специфична проводност је 35.7
а специфична отпорност је
mm 2
Ωmm 2
. Цена алуминијумских проводника је мања од цене бакарних али је цена ел.
0.028
m
инсталације са алуминијумским проводницима већа од цене ел. инсталације са бакарним
проводницима јер алуминијумски проводници имају веће попречне пресеке па се користе
цеви са већим димензијама, буше се шири канали и сл. Алуминијум лако кородира у
присуству алкалних испарења па се превлачи танким слојем никла или бакра.
Алуминијумски проводник се провлачи кроз низ раствора у којима се ослобађа нечистоће и
оксидног слоја. После тог чишћења, електрохемијским поступком наноси се танак слој
никла. Бакар се наноси помоћу хидрауличне пресе. Коначни производ је жица са 80-90%
алуминијума и 10-20% бакра или никла.

Голи или неизоловани проводници
Голи или неизоловани проводници су металне жице различитих облика пресека без
изолације. У ел. инсталацијама употребљавају се за провођење струје у разводним
постројењима, каналним кутијама сабирничког развода и за извођење ваздушних ел. мрежа.
Облици пресека проводника су:
1. округао или пун пресек проводника
2. цевни или шупљи пресек проводника
3. правоугаони или пљоснати пресек проводника
4. ужасти пресек проводника
5. секторски пресек проводника.
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Најчешће се користи ужасти облик пресека а за израду каблова се користи секторски
облик пресека проводника.
Неизоловани проводници премазују се заштитном бојом. Према боји се може одмах
одредити фаза проводника и врста струје коју он проводи.

Енергетски изоловани проводници
Употребљавају се у ел. инсталацијама за пренос и расподелу ел. енергије. Основни
елементи су: жила, језгро, испуна и плашт.
Проводник са изолацијом назива се жила. Проводник је од бакра или алуминијума,
округлог, ужастог или секторског облика пресека. Преко проводника се наноси слој
изолације. Изолација може бити: импрегнирани папир, гума, природна свила, памук, восак,
термопластичне масе (поливинил-хлорид - ПВЦ, полиетилен) и вештачка синтетичка влакна
(најлон, перлон, орлон и сл.). Гума се добија загревањем каучука са сумпором. Овај поступак
се зове вулканизација. Због присуства сумпора у гуми бакарни проводник се мора прво
поцинковати или покајалисати да га сумпор не би нагризао па се тек онда изолује гумом.
Временом гума стари, њен омски отпор се смањује и да би се спречили кварови гума се не
употребљава за изолацију каблова који се полажу у земљу. Гума се данас употребљава само
за израду проводника за прикључење покретних пријемника. Термопластичне масе су
органска хемијска једињења која се добијају хемијском реакцијом која се зове
полимеризација. Термопластичне масе су отпорне према сланој води, киселинама и уљима,
горе само ако су непосредно испод пламена али се пламен не шири. Проводници изоловани
термопластичним масама су лаки, савитљиви али подносе мању тремпературу кратког споја.
Проводници могу имати 1 до 5 жила. Жиле се поужавају или упредају и ова целина се
зове језгро. Преко језгра се ставља испуна да би језгро проводника добило округли попречни
пресек а може бити израђена од полипропиленских нити, јуте, гуме и сл.
Плашт служи као заштита од продора влаге. Плашт може бити израђен од гуме или од
термопластичних маса.
Означавање енергетских изолованих проводника
Ознаку ових проводника према ЈУС-у чине пет група словних симбола и бројчаних
ознака.
Прва група се састоји од три слова. Прво слово означава посебно подручје примене и
пише се само ако проводник има посебну намену и не може се употребити за општу
примену.
А - за аутомобиле
D - за дизалице
S - за светиљке
Z - за заваривање
Друго слово означава материјал од кога је израђена изолација жиле а треће слово
материјал од кога је израђен плашт.
P - ПВЦ
Е - полиетилен
G - гума
Т - текстил
N - неопрен
МТ - метална цев од челичне траке са шавом
IP - импрегнисани папир
S - силиконска гума
F - изолована фолија
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О - оловни плашт
B - бутил-гума
L - лакирана тканина
А - алуминијумски плашт
ZO - засебан оловни плашт сваке жиле
Другу групу словних симбола чини једно слово одвојено од прве групе словних
симбола косом цртом и указује на конструкциона својства проводника.
А - отпоран на атмосферске утицаје
F - финожилни
Ј - јаче конструкције
К - калајисан
L - лаке конструкције
М - многожилни
N - незапаљив
О - ојачан, самоносив
P - поужен
R - размакнуте жиле
S - савитљив
Т - више термичке класе
U - са упоредним жилама
V - високонапонски
Z - са ел. заштитом
Трећа група словних симбола је одвојена повлаком од друге групе и даје ближе
податке о материјалу проводника и о постојању заштитне жиле (жуто-зелене боје). Ако је
проводник од бакра ништа се не уноси у ознаку а ако је од алуминијума пише се А. Ако
проводник има заштитну жилу пише се слово Y.
Четврту групу чине бројчане ознаке и она даје податке о броју жила и пресеку
проводника. Од треће групе је одвојена једним празним местом. Први број је број жила а
следећи број је попречни пресек проводника у мм2 (на пример 4x25мм2). Ако је нулти
проводник мањег пресека од фазног онда је 3x25+16мм2.
Пета група означава погонски напон проводника и пише се само када је напон већи од
1кV.
Дозвољено оптерећење изолованих проводника
Приликом проласка струје кроз проводник, тај проводник се загрева услед Џулових
губитака. Изоловани проводници се смеју загревати највише до 70оC па су зато и дозвољене
струје за поједине пресеке проводника ограничене на вредности које не изазивају загревање
преко ове границе. Ако би се проводник загревао преко ове границе, изолација би убрзано
старила и губила своја изолациона својства. До температуре од 70 оC изоловани проводник
може да се загреје ако кроз њега протиче константна струја одређене вредности или ако
долази до испрекиданог оптерећења а прекиди су краткотрајни и недовољни да се
температура снизи хлађењем.
Од преоптерећења и кратких спојева, проводници се штите осигурачима или
аутоматима.
Врсте изолованих проводника
Према намени и месту где се употребљавају, проводници се деле на више група а
најчешће су следеће: инсталациони енергетски проводници, водови за покретне или
преносне пријемнике и проводници за светиљке.
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Инсталациони енергетски проводници израђују се за полагање директно на малтер,
испод малтера, у цевима на малтер и у цеви положене испод малтера и као ваздушни водови
за распоне до 20м. Производе се за напоне до 1000V и могу бити једножилни и вишежилни.
За напајање покретних пријемника употребљавају се савитљиви проводници
заштићени од атмосферских утицаја и механичких напрезања.
Проводници за светиљке чине посебну групу проводника и користе се искључиво за
напајање светиљки.

Инсталациони енергетски каблови ниског напона до 1кV
Каблови се по намени не разликују од енергетских изолованих проводника. Њихова
улога је да омогуће пренос и расподелу ел. енергије. Каблови се од проводника разликују
ојачаном конструкцијом која треба да омогући полагање каблова и по најтежим теренима, у
реке и мора или у металне конструкције.
Конструкциони елементи каблова су: језгро, испуна, плашт, арматура и омотач. Жила
кабла је проводник са изолационим омотачем. Проводник се израђује од бакра или
алуминијума а облик пресека може бити пун, ужаст или секторски. Проводник је превучен
слојем изолације која може бити од термопластичне масе или од импрегнисаног папира.
Поужене жиле образују језгро. Језгро се може састојати од 1-5 жила. Да би се добио кружни
облик језгра, између жила се поставља испуна. Испуна се израђује од полипропиленских
нити, нити јуте, гуме, ПВЦ масе или од ПВЦ кордела (ПВЦ маса у облику проводника).
Изнад језгра се поставља појасна изолација која повећава диелектричну чврстоћу изолације
између проводника и плашта и учвршћује жиле у јединствену целину. Плашт штити језгро од
влаге. За каблове изоловане термопластичним масама, плашт може бити од ПВЦ масе или од
олова а за каблове изоловане импрегнисаним папиром, плашт се израђује од оловне бешавне
цеви. Арматура је заштита од механичких оштећења и израђује се од челичних трака. Омотач
кабла или спољни плашт се израђује од ПВЦ масе или од полиетилена.
Означавање енергетских каблова
Ознака се састоји од пет група словних симбола и бројева.
Прву групу чине два слова која означавају материјал за израду изолације и плашта
кабла. Словни симболи су исти као код енергетских изолованих проводника.
Другу групу чине два броја која се пишу поред прве групе. Први број дефинише
начин на који је изведена механичка заштита а други број дефинише антикорозивну заштиту.
Трећу групу чини ознака (слово) за врсту материјала од кога је жила израђена и за
обележавање постојања заштитне жиле (жуто-зелене боје). За жиле од бакра ништа се не
пише а за алуминијумске жиле - А и ако постоји заштитна жила пише се -Y.
Четврта и пета група су исте као код енергетских изолованих проводника.
Дозвољено струјно оптерећење енергетских каблова
Дозвољено струјно оптерећење енергетских каблова зависи од места и начина
полагања каблова (директно у земљу, по зидовима или на металној конструкцији), од
температуре околног земљишта (референтна температура земљишта је 20оC), од броја
каблова положених заједно у ров (један или више паралелно постављених каблова), од броја
жила у каблу (једна, две, три и четири жиле) и пресека проводника у жили кабла.
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Телекомуникациони проводници и каблови
За телекомуникације (говор, телеграм и сл.) употребљава се посебна група
проводника и каблова. Израђују се са стандардним пречницима од 0.5мм, 0.6мм, 0.8мм,
0.9мм, 1.0мм, 1.2мм, 1.4мм, 1.5мм, 1.9мм.
Проводник за телекомуникационе сврхе израђује се од меко оджареног
бескисеоничног бакра. Жила се изолује слојем термопластичне масе или папирном траком.
Парице чине два проводника једног струјног круга. Четири поужене жиле различите боје
образују четворку. Парице или четворке поужавају се у језгро кабла, односно жиле
формиране у парице или четворке упредају се и формирају језгро кабла. Преко језгра се
поставља плашт од термопластичне масе или олова. Заштита од механичког оштећења или
корозије изводи се арматуром од челичне жице или траке пресвучене плаштом од
термопластичног материјала или импрегнираног влакнастог материјала.
За означавање телекомуникационих проводника и каблова користе се четири групе
словних симбола и бројчаних ознака.
Прва група симбола садржи два слова. Прво слово означава подручје примене каблова
и то је Т а друго слово сужава област примене кабла. Друго слово може бити:
Н - надземни проводник
К - телефонски кабл за локалне градске мреже
Ц - монтажни кабл за телефонске централе
С - сигнални и мерни каблови
П - кабл за посебне сврхе
Д - кабл за телефонске међумесне мреже.
Друга група симбола је двоцифрен број. Прва цифра означава врсту изолације а друга
даје податке о својствима кабла.
Трећа група su два броја одвојена хоризонталном цртом од друге групе и означавају
број и врсту елемената у жили. Елемент може бити јединица, парица, четворка, петорка или
шесторка.
Четврта група означава пречник жиле.
Пример: ТИ 20-1x2x0.6 (телефонски инсталациони проводник изолован ПВЦ масом,
има једну парицу пречника 0.6мм).
У области телекомуникационих каблова користе се оптички каблови. Једна њихова
жила начињена је од силицијум-диоксида и пресвучена слојем акрилона. Овај проводник
пропушта светлосне зраке и преноси сигнале уз минималне губитке. Пренос сигнала преко
оптичког кабла је јефтинији, експлоатација је поузданија, пренети сигнали су без
деформација у преносу а сам кабл је лак, незапаљив и нема сметњи између појединих
проводника.

Кабловски прибор за инсталационе енергетске каблове
Кабловски прибор је помоћна опрема неопходна за постављање каблова, настављање,
затварање крајева и причвршћавање каблова. Према намени дели се на:
- кабловске капе,
- кабловске главе,
- кабловске спојнице,
- кабловске папучице,
- кабловске стезаљке - спојнице (спојна чахура) и
- кабловске обујмице.
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Кабловске капе

Кабловска капа се употребљава као привремена заштита каблова од продора влаге.
Капе се постављају на крајеве комада неупотребљеног кабла на терену и у магацину.
Најједноставније је крај кабла заштитити течном кабловском масом. Маса се сипа на крај
вертикалног постављеног краја кабла све док не захвати спољни део изолације у дужини од
10цм. Ако кабл треба дуже време да стоји у магацину, његов крај заливен кабловском масом,
штити се оловним или железним завршетком, обликованим према димензији кабла и облику
завршетка.
Кабловске главе
Кабловска глава је трајна заштита краја кабла од продора влаге а уједно омогућава да
се крајеви кабла отворе и жиле припреме за спајање. Монтира се на крају кабловске линије
(на месту где се завршава кабловска мрежа и почиње ваздушна) и на местима где се преко
кабла директно напајају пријемници.
За енергетске каблове до 1кV, кабловске главе се деле према конструкцији, положају
монтаже и броју жила. Према конструкцији деле се на кабловске главе за унутрашњу
монтажу и за спољашњу монтажу. Према положају монтаже деле се на кабловске главе за
монтажу у вертикалном и у хоризонталном положају. Према броју жила деле се на кабловске
главе за две, три и четири жиле кабла.
Кабловске главе за унутрашњу монтажу употребљавају се за завршетак каблова у
затвореним просторијама. Кабловске главе за спољашњу монтажу употребљавају се на
местима где подземна кабловска мрежа прелази у надземну, у просторијама где је влажност
већа од 90% у трајању дужем од 10 дана и где има много прашине у ваздуху.
Кабловска глава састављена је од левка и поклопца који су израђени од челичног
поцинкованог лима и међусобно су спојени лемљењем. Кабловска глава се испуњава
(налива) уљном кабловском масом. Поред челичног лима може да се користи олово за израду
кабловске главе. Оловна кабловска глава има мале димензије и користи се у скученом
(малом) простору.
Кабловске спојнице
Кабловске спојнице се употребљавају за спајање, настављање и рачвање каблова.
Према намени разликују се праве спојнице и Т - спојнице или рачве. Према месту монтаже
деле се на кабловске спојнице за унутрашњу монтажу и кабловске спојнице за спољашњу
монтажу. На нестабилном земљишту где се очекују механичка напрезања, употребљавају се
растеретне спојнице.
Кабловска спојница за унутрашњу монтажу може бити начињена од олова, ливеног
гвожђа и термопластичне масе. Оловне и ливене спојнице употребљавају се за каблове
изоловане импрегнисаним папиром а спојнице од термопластичне масе за каблове изоловане
том масом.
Оловна спојница употребљава се за унутрашњу монтажу на местима где се не очекују
механичка напрезања и удари.
Кабловска права спојница за спољну монтажу употребљава се за спајање енергетских
каблова на отвореном простору. Ако је земљиште суво, може се употребити права спојница
без унутрашње оловне спојнице. Али, ако је земљиште стално влажно, мора се употребити
права кабловска спојница са унутрашњом оловном спојницом.
Спојна чахура је део кабловског прибора и употребљава се за спајање бакарних
проводника. Спој изведен спојном чахуром је доброг квалитета и заштићен је од корозије.
Алуминијумски проводници се спајају заваривањем.
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Кабловске обујмице

Кабловске обујмице различитих облика употребљавају се за полагање каблова по
зидовима и таваницама као и у кабловским тунелима и каналима. Постоје два основна типа
обујмица: отворене и затворене. Каблови се полажу у отворене обујмице у каналима и по
зидовима где се предвиђају померања каблова и механичка напрезања. Затворене обујмице
употребљавају се за учвршћивање каблова на вертикалним деловима трасе каблова и на
крајевима дугих хоризонталних линија каблова као и на местима где траса каблова мења
правац. Постављају се, зависно од врсте и тежине кабла, на растојању 30-100цм.
Кабловске папучице
Кабловске папучице олакшавају прикључак кабла у разводним таблама и апаратима.
Са једне стране је прилагођена за увлачење проводника а са друге стране на пљоснатом делу
има отвор за пролазак завртња. Постоје два основна облика папучица: права папучица и
папучица за спајање под правим углом.
Полагање каблова
Енергетски каблови полажу се директно у земљу и у кабловске канале и тунеле.
Каблови који се полажу директно у земљу, полажу се, у ствари, у ров ископан у земљи. Копа
се ров дубок 80цм. Ширина рова зависи од броја паралелно положених каблова и дата је у
таблици.
Број каблова
Ширина рова (цм)
Број цигала по 1м
рова
1
40
8
2
50
12
3
60
16
4
95
20
5
95
24
Попречни пресек кабловског рова са више положених нисконапонских каблова и
кабловским водом за напон 10кV је
Температура спољног ваздуха при полагању
каблова у ров треба да буде изнад 5оC. У ископан
ров, на његово дно, се наноси слој песка дебљине
10цм. Затим се полаже кабл преко тог песка и
процедуром полагања кабла управља руководилац
радова. Његова је обавеза да пре почетка радова
прегледа целу трасу, да распореди раднике и да им
објасни начин полагања. Кабл се налази на калему
подигнутом на носаче и одмотава се и полаже
ручно. Калем остаје на месту а кабл се одмотава повлачењем и ношењем по целој дужини
рова. Растојање између два радника не сме бити веће од 3м. Ако је растојање веће, кабл се
савија и на плашту се јављају оштећења кроз која продире влага. Ако је кабловски калем без
фабричке ознаке, кабл се мора напонски испитати и одмах затим се кабл поново затвара
лемљењем. Положени кабл треба да има благе кривине (змијолико положен) да би се
компензирала случајна померања и скупљање на хладноћи. Није дозвољено развлачење
кабла моторним возилом, повлачење кабла по земљи, упредање кабла, бацање кабла у ров и
савијање кабла преко дозвољене границе. Минимално растојање између два нисконапонска
кабла је 7цм, а кабл за високи напон (10кV) се одваја редом цигала. Преко положеног кабла
наноси се нови слој песка дебљине 10цм а преко песка се поставља слој цигала. Уместо
цигала дозвољена је употреба пластичне заштите али се онда мора поставити трака са
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упозорењем. Затим се насипа земља у слојевима и набија ручним набијачем. Дозвољена је
употреба и моторних набијача али да се њихово дејство не преноси у дубину више од 30цм и
да се прво слој земље од 30цм изнад кабла набије ручно.
На местима где земљиште није стабилно и где се могу очекивати већа механичка
напрезања, каблови се полажу искључиво кроз кабловску канализацију. Кабловска
канализација је обавезна на местима где се каблови полажу испод коловоза, стаза, пруга,
путева и сл.
Кабловска канализација израђује се од бетонских цеви (блоковица или кабловица) са
по четири отвора пречника 100мм. Ако је потребно положити више од четири кабла кроз
канализацију, онда се бетонски блокови слажу као на слици.
Број отвора
1x4
2x4
3x4
4x4

Дубина (м)
1.05
1.20
1.35
1.50

Ако се кабл полаже кроз канализацију, полагању кабла се приступа после завршених
грађевинских радова и затрпавања трасе кабла. Ако је кабловска канализација краћа од 8м,
кабл се провлачи гурањем. За провлачење кабла кроз дужу канализацију употребљава се
сајла са “чарапицом”. Кабл се провлачи затезањем сајле и истовременим гурањем. За све
време полагања кабла један радник пази на улаз кабла у канализацију, а други на излаз да би
се спречило механичко оштећење кабла.
Положени кабловски водови за напоне до 1кV
обележавају се оловним обујмицама на којима треба да буду
утиснути следећи подаци: тип кабла, пресек, радни напон,
година полагања и број кабловског протокола. Ове обујмице се
постављају на следећа места: на каблу на растојању од 5м, на
улазу и излазу из кабловског рова, на месту где се кабловски
ров укршта са другим подземним инсталацијама и на местима која су одређена посебним
налогом надзорног органа.
Крајеви кабла се обележавају таблицама са
назнаком пресека, напона и називом објекта у
коме се налази други крај кабла. Кабловска
таблица се поставља код кабловске главе.
После полагања кабла, ров се затрпава а земљиште доводи у првобитно стање. Дуж
трасе кабла, на површини земље, постављају се специјалне ознаке. Разликују се два типа
ознака: ознаке за трасу и спојницу на нерегулисаном терену и ознаке које се постављају на
уређеном терену. Кабловске ознаке за регулисани и нерегулисани терен постављају се у осу
трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке укрштања и изнад крајева кабловске
канализације.
Ознака за трасу и спојницу на нерегулисаном терену је бетонски
стубић са утиснутим знаком муње.

22

Данијела Младеновић

Електричне инсталације и осветљење

Ознаке које се постављају на уређеном терену су:

1. ознака за кабл у рову
2. ознака за укрштање каблова са водоводом
3. ознака за укрштање кабла са ПТТ водом
4. ознака за кабловску спојницу
5. ознака за Т спојницу
6. ознака за крај кабловске канализације

Инсталационе цеви и прибор
Инсталационе цеви штите проводнике и каблове од механичких оштећења и штетног
дејства воде и разних агресивних пара у атмосфери. По ЈУС-у постоје три основне групе
инсталационих цеви. То су:
1. неметалне цеви,
2. металне цеви са неметалном поставом и
3. металне цеви.
Све врсте цеви се израђују у правим комадима стандардних дужина и за сваку врсту
цеви се израђује и прибор: колена, разводне кутије, уводнице, спојке, луле и сл.
Инсталационе неметалне цеви
Израђују се од тврде гуме, пластичних маса и од импрегнисаног пресованог папира.
Цеви од пресованог папира и круте пластике су несавитљиве. Неки типови пластичних цеви
се могу савијати помоћу алата а гумене и полиетиленске цеви се могу савијати и без алата.
Неметалне цеви су само делимична механичка заштита за проводнике и каблове и зато се
могу полагати само у малтер. Израђују се у стандардним дужинама од 3м, осим гибљивих
цеви и црева која се испоручују у котуровима потребне дужине.
За инсталационе неметалне цеви употребљава се инсталациони прибор.
За цеви од пластике није обавезна употреба лула и уводница. Спајање пластичних
цеви се врши без стандардних спојки. Довољно је једну од цеви мало загрејати и
одговарајућим комадом обликованог дрвета мало проширити. Док је тај крај цеви још
загрејан, навуче се на другу цев и тако се споји. На сличан начин се праве и цевна колена.
Инсталационе металне цеви са неметалном поставом
То су: инсталационе обложене цеви, инсталационе оклопне цеви са неметалном
поставом и инсталациона метална црева.
23

Данијела Младеновић

Електричне инсталације и осветљење
Инсталационе обложене цеви

Инсталационе обложене цеви су неметалне цеви обложене металном облогом.
Метална облога је израђена од танког челичног лима заштићеног од корозије слојем олова
или алуминијума. Ове цеви се данас у нашој земљи не производе и не уграђују али су те цеви
већ уграђене у великом броју постојећих објеката. Употребљавају се за полагање у
просторијама где се не очекују већа механичка напрезања и где нема много влаге. Могу се
полагати на малтер и испод малтера. Пречник цеви се одређује према броју проводника,
врсти проводника и према начину постављања цеви.
За спајање, повезивање, настављање и сл. користи се прибор израђен од истог
материјала од кога су израђене и цеви. Од прибора се израђују цевна колена, спојке,
инсталационе кутије, обујмице, уводнице, завршне луле или рачве. Спојке се употребљавају
за спајање правих комада цеви. Цевна колена се употребљавају за настављање
инсталационих цеви када цев мења смер полагања под углом од 90о. Цевна колена могу бити
фабрички израђена а могу се израдити и савијањем правих комада цеви помоћу специјалних
клешта. Инсталационе кутије се употребљавају за настављање и укрштање инсталационих
цеви, за спајање и гранање проводника и за монтажу инсталационих прекидача и
прикључница. Према намени се деле на разводне, монтажне и универзалне. Израђују се од
термопластичних маса. Разводне кутије се израђују округлог и четвртастог облика и имају
поклопац од истог материјала од кога је и кутија. Разводне кутије се употребљавају на
местима где се цеви рачвају или спајају и на правим деловима трасе на сваких 6м. Монтажне
кутије се израђују само округлог облика и без поклопца и употребљавају се за уградњу
прекидача и прикључница. Уводнице и луле се постављају на сва она места где проводници
улазе у инсталационе цеви и где би могло доћи до оштећења изолације проводника због
оштрих и необрађених цеви. Израђују се од порцулана и ПВЦ маса.
Инсталационе оклопне цеви са неметалном поставом
Инсталационе челичне оклопне цеви са неметалном изолацијом су цеви са ојачаним
плаштом. Употребљавају се за заштиту проводника и каблова од удара и механичких
напрезања. Постављају се на зидове, таванице, у подове и на металне конструкције. Израђују
се у стандардним дужинама од 3м. Са спољне стране цеви су премазане заштитним лаком а
на крајевима имају нарезану лозу која омогућава да се два комада цеви споје уз коришћење
специјалних спојки са лозом. Овакви спојеви обезбеђују водонепропусност па су ове цеви
погодне за полагање у влажним просторијама.
У инсталациони прибор за ове цеви спадају: колена и рачве, спојке, спојне кутије,
обујмице, уводнице, завршне луле, пролазне спојке, редукционе и комбиноване спојке,
противматице и чепови. Цео прибор се израђује од ливеног челика. Спојка је кратак комад
цеви коме је са унутрашње стране нарезана лоза. Обична спојка се употребљава за
настављање два комада челичних цеви истог пречника. Редукциона спојка се употребљава за
настављање два комада челичних цеви различитог пречника. Цевна колена се употребљавају
за настављање два комада челичних цеви на местима где траса мења смер и имају нарезану
лозу са унутрашње стране. Инсталационе кутије су округлог и четвртастог облика, изнутра
су обложене импрегнисаним папиром и имају поклопац који се причвршћује завртњима.
Обујмице се употребљавају за причвршћавање оклопних цеви на зид. У сувим просторијама
употребљавају се обујмице које се завртњима директно причвршћују на зид а у влажним
просторијама употребљавају се одстојне обујмице.
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Инсталациона метална црева са поставом израђују се од челичних покалаjисаних или
поцинкованих зглобова са поставом од гуме или термопластичне масе. Употребљавају се на
местима где се може очекивати често померање проводника а где је потребно проводнике
заштити од механичких оштећења.
Металне инсталационе цеви
Употребљавају се у погонима као механичка заштита проводника и каблова. По ЈУС-у
постоје: преклопљене челичне цеви, бешавне челичне цеви, челичне оклопне цеви, челичне
заварене цеви и метална црева.
Преклопљене челичне цеви и бешавне челичне
цеви називају се још и Пешелове цеви. Израђују се од
савијене челичне траке у облику цеви са преклопом или
без њега у дужинама од 3м. Са спољне стране цеви су
премазане црним асфалтним лаком а са унутрашње
стране су без заштите. Употребљавају се за полагање
искључиво по зидовима и то у сувим просторијама.
Прибор за ове цеви је израђен од лима (лака израда)
1-преклопљена челична цев
или од ливеног челика (тешка израда). У прибор
2-бешавна цев
спадају: спојке, колена, рачве, разводне кутије и сл.
Инсталационе челичне оклопне цеви и челичне
заварене цеви су по конструкцији и начину употребе сличне челичним оклопљеним
постављеним цевима, само су без изолационе поставе. Од челичних заварених цеви
употребљавају се “црне” или гасне цеви, поцинковане или водоводне цеви и шавне или
ојачане цеви. Производе се у дужинама од 5м. Употребљавају се на местима где ел.
инсталација може бити изложена механичким напрезањима а пошто су без изолационе
поставе у њих се полажу проводници са ојачаном изолацијом.

Прикључни уређаји
Употребљавају се за повезивање покретних пријемника (ел. светиљке, термички
апарати, електромотори, радио пријемници, телевизори и др.) са ел. инсталацијом ниског
напона.
Према намени, прикључни уређаји се деле на: прикључнице, утикаче, преносне
прикључнице, рачве и натикаче. На сваком прикључном уређају мора бити обележено
следеће: радна струја у амперима, номинални напон у волтима, тип производа, ознака
произвођача, заштита од воде и врста струје. Најнижи напон за који се раде прикључни
уређаји је 250V а радне номиналне струје су 10А и 16А. Сви прикључни уређаји могу се
израђивати са контактом за уземљење или без њега. Прикључни уређаји без контакта за
уземљење називају се незаштићени прикључни уређаји а са контактом су заштићени
прикључни уређаји. Према заштити од спољних утицаја, прикључни уређаји се деле на:
незаштићене, заштићене од капајуће воде, заштићене од прскајуће воде, са заштитом за рад у
просторијама са експлозивом, за грубе погоне и за мале напоне. Према начину уградње,
прикључни уређаји се деле на: прикључне уређаје за уградњу на зид, у зид и преносне
прикључне уређаје.
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Користе се само у сувим просторијама, односно у просторијама у којима је проценат
влаге у ваздуху мали и не постоји опасност да изолација прикључних уређаја ослаби. и да
буде угрожен живот руковаоца. Раде се за напоне 250V и 380V и струје од 10А, 16А и 25А.
Прикључница и утикач спајају пријемник са мрежом. Прикључница је непокретна и
са њом се завршава ел. инсталација. Прикључница може бити за монтажу на зид, у зид и
вишеструка прикључница.
У прикључници се налазе кошуљице од месинга и број кошуљица зависи од броја
фаза. Монофазна прикључница има две кошуљице, једну за прикључење фазног проводника
а другу за прикључење нултог проводника. Трофазна прикључница има четири кошуљице,
три за спајање фазних проводника и једну за спајање нултог проводника.
Утикач је покретан и проводницима је спојен за покретне пријемнике а поставља се
директно у прикључницу. Облик утикача мора одговарати облику прикључнице. Делови
утикача су: дводелно тело од прес-материјала, чепови и растеретна обујмица. Чепови су
пуног пресека пречника 5мм и крајеви проводника се завртњима спајају са чеповима.
Растеретна обујмица спречава извлачење проводника из чепова приликом лошег руковања
(ако се утикач искључује повлачењем за проводник).
Натикач се употребљава за везу између покретног пријемника и покретног
проводника. Израђује са порцуланским наставком јер су покретни пријемници обично
загрејани (пегле и решои). Поред растеретне обујмице, натикач има челичну спиралу или
гумену цев која спречава оштра савијања и оштећења проводника на изласку из натикача.
Прикључни уређаји са заштитним уземљењем
Метални делови пријемника, који су изложени додиру, могу у току рада, улед пробоја
изолације или погрешног руковања, да дођу под напон и постану опасни по живот
руковаоца. Да би се ова опасност отклонила, метални делови пријемника морају бити
уземљени. Прикључни уређаји са заштитним уземљењем имају одговарајуће клизне контакте
на прикључници и утикачу преко кога се спаја маса пријемника са заштитним уземљењем.
Ови прикључни уређаји се употребљавају у просторијама са влагом у ваздуху, са влажним
подом и сл. Често се ови прикључни уређаји зову шуко прикључнице и шуко утикачи.
Шуко прикључнице се раде као двополне, трополне и четворополне. Двополне
прикључнице (за монофазну наизменичну струју) имају два контакта за уземљење и раде се
за струју од 15А и напон од 250V. Трополне и четворополне прикључнице (за трофазну
струју) имају четири контакта за уземљење и раде се за напон 3x380V и струје од 15А и 25А.
Распоред фаза код трофазних прикључница се не сме мењати па су те прикључнице
специјално обликоване (чахуре имају облик троугла). Шуко прикључнице се израђују за
монтажу на зид, у зид и вишеструке прикључнице.
За шуко прикључнице раде се одговарајући двополни, трополни и четворополни
утикачи. Облик утикача прилагођен је облику прикључнице. Технички прописи не
дозвољавају употребу утикача са заштитним уземљењем у прикључницама без заштитног
уземљења а употреба утикача без заштитног уземљења је дозвољена у прикључницама са
уземљењем.
Прикључни уређаји се монтирају после завршетка грађевинских радова, после
постављања инсталационих цеви и инсталационих кутија. Прикључнице морају бити
постављене на потребној висини од пода а то је најмање 30цм од пода а ако је то просторија
за боравак деце, онда се морају поставити изван дохвата руку деце.
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Инсталациони осигурачи
Инсталациони осигурачи штите проводнике и каблове од преоптерећења и кратких
спојева искључењем напајања. Према ЈУС-у, осигурачи морају испуњавати следеће захтеве:
1. прекидање ел. кола се сме вршити само у затвореној незапаљивој средини (уметку),
2. на осигурачу мора постојати уочљива ознака да ли је осигурач прегорео или није,
3. осигурач веће снаге се по димензијама мора разликовати од осигурача мање снаге
да не би дошло до случајне или намерне замене.
Осигурачи се постављају на почетку сваке ел. инсталације и на свим местима унутар
инсталације где се смањује пресек проводника. Осигурачима се осигуравају и поједини
струјни кругови. Главни осигурачи на почетку инсталације су увек највеће снаге а са
гранањем инсталације смањује се пресек проводника и самим тим и снага осигурача и крајњи
осигурачи, најудаљенији од главних осигурача су најмање снаге. На тај начин се постиже
селективност заштите. У случају квара прво ће изгорети осигурач најближи месту квара а
остали неће јер ће за њих то бити краткотрајно оптерећење. Прекид струјног кола у
осигурачу може се извести топљењем танке жице (код топљивог осигурача) или раздвајањем
контаката малог прекидача (код аутоматских осигурача).
Топљиви инсталациони осигурачи
Топљиви инсталациони осигурач се састоји од ватросталног уметка са лако топљивом
жицом. Осигурач се укључује редно у струјно коло и кроз њега тече иста струја која тече и
кроз проводник који овај осигурач штити. Топљива жица у уметку се бира према номиналној
вредности струје коју уметак осигурача може да поднесе неограничено дуго. Када струја
премаши номиналну вредност, жица почиње интензивно да се загрева и топи и прекидом
жице прекида се струјни круг па је проводник заштићен од прекомерне струје.
Постоје два основна облика топљивих инсталационих осигурача и то су: осигурачи
типа D и осигурачи типа B а постоје и осигурачи велике снаге и то су нисконапонски
високоучински осигурачи NV.
Код осигурача типа D, уметак се причвршћује за постоље помоћу капе са лозом.
Израђују се за напоне до 500V и струје до 200А. Dелови овог осигурача су: подножје,
топљиви уметак, калибарски прстен и капа.
Осигурачи према облику подножја могу бити типа UZ (имају могућност
прикључивања проводника и са предње и са задње стране и зову се и универзални
осигурачи), типа TZ (имају могућност прикључења проводника само са задње стране) и типа
EZ (имају могућност прикључења проводника само са предње стране). Подножје осигурача
се израђује од порцулана а унутар порцуланског тела смештена је лоза (грло осигурача) за
причвршћење калибарског прстена. Подножја за осигураче типа D раде се у четири
величине: DII до 25А, DIII до 63А, DIV до 100А и DV до 200А.
Топљиви уметак или
1 - контакт на врху уметка
патрон
је
израђен
од
2 - стеатитни ваљак
порцулана
или
стеатита.
3 - кварцни песак
Унутрашњост
уметка
је
4 - топљива жица
шупља
и
испуњена
је
5 - азбестни ваљак
кварцним песком. Контакти на
6 - жица за сигналну значку крајевима
уметка
су
7 - чеони контакт
међусобно
спојени
8 - значка
калибрисаном жицом а за
жицу је преко мале опруге
везана обојена сигнална значка. Калибрисана жица се
израђује од сребра, бакра, цинка, олова и сл. а најчешће од
сребра. Када се метална нит калибрисане жице истопи, опруга
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се ослободи и значка отпада и то је знак да је осигурач прегорео. Боја значке у уметку и на
калибарском прстену одговара номиналној струји осигурача.
Технички прописи изричито забрањују крпљење или премошћавање топљивих
уметака у осигурачу.
Калибарски прстен израђен је од керамике у облику шупљег ваљка. Са једне стране
шупљина је затворена металном плочицом која се продужава у завртањ. Калибарски прстен
треба да заштити инсталацију од случајне замене уметка у осигурачу (онемогућава стављање
уметка веће снаге у подножје које је предвиђено за уметак мање снаге и то се зове струјна
незаменљивост).
Капа осигурача је направљена од порцулана са углављеним месинганим завртњем у
облику чахуре и она омогућава повезивање струјног круга у осигурачу од улазног до
излазног завртња.
Осигурач типа B се израђује од две цилиндричне капе и
топљивог уметка за номиналне струје 5А, 10А, 16А, 31.5А и 63А и
наизменични напон од 250V. Струјна незаменљивост је постигнута
коришћењем капа различитих димензија за различите номиналне струје.
На местима у ел. мрежи, где се према прорачунима очекује велика снага кратког
споја, није дозвољена употреба инсталационих осигурача већ се уграђују нисконапонски
високоучински осигурачи NV велике снаге прекида. Ови осигурачи се користе за заштиту
каблова и ел. уређаја од струје преоптерећења и струја кратких спојева. Израђују се за
напоне од 500V наизменичне струје и 600V једносмерне струје. Подножја NV осигурача за
струје до 600А се раде у три величине: NV200, NV400 и NV600. За правилно и безопасно
стављање и вађење патрона употребљава се изолациона ручка.
Аутоматски инсталациони осигурачи
Код аутоматског осигурача прекид струјног круга се врши раздвајањем контаката
прекидача без разарања материјала и исти осигурач се може више пута употребљавати.
Аутоматски осигурачи се употребљавају за заштиту малих пријемника и проводника
номиналних струја до 25А. Делови аутоматског осигурача су: дугме за укључење, дугме за
искључење, електромагнет и биметални штап. Струја преоптерећења криви биметални штап
и он искључује контакте. Пошто је биметалу потребно време да се загреје и искриви, ради
брзог искључења уграђује се електромагнет. После искључења осигурач се поново укључује
притиском на дугме за укључење.

Прекидачи
Прекидач је део ел. инсталације који се употребљава за прекидање и успостављање
струје кроз струјно коло. У тренутку прекидања струјног кола долази до појаве ел. лука
између конатаката прекидача који се размичу да би прекинули струјно коло. Ел. лук се лако
гаси ако је довољно издужен и ако се хлади. Dа би се спречило оштећење прекидача,
растављање контактних површина се мора обавити врло брзо. Покретом руке је врло тешко
постићи потребну брзину раздвајања и зато се раздвајање врши помоћу опруге а механизам
за укључење и искључење прекидача се покреће руком или даљински помоћу електромагета.
Прекидач се не сме сам од себе укључити или искључити услед потреса или сл. Најмања
номинална струја прекидача је 6А а најмањи номинални напон је 250V. Према начину
укључења, прекидачи се деле на прекидаче са ручним укључењем и прекидаче са даљинским
укључењем. Према области примене, прекидачи се деле на: инсталационе прекидаче,
степенишне аутоматске прекидаче, ручне прекидаче, аутоматске прекидаче и заштитне
моторне прекидаче.
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Употребљавају се у ел. инсталацијама за укључење и искључење струјних кола без
обзира на врсту пријемника.
Према врсти струје, деле се на: прекидаче за једносмерну струју, прекидаче за
наизменичну струју и прекидаче који се могу упот ребљавати и за једносмерну и за
наизменичну струју.
Према изведеном покрету руке потребном да се прекидач активира, деле се на:
обртне, прегибне, притисне, потезне и тастере. Потезни прекидачи се употребљавају у
купатилима и другим просторијама са високим процентом влаге у ваздуху. Тастери се
употребљавају за активирање ел. звонцета и сличних пријемника где треба остварити
краткотрајну везу струјног круга и струјни круг се прекида чим престане притисак на тастер.
Према начину уградње, деле се на прекидаче за уградњу на зид, прекидаче за уградњу
у зид и прекидаче за уградњу на разводне табле.
Према функцији, деле се на: једнополне прекидне, двополне прекидне, трополне
прекидне, групне, редне, наизменичне и унакрсне прекидаче. Једнополни прекидач се
употребљава за укључење и искључење струјних кола са сијалицама. Њиме се укључује само
један проводник и то фазни. Двополни прекидач укључује и искључује оба проводника
монофазног струјног кола (фазни и нулти). Најчешће се употребљава у колима са
једносмерном струјом. Трополни прекидач се употребљава за трофазне пријемнике и
укључује и искључује све три фазе истовремено. Групни прекидач делује на два струјна кола,
односно, једним потезом руке се укључује напајање једног пријемника а искључује напајање
другог пријемника. Оба струјна круга не могу бити укључена истовремено. Користи се у
хотелским собама да би се спречило истовремено укључење лустера и ноћне лампе. Серијски
прекидач има четири положаја. У првом положају све је искључено. У другом положају
укључено је једно а у трећем положају друго струјно коло. У четвртом положају укључена су
истовремено оба струјна кола. Употребљава се за укључење лустера. Наизменични прекидач
се употребљава за укључење и искључење једног струјног кола са два различита места.
Користи се код степеништа и дугих ходника. Унакрсни прекидач се употребљава заједно са
још два наизменична прекидача и користи се за вишеспратно степениште јер се тако
повећава број места са којих се може укључити и искључити један струјни круг.
Према степену заштите, деле се на прекидаче за суве просторије, за влажне
просторије и прекидаче за груб погон.
Инсталациони прекидачи морају бити потребне снаге и морају одговарати условима
за рад на месту монтаже.
Степенишни аутоматски прекидачи
Употребљавају се на степеништима, у ходницима и другим пролазима где је употреба
ел. осветљења повремена и краткотрајна. Ови прекидачи укључују истовремено више
сијалица постављених по спратовима а затим после извесног времена (1-5 минута)
аутоматски искључују струјни круг.
Постоје две основне групе ових аутомата а то су: степенишни аутомати са
електромагнетом и сатним механизмом и живини степенишни аутомати.
Главни делови степенишног аутомата су: прекидач за избор начина рада,
електромагнет са котвом, живин контакт, сатни механизам и прикључне стезаљке. Прекидач
за избор начина рада има три положаја: “дан”, “вече” и “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 аутомат се
понаша као обичан инсталациони прекидач за укључење струјног круга. У трећем положају
понаша се као степенишни аутомат.
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Код ручног прекидача струјни круг се затвара повлачењем полуге или окретањем
ручице. Према начину укључења и према покрету руке приликом укључења, деле се на
полужне и обртне.
Полужни прекидачи се данас углавном користе као растављачи. Они се не искључују
аутоматски при оптерећењу па се мотор или неки други пријемник мора заштити додатно
другим прекидачем од преоптерећења или кратког споја.
Обртни се деле на ваљкасте, гребенасте и пакет - прекидаче. Посебан тип ваљкастог
прекидача су контролери. Гребенасти прекидачи се употребљавају за укључење главних и
помоћних струјних кругова. Према намени, деле се у четири групе. Прву групу чине моторни
гребенасти прекидачи. Dругу групу чине вишеструки гребенасти ручни прекидачи. Трећу
групу чине закретни прекидачи. Четврту групу чине потврдни и командно - потврдни
прекидачи. Пакетни прекидачи се употребљавају за укључење и искључење командних и
сигналних кола мале снаге.
Положај за њихово постављање је врло важан и треба се придржавати упутства
произвођача јер погрешно постављен ручни прекидач би могао да се при малом потресу сам
укључи или искључи.
Аутоматски прекидачи
Аутоматски прекидачи су прекидачи опремљени релејима за заштиту од
преоптерећења, кратког споја и недозвољено ниског напона. Релеји који се користе могу
бити: максимални релеј, релеј за заштиту од преоптерећења или биметални релеј, минимални
напонски релеј и сл. Максимални релеј, помоћу електромагнета који делује на прекидач,
прекида струјни круг ако се у њему појави струја већа од дозвољене . Биметални релеј
садржи биметални штап који се под дејством струје веће од номиналне савија и прекида
струјни круг. Минимални напонски релеј не дозвољава укључење струјног круга прекидача
ако је мрежни напон нижи од дозвољене вредности јер је такав напон опасан за рад
пријемника.
Аутоматски прекидачи су тако конструисани да сами, без утицаја руковаоца,
искључују струјни круг ако се у њему појави струја већа од номиналне или ако дође до пада
напона испод дозвољене вредности. Према начину укључења, деле се на ручне и
електромагнетне за даљинска укључења. Електромагнетни даљински прекидачи могу се
укључивати и искључивати са произвољне удаљености. Употребљавају се свуда где је
потребан пренос команде на мању или већу удаљеност. Израђују се за предвиђени број
укључења на час (2-3 укључења на час за прекидаче великих снага и 3000 и више укључења
на час за прекидаче мањих снага).
Заштитни моторни прекидач
Заштитни моторни прекидач се употребљава као заштита електромотора од
преоптерећења. Мотори се често у току рада механички оптерећују услед чега из напојне
мреже узимају струју која је мало већа од номиналне струје и ова струја није довољно велика
да би изазвала прегоревање осигурача. Тада се користи заштитни моторни прекидач. Он има
могућност подешавања струје искључења и она се подешава на номиналну струју мотора.
Ови прекидачи могу бити ручни и електромагнетни са даљинским укључењем. Они морају
бити довољно снажне конструкције да издрже велике полазне струје мотора.
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Помоћни релеји
Обични релеји
Релеј је управљачки елемент који под дејством управљачког сигнала врши прекидање
или превезивање у струјном колу. Излазна величина релеја се мења тренутно када
управљачка величина достигне одређену вредност.

Према начину укључења и искључења, релеји се деле на контактне и бесконтактне.
Контактни релеји имају покретне делове а бесконтактни не. Према физичкој величини која
побуђује релеј разликују се електрични, оптички, термички, механички и сл. Према врсти
управљачког напона релеји се деле на релеје једносмерне и релеје наизменичне струје.
Контакти релеја се раде тако да могу да издрже велики број операција укључења и
искључења, при номиналном оптерећењу, без оштећења контактних површина и да обезбеде
сигуран електричан спој. Зато се материјал за израду контактних површина пажљиво бира и
то је обично сребро, платина, волфрам или легура са молибденом. Важан је и облик
контактних површина. За релеје мањих снага контакти имају тачкаст облик а за релеје већих
снага контакти имају равну површину.
Снага активирања је снага коју треба утрошити у улазном колу да би се релеј
активирао и она износи од 1W за мале релеје, 10W за средње а за снажне релеје и преко 10W.
Снага коју релеј може да укључи или искључи својим контактима је снага управљања. Мали
релеји имају снагу управљања мању од 25W, средњи релеји од 25W до 100W, а снажни
релеји до 1кW.
Контакти релеја који су затворени када нема побудног напона и који се отварају при
појави побудног напона називају се мирни контакти. Контакти релеја који су отворени када
нема побудног напона и који се затварају при појави побудног напона називају се радни
контакти.
Временски релеји
Често је потребно да протекне извесно време од давања управљачког сигнала до
појаве промене у неком технолошком процесу. Ово време назива се време кашњења и оно се
реализује употребом временских релеја. Потребно је различито време кашњења и зато се
релеји израђују са подесивом задршком времена у различитим опсезима од неколико секунди
до више часова. У погонима се најчешће користе класични синхрони релеји и електронски
временски релеји. Синхрони временски релеј се састоји од синхроног мотора за властито
покретање, редуктора и временског механизма који делује на излазне контакте. Електронски
временски релеј садржи интегрисана кола и код њега управљачки сигнал активира
електронику која, после задатог времена, делује на контакте. За стандардне временске релеје
управљачки сигнал је једносмерни или наизменични напон од 12V до 220V. Потрошња му је
око 10W. Опсези кашњења су од 0.1s до 1200s. Излазни контакти су за напоне до 220V и
струје до 100А.
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Електричне инсталације
Електричне инсталације у каналним кутијама
При развођењу помоћу каналних кутија, разводна табла напаја сабирнице у каналним
кутијама а каблови се употребљавају само као део линије од каналне кутије до пријемника.
У случају промене места пријемника, класична кабловска мрежа развођења захтева
промену каблова а самим тим и знатне грађевинске радове. Систем са каналним кутијама
врло лако се прилагођава новом распореду пријемника јер су каналне кутије тако израђене да
се прикључне кутије за прикључење пријемника могу поставити на сваких 30-50цм са обе
стране кутије. Ако је у раду настао квар на каблу пријемника до прикључне кутије мења се
само мали део линије а ако квар настане на самом систему разводних кутија, он се отклања
брзом заменом оштећеног дела јер је цео систем састављен од типских елемената.
Основни елемент линијског развода је прави елемент дужине 3м који се састоји од
носећих елемената, лимене мреже, изолатора и бакарних сабирница. Елемент носеће
конструкције израђује се од железа, профилисаног облика а ширина елемента зависи од
јачине развода. Бочне стране носећег елемента затворене су мрежама од лима које
омогућавају добру природну вентилацију. Сабирнице се раде од чистог електролитичког
бакра правоугаоног пресека, међусобно се изолују и причвршћују изолатором од порцулана.
Пријемник се на линијски развод прикључује помоћу прикључних кутија и то су мали
лимени ормарићи са осигурачима. Кутије сабирничког развода могу се причврстити за
таваницу или зидове, могу бити постављене на носаче издигнуте изнад самог тла а могу се
монтирати и у суве и заштићене канале.
Електричне инсталације на носачима и у бетонским каналима
Каблови и проводници на зиду се могу поставити на два начина. Инсталација може
бити изведена на обујмицама које су причвршћене на зид и на плафон и може бити изведена
на железним носачима постављеним на зид или страницу кабловског канала.
Начин причвршћавања обујмице за зид или таваницу мора се прилагодити материјалу
од кога је зид или таваница израђен. У зид могу прво да се узидају дрвене плочице у које ће
се увити завртњи носача обујмице. У бетонски зид или зид од цигле буше се рупе
вибрационом бушилицом за пластичне уметке. На бетонском зиду обујмице се могу
причврстити и специјалним лепком.
Кабловски канали могу бити покривени железним плочама и покривени бетонским
плочама. У каналима проводници и каблови полажу се директно на дно канала или се
причвршћују обујмицама и кабловским регалима за бочне зидове канала. Dа би се
обезбедило хлађење каблова који се у раду греју, потребно је приликом полагања оставити
простор између два суседна кабла од 30мм.
Електричне инсталације са изолованим проводницима
постављеним испод малтера и у малтер
Термопластичне материје су отпорне на хемијско дејство малтера и зато је могуће
поставити проводник испод малтера и без инсталационих цеви. Проводници и остали
елементи инсталације треба да се положе и повежу директно на зид пре малтерисања.
Међутим, често се дешава да се инсталација полаже у малтер. Проводници се полажу у
издубљене канале и на сваких 25цм их је потребно причврстити за подлогу неметалним
обујмицама, металним обујмицама са нематалном поставом или са гипсаним малтером.
Водови се полажу само вертикално или хоризонтално и минимално растојање од пода или
таванице треба да буде 30цм, од врата или руба зида 15цм и размак између два проводника
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треба да буде 1цм. Dебљина слоја малтера преко проводника мора бити 12мм. Настављање и
укрштање водова се може вршити само у разводним кутијама.
Електричне инсталације у металним каналима
Основни елемент ове инсталације је подни лимени канал висине 28мм и дужине
2000мм. Ширина се одређује према броју проводника које треба положити у канал и
њиховим пречницима. Израђује се од челичног поцинкованог лима дебљине 1мм и 1.5мм.
Полаже се на бетонску подлогу и може бити једноделни и вишеделни. Намена преграда је да
механички раздвоје проводнике различитих врста инсталација. Dа би се избегла могућа
оштећења изолације приликом увлачења водова у канале, за ове инсталације се смеју
употребљавати само проводници и каблови који поред основне изолације имају и плашт.
После монтаже канала преко њих се налива завршни слој бетона чија дебљина мора бити
најмање 60мм.
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