ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ –
Дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом

ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА број 8 б
ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ
ЗА СРЕДЊЕНАПОНСКE ДИСТРИБУТИВНЕ НАДЗЕМНЕ ВОДОВЕ
ИЗВЕДЕНЕ САМОНОСЕЋИМ КАБЛОВСКИМ СНОПОМ

I издање
август 2015.

ЈП ЕПС – Дистрибуција ЕЕ и управљање ДС

ТП – 8 б

Напомене уз I издање ТП – 8 б:
Предлог текста ове Техничке препоруке је израдио Ђорђе Глишић, дипл.инж.ел.
Електродистрибуција – Београд.
ОваТехничка препорука је намењена свим лицима која почињу да се баве
пројектовањем и изградњом средњенапонских дистрибутивних надземних водова
изведених самоносећим кабловским снопом.
Техничка препорука број 8 б је настала ревизијом Техничке препоруке број 8 њеним
усаглашавањем са Правилницима за надземне водове дељењем на напонске нивое
ниског и средњег напона.
Ово издање Техничке препоруке број 8 б је усаглашено са стандардима који
регулишу конструкцију средњенапонских самоносећих кабловских снопова.
Комплетан механички прорачун дистрибутивних надземних водова изведен је
рачунарским програмима који су специјално развијени за ову намену. Програми се
налазе на сајту: www.eps.rs.
I издањем ТП – 8 а и I издањем ТП – 8 б престаје да важи: IV издање ТП – 8 од
марта 2004.
март 2014.

II

Радна група за израду ТП – 8 б

ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА

август 2015.

ЈП ЕПС – Дистрибуција ЕЕ и управљање ДС

ТП – 8 б

На основу предлога Радне групе, Технички савет ЕПС – Дирекцијe за дистрибуцију
електричне енергије је, на 201. састанку који је одржан 2015-08-30 у Чачку, донео
одлуку: усваја се
ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА број 8 б
ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ
ЗА СРЕДЊЕНАПОНСКЕ ДИСТРИБУТИВНЕ НАДЗЕМНЕ ВОДОВЕ
ИЗВЕДЕНЕ САМОНОСЕЋИМ КАБЛОВСКИМ СНОПОМ
I издање
Предложена решења су у складу са важећим прописима и стандардима и
задовољавају захтеве сигурности, функционалности и економичности.
Чланови Техничког савета:
1
2
3
4
5
6
7
8

др Радета Марић, "ОДС ЕПС – Дистрибуција"
мр Миодраг Ристић, "РЦ Центар"
Слободан Кујовић, ЈП ЕПС – Дистрибуција ЕЕ и управљање ДС
др Бојан Ивановић, ЈП ЕПС – Дистрибуција ЕЕ и управљање ДС
Далибор Николић, "РЦ Југоисток"
Павел Зима, "РЦ Електровојводина"
Милан Вучковић, "РЦ Електросрбија"
Владимир Јоковић, ЈП ЕПС – Дистрибуција ЕЕ и управљање ДС

Чланови Радне групе:
1 Драгиша Илић, ЕПС – Дирекција за дистрибуцију електричне енергије – Београд
2 Владимир Јоковић, ЕПС – Дирекција за дистрибуцију електричне енергије –
Београд
3 Раде Рогановић, "Електровојводина" Нови Сад
4 Ђорђе Глишић, "Електродистрибуција – Београд" Београд
5 Десимир Богићевић, "Електросрбија" Краљево
6 Донка Арсовић, "Југоисток" Ниш
7 Биљана Јанковић, "Центар" Крагујевац
август 2015.
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ЈП ЕПС – Дистрибуција ЕЕ и управљање ДС

ТП – 8 б

Из архиве:

ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА број 8
ПРИМЕНА САМОНОСЕЋЕГ КАБЛОВСКОГ СНОПА (СКС) У
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИМ НАДЗЕМНИМ МРЕЖАМА 1 kV, 10 kV, 20 kV И 35 kV
IV издање

Напомене уз IV издање ТП – 8:
IV издање ТП – 8 је идентично са III издањем од децембра 2000. осим што су
измењене тачке 8.4, 8.5, 8.9 и 10.6.
март 2004.

IV

ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА

август 2015.

ЈП ЕПС – Дистрибуција ЕЕ и управљање ДС

ТП – 8 б

Из архиве:
На основу предлога Радне групе Технички савет ЕПС – Дирекцијe за дистрибуцију
електричне енергије је, на 161. састанку који је одржан 2000-12-12 у Аранђеловцу,
донео одлуку: усваја се
ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА број 8
ПРИМЕНА САМОНОСЕЋЕГ КАБЛОВСКОГ СНОПА (СКС) У
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИМ НАДЗЕМНИМ МРЕЖАМА 1 kV, 10 kV, 20 kV И 35 kV
III издање
Предложена решења су у складу са важећим прописима и стандардима и
задовољавају захтеве сигурности, функционалности и економичности.
Чланови Техничког савета:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

мр Миладин Танасковић, Председник Техничког савета, "Електродистрибуција"
Београд
др Јосиф Спирић, "Електродистрибуција" Лесковац
мр Зоран Ристановић, "Електровојводина" Нови Сад
Драган Балкоски, ЕПС Београд
Милоје Јездимировић, "Електродистрибуција" Ужице
Мирослав Филиповић, "Електросрбија" Краљево
Митар Алексић, "Електрошумадија" Крагујевац
Миодраг Павковић, "Електротимок" Зајечар
Миодраг Миљковић, "Електродистрибуција" Врање
Миодраг Анђелковић, "Електрокосмет" Приштина
Миодраг Ристић, "Електроморава" Пожаревац
Драгољуб Здравковић, "Електродистрибуција" Ниш
Светозар Гламочлија, ЕП Република Српска Бања Лука
Жарко Мићин, "Електровојводина" Нови Сад
Александар Петровић, "Електросрбија" Ваљево
Федора Лончаревић, ЕПС – Дирекција за дистрибуцију електричне енергије –
Београд
Слободан Кујовић, ЕПС – Дирекција за дистрибуцију електричне енергије –
Београд

Чланови Радне групе:
1
2
3
4
5
6

Ђорђе Глишић, Електродистрибуција – Београд
Бранислав Стевановић, Електросрбија – Јагодина
Александар Могин, Електровојводина – Нови Сад
Звонко Митровић, Фабрика каблова – Јагодина
Крсто Жижић, ЕПС – Дирекција за дистрибуцију електричне енергије – Београд
Томислав Бојковић, ЕПС – Дирекција за дистрибуцију електричне енергије –
Београд
децембар 2000.

август 2015.
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ЈП ЕПС – Дистрибуција ЕЕ и управљање ДС

ТП – 8 б

Из архиве:
На основу предлога Радне групе Технички савет ЕПС – Дирекцијe за дистрибуцију
електричне енергије је донео одлуку: усваја се
ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА број 8
ПРИМЕНА САМОНОСЕЋЕГ КАБЛОВСКОГ СНОПА (СКС) У
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИМ МРЕЖАМА 1 kV, 10 kV, 20 kV И 35 kV
II издање
Предложена решења су у складу са важећим прописима и стандардима и
задовољавају захтеве сигурности, функционалности и економичности.
Чланови Техничког савета:
др Драгутин Станојевић, Председник, "Електродистрибуција – Београд" Београд
др Боривоје Бабић, ЕПС – Београд
мр Јосиф Спирић, "Електродистрибуција" Лесковац
мр Ненад Катић, "Електровојводина" Нови Сад
Родољуб Марковић, "Електросрбија" Краљево
Миодраг Павковић, "Електротимок" Зајечар
Милоје Јездимировић, "Електродистрибуција" Ужице
Михајло Петровић, "Електродистрибуција" Ниш
Ксенија Барац, "Електродистрибуција" Београд
Мирослав Марковић, "Електропривреда Црне Горе" Никшић
Драгић Николић, "Електрошумадија" Крагујевац
Слободан Кујовић, "Електрокосмет" Приштина
Влајко Муњас, "Електроморава" Пожаревац
Миодраг Миљковић, "Електродистрибуција" Врање
Томислав Бојковић, ЕПС – Дирекција за дистрибуцију електричне енергије –
Београд
16 Федора Лончаревић, ЕПС – Дирекција за дистрибуцију електричне енергије –
Београд
17 Слободан Кујовић, ЕПС – Дирекција за дистрибуцију електричне енергије –
Београд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Чланови Радне групе:
1
2
3
4
5
6
7

Ђорђе Глишић, " Електродистрибуција – Београд " Београд
Михајло Петровић, "Електродистрибуција" Ниш
Томислав Милошевић, ФКС – Јагодина
мр Живко Добросављевић, ФКС – Јагодина
Живорад Јанковић, " Електродистрибуција – Београд " Београд
Крсто Жижић, ЕПС – Дирекција за дистрибуцију електричне енергије – Београд
Томислав Бојковић, ЕПС – Дирекција за дистрибуцију електричне енергије –
Београд
март 1995.
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Из архиве:
На основу предлога радне групе Комисија и Комисије за пројектовање, Комисија за
техничка питања при Пословној заједници електродистрибуције Србије је, на 74.
састанку који је одржан 1977-06-21 у Београду, донео одлуку: усваја се
ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА број 8
ПРИМЕНА САМОНОСИВОГ КАБЛОВСКОГ СНОПА (СКС) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
НИСКОНАПОНСКИХ НАДЗЕМНИХ МРЕЖА И КУЋНИХ ПРИКЉУЧАКА
I издање
Предложена решења уважавају специфичне техничке услове рада мреже и економске
могућности електродистрибуција.
Чланови Комисије за техничка питања:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Јован Милић, Председник Комисије, "Електродистрибуција – Београд" Београд
Владимир Тихвински, "Електровојводина" Нови Сад
Милорад Петровић, "Електродистрибуција" Ниш
Славко Микић, " Електродистрибуција – Београд " Београд
Драгољуб Младеновић, "Електротимок" Зајечар
Бранко Танасијевић, "Електросрбија" Краљево
Радмило Петровић, "Електроморава" Смедеревска Паланка
Живота Марковић, "Електродистрибуција" Врање
Милоје Јездимировић, " Електродистрибуција " Т. Ужице
Амедо Черкези, "Електрокосово" Приштина
Драган Цветковић, "Електродистрибуција" Лесковац
Томислав Бојковић, Пословна заједница ЕД Србије – Београд
Милош Стефановић, Пословна заједница ЕД Србије – Београд
Крсто Жижић, Пословна заједница ЕД Србије – Београд

Чланови Радне групе:
1 Крсто Жижић, Пословна заједница ЕД Србије – Београд
2 Живорад Јанковић, "Електродистрибуција – Београд" Београд
јун / септембар 1977.
август 2015.
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ЈП ЕПС – Дистрибуција ЕЕ и управљање ДС
1

ТП – 8 б

ОПСЕГ ВАЖЕЊА И НАМЕНА

1.1

Ова техничка препорука се односи на техничке захтеве за средњенапонске
дистрибутивне надземне водове изведене самоносећим кабловским снопом 1.

1.2

Ова техничка препорука је намењена:
– произвођачима;
– пројектантима;
– инвеститорима;
– извођачима радова;
– корисницима;
средњенапонских дистрибутивних надземних водова изведених самоносећим
кабловским снопом.

1.3

Ова техничка препорука се примењује:
– при производњи средњенапонског самоносећег кабловског снопа;
– при изградњи новог средњенапонског дистрибутивног надземног вода
самоносећим кабловским снопом а посебно на местима где је ово решење
економичније од полагања подземног кабла (на каменит или мочварни терен
итд.);
– при реконструкцији постојећег средњенапонског дистрибутивног надземног
вода изведеног голим проводницима (на пример: где околни објекат угрожава
вод изведен голим проводницима);
– при изградњи појединачних деоница (затезних поља) средњенапонског
дистрибутивног надземног вода самоносећим кабловским снопом (на пример:
при пролазу средњенапонског дистрибутивног надземног вода кроз шуму,
национални парк итд.);
– на местима где се на истим стубовима заједнички воде енергетски каблови и
телекомуникациони каблови.

1.4

Ова техничка препорука има циљ да:
– препоручи склопове средњенапонских самоносећих кабловских снопова који
могу да се користе;
– дефинише прибор за прихватање средњенапонског самоносећег кабловског
снопа;
– утврди основне захтеве за монтажу средњенапонског дистрибутивног
надземног вода изведеног самоносећим кабловским снопом;
– утврди начин заштите средњенапонског дистрибутивног надземног вода
изведеног самоносећим кабловским снопом;
– утврди начин уземљења стубова на које се прихвата средњенапонски
самоносећи кабловски сноп;
– препоручи рад и мере заштите при раду на средњенапонском
дистрибутивном надземном воду изведеном самоносећим кабловским
снопом.
– да дефинише техничке захтеве за средњенапонске дистрибутивне надземне
водове изведене самоносећим кабловским снопом;
– оптимизира параметаре и типизира облик главе стуба средњенапонског
дистрибутивног надземног вода изведеног самоносећим кабловским снопом;

1

Избор и полагање подземних енергетских каблова је регулисано Техничком препоруком број 3.
Технички захтеви за пројектовање и градњу мешовитог надземног вода, који се састоји од једног
10 kV вода или 20 kV вода са голим проводницима од алучелика и са једним или два СКС су регулисани
Техничком препоруком број 10 б.
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– дефинише основне елементе за механички прорачун средњенапонског
дистрибутивног надземног вода изведеног самоносећим кабловским снопом;
– утврди основне погонске и амбијентне услове у којима ради средњенапонски
дистрибутивни надземни вод изведен самоносећим кабловским снопом;
– дефинише параметре битне за прорачун струјне преносне моћи
средњенапонског самоносећег кабловског снопа.
1.5

2

Примена средњенапонских дистрибутивних надземних водова изведених
самоносећим кабловским снопом у Србији је регулисана Правилником о
техничким нормативима за изградњу средњенапонских надземних водова
самоносећим кабловским снопом.

ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА
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ВЕЗА СА ОСТАЛИМ ДОКУМЕНТИМА

Код изградње средњенапонских дистрибутивних надземних водова изведених
самоносећим кабловским снопом треба поштовати захтеве ове препоруке, правилника
и стандарда који се односе на ову област, а посебно:
– Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона од 1 kV до 400 kV 2 ("Сл. лист СФРЈ", бр. 65/88 и
"Сл. лист СРЈ", бр. 18/92)
– Правилника о техничким нормативима за изградњу средњенапонских надземних
водова самоносећим кабловским снопом 3 ("Сл. лист СРЈ", бр. 20/92)
– Правилника о техничким мерама и условима за заштиту челичних конструкција од
корозије ("Сл. лист СФРЈ", бр. 32/70)
– SRPS N.C5.231:1993, Електроенергетика – Самоносећи кабловски сноп (СКС) са
изолацијом од умреженог полиетилена, плаштом од PVC или термопластичног
полетилена, за називне напоне 10 kV, 20 kV и 35 kV.
– SRPS EN 10088-1:2011, Нерђајући челици – Део 1: Списак нерђајућих челика
– SRPS EN 50182:2012, Проводници за надземне водове – Округла, концентрично
постављена жица са поуженим проводницима
– SRPS EN 50183:2012, Проводници за надземне водове – Жице од алуминијуммагнезијум-силиконске легуре
– SRPS EN 60228:2009, Проводници изолованих каблова
– SRPS EN 50341-1:2011, Надземни електрични водови наизменичне струје изнад
45 kV – Део 1: Општи захтеви – Заједничке спецификације
– SRPS EN 50423-1:2005, Надземни електрични водови наизменичне струје изнад
1 kV до и укључујући 45 kV – Део 1: Општи захтеви – Заједничке спецификације
– SRPS EN 60071-1:2008, Координација изолације – Део 1: Дефиниције, принципи и
правила
– SRPS EN 60071-1/A1:2011, Координација изолације – Део 1: Термини и дефиниције,
принципи и правила – Измена 1
– SRPS EN 60071-2:2008, Координација изолације – Део 2: Упутство за примену
– SRPS EN 60099-4:2010, Одводници пренапона – Део 4: Метал-оксидни одводници
пренапона без искришта за мреже наизменичне струје
– SRPS EN 60099-4/A1:2010, Одводници пренапона – Део 4: Метал-оксидни
одводници пренапона без искришта за мреже наизменичне струје – Измена 1
– SRPS EN 60099-4/A2:2010, Одводници пренапона – Део 4: Метал-оксидни
одводници пренапона без искришта за мреже наизменичне струје – Измена 2
– SRPS EN 60684-1:2011, Савитљива изолациона навлака – Део 1: Дефиниције и
општи захтеви
– SRPS EN 60684-2:2012, Савитљива изолациона навлака – Део 2: Методе
испитивања
–

2
3

У даљем тексту: ПТН за надземне водове високог напона.
У даљем тексту: ПТН за надземне водове изведене СН СКС.
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SRPS EN 60684-3-214:2011, Савитљива изолациона навлака – Део 3:
Спецификација за појединачне врсте навлака – Лист 214: Термоскупљајућа
полиолефинска навлака, опште намене, неотпорна према пламену, са односом
скупљања 3 : 1 – Зид веће и средње дебљине
SRPS EN 61109:2010, Изолатори за надземне водове – Композитни висећи и
затезни изолатори за мреже наизменичне струје називног напона већег од 1 000 V –
Термини, дефиниције, методе испитивања и критеријуми за пријем
SRPS EN 61238-1:2010, Стезни и механички конектори за енергетске каблове за
назначени напон до 36 kV
SRPS EN 61284:2009, Надземни водови – Захтеви и испитивања за опрему
SRPS EN 61442:2009, Методе испитивања за прибор за енергетске каблове и за
назначени напон од 6 kV (U m = 7,2 kV) до 36 kV (U m = 42 kV)
SRPS EN 28738:2009, Равне подлошке за сворњаке – Класа израде А
SRPS EN ISO 1234:2009, Расцепке
SRPS EN ISO 1461:2011, Превлаке цинка које се наносе топлим поступком на
производе од гвожђа и челика – Захтеви и меторде испитивања
SRPS EN ISO 7599:2011, Анодна оксидација алуминијума и његових легура –
Општа спецификација за анодно оксидисане превлаке на алуминијуму
SRPS EN ISO 8565:2011, Метали и легуре – Испитивање атмосферске корозије –
Општи захтеви
SRPS HD 620 S2:2011, Дистрибутивни каблови са екструдованом изолацијом за
назначени напон од 3,6/6 (7,2) kV до и укључујући 20,8/36 (42) kV
SRPS HD 629.1 S2:2009, Методе испитивања за прибор за употребу са енергетским
кабловима и за назначени напон од 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV – Део 1: Каблови
са екструдованом изолацијом
SRPS HD 629.1 S2 A1:2009, Методе испитивања за прибор за употребу са
енергетским кабловима и за назначени напон од 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV –
Део 1: Каблови са екструдованом изолацијом – Измена 1
SRPS IEC 60050-461:2014, Међународни електротехнички речник – Део 461:
Електрични каблови
SRPS IEC 60050-466:1995, Међународни електротехнички речник – Поглавље 466:
Надземни водови
SRPS IEC 60183:2008, Упутство за избор високонапонских каблова
SRPS IEC 60183/А1:2008, Упутство за избор високонапонских каблова
SRPS IEC 60471:1994, Димензије спојева око-виљушка јединица изолаторског
ланца
SRPS IEC 60502-2:2013, Енергетски каблови са еструдованом изолацијом и
прибором за назначене напоне од 1 kV (U m = 1,2 kV) до 30 kV (U m = 36 kV) – Део 2:
Каблови за назначене напоне од 6 kV (U m = 7,2 kV) до 30 kV (U m = 36 kV)
SRPS IEC 60502-4:2013, Енергетски каблови са еструдованом изолацијом и
прибором за назначене напоне од 1 kV (U m = 1,2 kV) до 30 kV (U m = 36 kV) – Део 4:
Захтеви за испитивање прибора за каблове за назначене напоне од 6 kV
(U m = 7,2 kV) до 30 kV (U m = 36 kV)
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– SRPS IEC 60721-1:2003, Класификација услова околине – Део 1: Параметри
околине и њихове строгости
– SRPS IEC 60826:1999, Оптерећење и чврстоћа далековода
– SRPS CLC/TR 62125:2010, Изјава о утицају околине специфична за TC 20 —
Електрични каблови
– IEC/TS 60815-1:2008, Избор и димензионисање високонапонских изолатора за
употребу у условима загађења – Део 1: Дефиниције, информације и општи
принципи
– IEC/TS 60815-3:2008, Избор и димензионисање високонапонских изолатора за
употребу у условима загађења – Део 3: Изолатори од полимера за мреже
наизменичног напона
– IEC/TR 62039:2007, Упутство за избор полимерних материјала за ВН изолацију за
спољашње постављање
– DIN 46206 део 2:1971, Прикључци за електрична погонска средства – Пљоснати
прикључци ≥ 40 A – Главне мере и комбинације
– DIN 48073:1975, Verbindungsbolzen
– DIN 48085 Teil 3:1985, Preßverbinder zugfest – für Aluminium-Stahl-Seile
– ISO 1234:1997, Split pins
– Мере сигурности број 5:1989, Пословна заједница електродистрибуција Србије –
Упутство за израду, избор и примену таблица сигурности у електроенергетским
објектима
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ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ

За потребе ове Техничке препоруке примењују се следеће дефиниције:
3.1

Дистрибутивни надземни вод: надземни вод који је део дистрибутивне мреже
средњег и ниског напона.

3.2

Надземни вод: вод код кога проводнике изнад тла носе одговарајућа упоришта.
Проводници могу бити и изоловани.

3.3

Вод: склоп састављен од проводника, изолационих елемената и прибора који се
користи за пренос електричне енергије између две тачке система.

3.4

Називни напон мреже: погодна приближна вредност напона који се користи за
означавање или одређивање мреже.

3.5

Средњи напон: номинални напон од 1 000 V нзн до и укључујући 45 kV нзн 4.

3.6

Средњенапонски дистрибутивни надземни вод 5: средњенапонски надземни
вод називног напона изнад 1 000 V нзн до и укључујући 45 kV нзн који је део
дистрибутивне мреже.

3.7

Упориште: конструкциони елемент предвиђен да прихвата проводнике
надземног вода.
Стубно место: локација упоришта.
Самоносећи кабловски сноп 6 (надземни сноп кабл): надземни кабл који се
састоји од групе изолованих проводника упредених заједно.
Надземни изоловани кабл: изоловани кабл конструисан за надземно и
спољашње постављање
Средњенапонски самоносећи кабловски сноп 7 8: поужени сноп једножилних
каблова средњег напона око носача.
Изоловани кабл СН СКС 9: склоп који се састоји од: једне жиле, његовог
појединачног омотача (ако постоји), заштите склопа (ако постоји) и заштитног
омотача (ако постоји).
Жила: склоп кога чини проводник са својом сопственом изолацијом (и екрани
ако постоје).
Носач (СН СКС) 10: склоп који се састоји од: ужета од челика 11 12 13 и плашта 14,
а која служи да носи каблове у надземним инсталацијама и није саставни део
каблова које носи.

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.13
3.14

Нзн је скраћеница за наизменични напон.
У даљем тексту: СН СКС.
6
У даљем тексту СКС.
7
У даљем тексту СН СКС.
8
Склоп СН СКС мора да је према SRPS HD 620 S2 типа СКС 10E-3 што се не разликује од склопа СН СКС
према SRPS N.C5.231.
9
Склоп изолованог кабла СН СКС мора да је према SRPS HD 620 S2 типа кабла 10C и не разликује се од
склопа изолованог кабла СН СКС према SRPS N.C5.231.
10
Склоп носача СН СКС мора да је према SRPS HD 620 S2 типа СКС 10E-3 и разликује се од склопа носача
СН СКС према SRPS N.C5.231 у броју жица ужета и материјалу спољашњег плашта.
11
Структура ужета од челика мора да је према SRPS HD 620 S2 са седам жица, иако је према
SRPS N.C5.231 са деветнаест жица односно дозвољено и са седам жица уз договор произвођача и купца.
12
Жице ужета од челика носача СН СКС мора да су одмашћене.
13
Најмања прекидна сила мора да је према SRPS HD 620 S2 6 400 daN, иако је према SRPS N.C5.231
најмања рачунска сила кидања за уже са деветнаест жица 6 013,5 daN, а према SRPS N.C1.702 за уже са
седам жица 6 158,0 daN.
14
Пречник носача СН СКС преко спољашњег плашта не сме да је већи од 12 mm.
4
5
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3.15 Проводник (изолованог кабла СН СКС): део кабла који има специфичну
функцију провођења струје.
3.16 Изолација (изолованог кабла СН СКС): скуп изолационих материјала уграђених
у кабл са специфичном функцијом подношења напона.
3.17 Екран (изолованог кабла СН СКС): проводни слој или склоп проводних слојева
који имају функцију контроле електричног поља унутар изолације.
Напомена: Он може такође и да обезбеди глатке површине на границама изолације и
да помогне у елиминацији међупростора на тим површинама.

3.18 Електрична заштита (изолованог кабла СН СКС): уземљени слој од метала који
окружује кабл и који служи да ограничи електрично поље унутар кабла и/или да
заштити кабл од спољашњег електричног утицаја.
3.19 Плашт (изолованог кабла СН СКС 15 и носача СН СКС 16 17 18 19): плашт који није
од метала а који обезбеђује заштиту кабла од спољашње средине.
3.20 Назначени напон (једножилног кабла СН СКС): референтни напон за који је
кабл пројектован, и који служи за дефинисање електричних испитивања.
Назначена вредност је представљена као комбинација следећих вредности
U 0 / U ( U m ) изражених у kV.
где је:
U 0 – ефективна вредност између било којих фазних проводника и земље
(плашта кабла од проводника);
U – ефективна вредност између било која два фазна проводника вишежилног
кабла или система једножилних каблова;
U m – ефективна максимална вредност највишег напона мреже за коју опрема
може да се користи.
3.21 Координација изолације: избор диелектричне чврстоће опреме у односу на
напоне који могу да се јаве у мрежи за коју је опрема предвиђена, узимајући у
обзир погонске услове и карактеристике расположивих заштитних уређаја.
Напомена: Под "диелектричном чврстоћом" опреме подразумева се назначени напон
опреме или стандардни ниво изолације.

3.22 Критеријум понашања изолације: основа према којој је изабрана изолација,
тако да се вероватноћа да ће укупна напонска напрезања опреме проузроковати
оштећења изолације опреме, или штетно деловати на континуитет погона,
смањи на економични и оперативно прихватљиви ниво. Тај критеријум је обично
изражен једном прихватљивом мером кварова у времену (број кварова у току
године, број година између кварова, ризик квара и слично) конфигурације
изолације.
3.23 Конфигурација изолације: комплетна геометријска конфигурација изолације у
погону, која се састоји од изолације и свих прикључака. Обухвата све елементе
(изолационе и проводне) који утичу на диелектрично понашање изолације.
Материјал плашта изолованог кабла СН СКС мора да је према SRPS HD 620 S2 за тип кабла 10C типа
поливинилхлорид црвене боје, материјал број DMV 6 или типа полиетилен црне боје материјал број
DMP 2, иако је према SRPS N.C5.231 поливинилхлорид црне боје типа PP3 или полиетилен црне боје
типа EP1.
16
Најмања дебљина спољашњег плашта носача СН СКС је 1,2 mm.
17
Спољашњи плашт мора да належе директно на жице ужета од челика носача СН СКС.
18
Није дозвољена примена сепаратора између ужета од челика носача СН СКС и плашта носача СН СКС.
19
Материјал плашта носача СН СКС мора да је према SRPS HD 620 S2 типа умрежени полиетилен за
плашт црне боје са најмање 5% чађи, материјал број DCX 1, иако је према SRPS N.C5.231
поливинилхлорид црне боје типа PP3 или полиетилен црне боје типа EP1.
15
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3.24 Стезаљка: прибор којим се прихвата проводник. Може да је механички
оптерећен или механички неоптерећен елемент прибора.
3.25 Спој / спојница: стезаљка и онај део проводника који се додирују под
компресијом (притиском) или неким другим механичким начинима.
3.26 Затезна стезаљка: елемент којим се проводник (носач СН СКС) прихвата на
упориште, предвиђен да пренесе специфицирано механичко напрезање
проводника (ужета носача СН СКС) на конструкцију упоришта.
3.27 Носећа стезаљка: елемент којом се проводник (уже носача СН СКС) прихвата
на упориште, предвиђен да носи њену тежину и остала специфицирана
механичка напрезања.
3.28 Угао лома: комплементарни угао углу који дефинишу два правца кабла са обе
стране носеће стезаљке
3.29 Носећа клатећа стезаљка: носећа стезаљка којом се СИП прихвата на
потпорни изолатор за на носач или линијски потпорни изолатор, предвиђен да
носи њену тежину и остала специфицирана механичка напрезања.
3.30 Механички напрегнута наставна спојница: спојница предвиђена да се у
распону подужно споје два краја затегнутих проводника.
Напомена: Ако се спој са проводником остварује притиском тада је назив механички
напрегнуте наставне спојнице: "наставна компресиона спојница".

3.31 Механички ненапрегнута наставна спојница: спојница предвиђена да се
подужно споје два краја незатегнутих проводника.
3.32 Завршница (кабла) 20: уређај постављен на крај кабла који обезбеђује
електрично повезивање са осталим деловима мреже и одржава изолацију до
места повезивања.
3.33 Завршница за спољашње постављање (кабла) 21: завршница намењена за
постављање тамо где је изложена било сунчевом зрачењу или временским
условима или обома.
3.34 Права спојница (кабла) 22: прибор који спаја два кабла тако да чине непрекидно
коло.
3.35 Одвојна спојница (кабла) 23: прибор који спаја одвојни кабл на главни кабл.
3.36 Одвојна Y спојница (кабла) 24: спојница гранања где су осе два кабла
приближно паралелне.
3.37 Папучица: елемент од метала за повезивање проводника кабла на другу
електричну опрему.
3.38 Папучица са регулацијом електричног поља: кабловска папучица са глатком
површином и обликом који смањује концентрацију напрезања у електричном
пољу.
3.39 Конектор: елемент од метала за повезивање проводника кабла.
Иако се под термином "завршница" подразумева прибор кабла, он се у пракси користи и као термин за
производ произвођача кога чини комплет елемената од којих се касније израђује завршница.
21
Иако се под термином "завршница" подразумева прибор кабла, он се у пракси користи и као термин за
производ произвођача кога чини комплет елемената од којих се касније израђује завршница.
22
Иако се под термином "спојница" подразумева прибор кабла, он се у пракси користи и као термин за
производ произвођача кога чини комплет елемената од којих се касније израђује спојница.
23
Иако се под термином "спојница" подразумева прибор кабла, он се у пракси користи и као термин за
производ произвођача кога чини комплет елемената од којих се касније израђује спојница.
24
Иако се под термином "спојница" подразумева прибор кабла, он се у пракси користи и као термин за
производ произвођача кога чини комплет елемената од којих се касније израђује спојница.
20
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3.40 Пролазни конектор: елемент прибора од метала за повезивање две узастопне
дужине проводника.
3.41 Одвојни конектор: елемент прибора од метала за повезивање проводника
одвојка на главни проводник у некој средњој тачки главног проводника.
3.42 Чаура: део елемента, као што је кабловска папучица или конектор, у који се
уводи проводник који се спаја.
3.43 Стопа (прикључне папучице): део папучице који се користи за остваривање
прикључка на електричну опрему.
3.44 Биметална папучица: папучица направљена од два различита метала који су
спојени металуршким путем, користи се за повезивање проводних делова који
се састоје од истих метала.
3.45 Биметални конектор: конектор направљен од два различита метала који су
спојени металуршким путем, користи се за повезивање проводних делова који
се састоје од истих метала.
3.46 Конектор електричне заштите: елемент који се користи за повезивање
електричне заштите кабла за потребе неперекидности уземљења.
3.47 Услов околине: физички, хемијски или биолошки спољашњи услов којем је
производ изложен одређено време.
Напомена: Услове околине уопште сачињавају природни услови и услови које ствара
сам производ или спољашњи извори.

3.48 Чинилац околине: физички, хемијски или биолошки утицај који сам или у
комбинацији са другим утицајима ствара услов околине (нпр. топлота,
вибрације).
3.49 Параметар околине: једна или више физичких, хемијских или биолошких
особина које карактеришу чинилац околине (нпр. температура, убрзање).
Пример:
Вибрацију као чинилац околине карактеришу следећи параметри: тип
вибрације (синусоидна, случајна), убрзање и фреквенција.

3.50 Строгост параметра околине: вредност сваке величине која карактерише
параметар околине.
Пример: Строгост синусоидне вибрације дефинисана је вредностима убрзања
2
(у m/s ) и фреквенције (у Hz).

3.51 Употреба: употреба производа.
Пример употребе: Канцеларије, челичане, копнени транспорт. Употреба се не односи
на класу производа (нпр. рачунари).

3.52 Група параметара околине и њихових строгости: скуп услова околине
карактеристичних за специфичну употребу или намену.
3.53 Максимално радно напрезања СН СКС (σ mSNSKS ): одабрана рачунска
(претпостављена) вредност хоризонталне компоненте напона на затезање СН
СКС која се постиже при температури од – 5°C са дејством обледа или – 20°C
без дејства обледа.
3.54 Додатно оптерећење од обледа на СН СКС (N doSNSKS ): највеће додатно
дејство од, подужно равномерно распоређеног, обледа по СН СКС које се на
траси вода јавља са повратним периодом од Т = 5 година или вероватноћом
појаве од 90% али не мањим од:
g = 0,18 × d uSNSKS 1/2 [daN/m]
где је: d uSNSKS – спољашњи пречник СН СКС у mm.
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Напомена 1: Ако је вредност додатног оптерећења од обледа, која се добија од
Хидрометеоролошке службе, већа од вредности израчунате према претходном изразу
тада се, из разлога типизације, та вредност заокружује на прву већу вредност израчунату
следећим изразом: N doSNSKS = k do × g,
где је: k do – коефицијент обледа.
Напомена 2: Коефицијент обледа (k do ) према ПТН за надземне водове високог
напона 25 има следеће вредности: 1, 1,6, 2,5, и 4.

3.55 Запреминска маса СН СКС (γ uSNSKS ): подужна маса СН СКС (G uSNSKS ) сведена
на пресек носача СН СКС (S up ) која се израчунава следећим изразом:
γ uSNSKS = G uSNSKS / S up [kg/m mm2]
где је: S up – пресек носача СН СКС у mm.
3.56 Запреминска маса СН СКС са обледом (γ duSNSKS ): запреминска маса СН СКС
(γ uSNSKS ) са подужно равномерно распоређеним обледом SKS сведеним на
пресек носача СН СКС (N doSNSKS / (S uSNSKS × 0,981)).
3.57 Категорија A изолационог нивоа 26: ова категорија обухвата оне системе у
којима се земљоспој искључује што је брже могуће и не траје дуже од 1 min.
3.58 Категорија B изолационог нивоа 27: ова категорија обухвата оне системе који
раде у кратком периоду са једна фазом у земљоспоју. Овај период не би
требало да пређе 1 h. Трајање земљоспоја не сме да је дуже од 8 h. Укупно
трајање земљоспоја у оквиру једне године не би требало да пређе 125 h.
3.59 Категорија C изолационог нивоа 28: ова категорија обухвата оне системе који
нису обухваћени категоријом A и B.
3.60 Околина: сви атрибути који утичу на квалитет живота, као што су вода, ваздух и
тло, очување енергије и материјала и избегавање отпада.
3.61 Животни циклус: узастопне и међусобно повезане фазе производње,
инсталације, употребе и одлагања производа, од прибављања сировине или
прераде природних извора до коначног одлагања.
Напомена: Под сировином се сматра основа сировине, регистрована у одговарајућим
производима.

3.62 Животни циклус приступ: методологија која узима у обзир животни циклус
производа у циљу процене последице на животну средину.
3.63 Утицај на животну средину од производа: свака промена у животној средини,
штетна или корисна, у целини или делимично као последица животног циклуса
производа.

Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона
од 1 kV до 400 kV.
26
Подразумева се да у систему где се земљоспој аутоматски и брзо искључује додатно напрезање које се
појављује на изолацији за време земљоспоја утиче на смањење века кабла за неки степен. Ако се очекује
да систем ради у тежим условима са сталним земљоспојем, саветује се да се систем класификује у тежу
категорију.
27
Подразумева се да у систему где се земљоспој аутоматски и брзо искључује додатно напрезање које се
појављује на изолацији за време земљоспоја утиче на смањење века кабла за неки степен. Ако се очекује
да систем ради у тежим условима са сталним земљоспојем, саветује се да се систем класификује у тежу
категорију.
28
Подразумева се да у систему где се земљоспој аутоматски и брзо искључује додатно напрезање које се
појављује на изолацији за време земљоспоја утиче на смањење века кабла за неки степен. Ако се очекује
да систем ради у тежим условима са сталним земљоспојем, саветује се да се систем класификује у тежу
категорију.
25
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ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА СРЕДЊЕНАПОНСКЕ ДИСТРИБУТИВНЕ НАДЗЕМНЕ
ВОДОВЕ ИЗВЕДЕНЕ САМОНОСЕЋИМ КАБЛОВСКИМ СНОПОМ
Увод

СН НВ се изводе са СН СКС у свему према ПТН за надземне водове изведене
СН СКС 29 30 31.
СН НВ изведени СН СКС у односу на СН НВ изведене голим проводницима имају већу
поузданост зато што су континуално потпуно изоловани.
Изолација СН СКС смањује опасност за људе при случајном додиру.
Изолација СН СКС је довољна да дозволи краткотрајно додиривање са гранама
дрвећа и другим објектима у окружењу, као и са отпадним материјалима ношеним
ветром.
4.2

Основни технички захтеви за средњенапонске дистрибутивне надземне
водове изведене СН СКС

Обавезна примена СН СКС за изградњу СН НВ је на подручју где постоји опасност од
пожара, опасност од додира и потреба за смањењем просецања шуме или растиња
према члану 3 ПТН за надземне водове изведене СН СКС.
Препоручује се постављање СН СКС на стубовима са стаблом номиналне дужине
9 m, са дужинама распона до 40 m.
Дозвољено је постављање СН СКС са дужинама распона већим од 40 m али у том
случају мора да се узме у обзир појава знатно већих сила затезања која се појављују у
правцу затезног прихватања која може да превазиђе најмању силу проклизавања
носача СН СКС кроз затезну клинасту стезаљку за носач СН СКС од 25 kN 32.
Препоручује се примена СН СКС у свим условима експлоатације
електродистрибутивне надземне мреже, а нарочито у следећим случајевима:
– код интервенција;
– код привремених решења (провизоријум);
– на изграђеном надземном воду;
– за санацију вода на месту где околни објекат угрожава вод;
– на местима где је ово решење економичније од полагања подземног кабла
(каменит или мочварни терен итд);
– на местима где је то еколошки условљено (национални парк, шумски реони итд);

Вредности сигурносних висина за укрштање СН СКС са бјектима одређене су у ПТН за надземне водове
изведене СН СКС.
Вредности сигурносних удаљености нису ограничене, осим да не дође до хабања спољашњих плаштева
СН СКС што је одређено у ПТН за надземне водове изведене СН СКС.
30
Одређивање вредности оптерећења носача СН СКС је према најтежем од очекиваних оптерећења према
ПТН за надземне водове изведене СН СКС.
31
Одређивање вредности оптерећења опремe за прихватање СН СКС је према најтежем од очекиваних
оптерећења према ПТН за надземне водове изведене СН СКС.
32
Погледати тачку 8.15 ове Техничке препоруке.
29

август 2015.

ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА

13

ЈП ЕПС – Дистрибуција ЕЕ и управљање ДС

ТП – 8 б

– за расплет водова из ТС 110/10(20) kV, ако расплет подземним кабловима није
прихватљив;
– на местима где се на истим стубовима заједнички воде енергетски каблови и
телекомуникациони каблови.
Препоручује се примена највећег рачунског напрезања ужета носача СН СКС
од 20 daN/mm2.
Забрањена је примена највећег рачунског напрезања ужета носача СН СКС већег од
20 daN/mm2 зато што у том случају може да се појави знатно већа сила затезања у
правцу затезног прихватања која може да превазиђе најмању силу проклизавања
носача СН СКС кроз затезну клинасту стезаљку за носач СН СКС од 25 kN 33.
Дозвољена је примена највећег рачунског напрезања ужета носача СН СКС мањег од
20 daN/mm2 али у том случају мора да се узме у обзир појава знатно већих угиба у
темену ланчанице.
Забрањено је прекидање носача СН СКС на упориштима са затезним прихватањем
СН СКС, а ако је из неког разлога носач СН СКС прекинут мора да се настави
наставном компресионом спојницом са плаштом за носач СН СКС 34.
Препоручује се настављање и одвајање у распону.
Препоручује се да се при настављању СН СКС наставне спојнице подужно размакну
једна од друге најмање за дужину спојнице да би се избегло непотребно додатно
задебљање СН СКС у распону.
Препоручује се да се при настављању СН СКС води рачуна о логичном праћењу
хеликоидалности изолованих каблова СН СКС да би се избегло непотребно додатно
задебљање СН СКС у распону.
Дозвољено је (на пример: на изласку из трансформаторске станице, полагање испод
35 36
:
пута итд), да се СН СКС, заједно са носачем СН СКС, поставља подземно
– до 20 m без смањења струјне преносне моћи;
– неограничено са смањењем струјне преносне моћи за 10% у односу на вредности
дате у табели 11.4.

Погледати тачку 8.15 ове Техничке препоруке.
Погледати тачку 8.19 ове Техничке препоруке.
Подземно постављање СН СКС мора да је у свему према Техничкој препоруци број 3.
36
Напомена: изоловани каблови СН СКС су конструкције без заштите од продора воде (48), зато при
подземном постављању могу да се очекују чешће појаве кварова.
33
34
35
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УСЛОВИ ОКОЛИНЕ, ПРИМЕНА И УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

5
5.1

Примена СН СКС и прибора је за споља типа А према SRPS IEC 60721-1 са
директним утицајем зрачења Сунца.

5.2

Група параметара околине и њихова строгост која карактерише услове околине
СН СКС према SRPS IEC 60721-1 је следећа:
– највиша температура ваздуха: + 40°C;
– најнижа температура ваздуха: – 25°C;
– зрачење Сунца: 1 000 W/m2.

5.3

Вредност средње годишње температуре ваздуха је: + 10°C 37.

5.4

Препоручује се примена СН СКС са ризиком од пожара.

5.5

Дозвољена је примена СН СКС без ризика од пожара али она није предмет ове
Техничке препоруке.

5.6

Вредности максималних дозвољених трофазних симетричних струја кратких
спојева су према Техничкој препоруци број 1 в.

5.7

Вредност струје земљоспоја и дужина трајања кратког споја су према Техничкој
препоруци број 6.

5.8

Склоп СН СКС са становишта утицаја на животну средину мора да је према
SRPS CLC/TR 62125.

37

Према подацима Хидрометеоролошког завода Србије.
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СКЛОП СН СКС

6.1

СН СКС мора да је у свему према SRPS HD 620 S2 38.

6.2

Препоручује се пуно означавање СН СКС за примену у техничкој и другој
докуметацији према SRPS HD 620 S2: за тип СН СКС 10B.

6.3

Препоручује се типска ознака СН СКС према SRPS HD 620 S2 за тип
СН СКС 10B:
где је:
B
A
X
C
W
B
20,8/36
kV
3
1
95
16
А
St
W
50

BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 95/16) А + St W 50
– ознака за СКС од три једножилна енергетска кабла;
– ознака за проводник кабла да је алуминијум;
– ознака за изолацију кабла да је умрежени полиетилен;
– ознака за електричну заштиту кабла да је концентрична;
– ознака за плашт кабла да је полиетилен;
– ознака за кабл да је према SRPS HD 620 S2;
– ознака за назначени напон кабла у kV;
– ознака за јединицу назначеног напона кабла;
– ознака за број каблова;
– ознака за број жила у каблу;
2
– ознака за пресек проводника кабла у mm ;
– ознака за пресек електричне заштите кабла у mm2;
– ознака за категорију изолационог нивоа кабла;
– ознака за уже носача да је челик;
– ознака за плашт носача да је полиетилен;
– ознака за пресек проводника носача у mm2.

6.4

Препоручује се скраћена ознака СН СКС према ПТН за надземне водове
изведене СН СКС:
– за називни напон мреже 10 kV: 10 kV СКС;
– за називни напон мреже 20 kV: 20 kV СКС;
– за називни напон мреже 35 kV: 35 kV СКС.

6.5

Препоручују се следећи назначени напони за изоловане каблове СН СКС према
SRPS HD 620 S2 типа кабла 10C:
– за 10 kV СКС: 6 / 10 (12);
– за 20 kV СКС: 12 / 20 (24);
– за 35 kV СКС: 20,8 / 36 (42) 39.

6.6

Препоручују се следеће категорије изолационих нивоа изолованог кабла
СН СКС према SRPS HD 620 S2 40:
– за 10 kV СКС: C;
– за 20 kV СКС: A или B;
– за 35 kV СКС: A.

SRPS HD 620 S2 за изоловане каблове СН СКС типа 10C одређује и минимални полупречник савијања
изолованог кабла СН СКС и минимални пречник савијања на калему.
39
SRPS HD 620 S2 за изоловане каблове СН СКС типа 10C не предвиђа назначени напон 20,8 / 36 (42) зато
се он посебно истиче.
40
SRPS HD 620 S2 за изоловане каблове СН СКС типа 10C предвиђа само изолациони ниво категорије B
зато се они посебно истичу.
38
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6.7

Препоручује се следећи склоп СН СКС према SRPS HD 620 S2: за тип СКС
10E-3, погледати слику 6.0.

6.8

Препоручује се следећи склоп изолованог кабла СН СКС према
SRPS HD 620 S2: за тип кабла 10C, погледати слику 6.0.

6.9

Препоручује се следећи склоп изолованог кабла СН СКС: без подужне и
попречне водонепропусности.

6.10 Препоручује се следећи тип материјала проводника изолованог кабла СН СКС
према SRPS HD 620 S2 типа кабла 10C: алуминијум.
6.11 Препоручују се следећи попречни пресеци проводника изолованог кабла
СН СКС према SRPS HD 620 S2 типа кабла 10C: 50 mm2, 70 mm2 и 95 mm2.
6.12 Препоручује се следећи тип проводника изолованог кабла СН СКС према
SRPS HD 620 S2 типа кабла 10C: поужени компактирани проводник 41 класе 2
према SRPS EN 60228.
6.13 Препоручује се следећи тип материјала изолације изолованог кабла СН СКС
према SRPS HD 620 S2: умрежени полиетилен за изолацију, материјала
број DIX 8 42 43.
6.14 Препоручује се следећи тип и материјал електричне заштите изолованог кабла
СН СКС према SRPS HD 620 S2: за тип кабла 10C.
6.15 Препоручује се следећи попречни пресек електричне заштите изолованог кабла
СН СКС према SRPS HD 620 S2 за тип кабла 10C: 16 mm2.
6.16 Препоручује се следећи тип материјала плашта изолованог кабла СН СКС
према SRPS HD 620 S2 за тип кабла 10C: полиетилен црне боје, материјала
број DMP 2, који мора да одговара условима околине дефинисаним у
поглављу 4 ове Техничке препоруке и мора да је у свему према IEC/TR 62039.
6.17 Забрањује се примена материјала плашта изолованог кабла СН СКС на бази
поливинилхлорида 44.

Карактеристике проводника изолованог кабла СН СКС мора да су према SRPS HD 620 S2 типа кабла 10C.
Највиша назначена температура материјала изолације изолованог кабла СН СКС мора да је:
– за нормалан рад: 90°C;
– за кратак спој (за најдуже трајање од 5 s): 250°C.
43
Умрежавање изолације изолованог кабла СН СКС мора да је поступком сувог умрежавања.
44
Материјал плашта изолованог кабла СН СКС на бази поливинилхлорида у току примене СН СКС попречно
пуца и образује прстенове који омогућавају пропуштање воде у простор испод плашта изолованог кабла
СН СКС.
41
42
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проводник поужен жицама од алуминијума
екран проводника
изолација изолованог кабла СН СКС
екран изолације
електрична заштита
сепаратор
плашт
носач СН СКС

Слика 6.0 – Склоп СН СКС

6.18 Препоручује се следећи склоп носача СН СКС према SRPS HD 620 S2: за тип
СКС 10E-3, погледати слику 6.0.
6.19 Препоручује се следећи материјал ужета носача СН СКС према SRPS HD 620
S2 типа СКС 10E-3: челик заштићен од корозије поступком топлог цинковања са
седам жица најмање прекидне силе 6 400 daN.
6.20 Препоручује се следећи тип материјала плашта носача СН СКС према
SRPS HD 620 S2: умрежени полиетилен црне боје са најмање 5% чађи,
материјала број DCX 1, који мора да одговара условима околине дефинисаним у
поглављу 4 ове Техничке препоруке и мора да је у свему према IEC/TR 62039.
6.21 Препоручује се означавање на спољашњој површини плашта изолованог кабла
СН СКС према SRPS HD 620 S2: за тип кабла 10C.
6.22 Препоручује се следећа типска ознака изолованог кабла СН СКС према
SRPS HD 620 S2 за тип кабла 10C:
NA2XS2Y 1 × 70 RM / 16 12/20 kV
где је:
N
– ознака за кабл да је према SRPS HD 620 S2 типа кабла 10C;
A
– ознака за проводник кабла да је алуминијум;
2X
– ознака за изолацију кабла да је умрежени полиетилен;
S
– ознака за електричну заштиту кабла да је бакар;
2Y
– ознака за плашт да је полиетилен;
1
– ознака за број жила у каблу;
70
– ознака за пресек проводника кабла у mm2;
R
– ознака за проводник кабла да је округао;
M
– ознака за проводник кабла да је поужен;
16
– ознака за пресек електричне заштите кабла у mm2;
12/20 – ознака за назначени напон кабла у kV;
kV
– ознака за јединицу назначеног напона кабла.
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6.23 Техничке карактеристике СН СКС потребне за прорачун надземних водова 45 су
дате у табели 6.22.
Табела 6.23 – Техничке карактеристике СН СКС потребне за прорачун надземних
водова 46
Тип СН СКС
BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 50/16) C + St W 50 47
BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 70/16) C + St W 50 48
BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 95/16) C + St W 50 49
BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 50/16) А + St W 50 50
BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 70/16) А + St W 50 51
52
BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 95/16) А + St W 50
BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 50/16) B + St W 50 53
BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 70/16) B + St W 50 54
BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 95/16) B + St W 50 55
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 50/16) А + St W 50 56
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 70/16) А + St W 50 57
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 95/16) А + St W 50 58

Спољашњи пречник
mm
58
62
66
68
71
75
68
71
75
83
87
90

Подужна маса
kg/m
2,250
2,570
2,890
2,810
3,120
3,480
2,810
3,120
3,480
3,910
4,280
4,700

Ове техничке карактеристике СН СКС потребне за прорачун надземних водова су информативног
карактера.
46
Ове техничке карактеристике СН СКС потребне за прорачун надземних водова су информативног
карактера.
47
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
48
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
49
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
50
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
51
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
52
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
53
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
54
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
55
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
56
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
57
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
58
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
45
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6.24 Техничке карактеристике носача СН СКС потребне за прорачун надземних
водова су дате у табели 6.22.
Табела 6.24 – Техничке карактеристике носача СН СКС потребне за прорачун
надземних водова 59 60 61
Назначени пресек ужета носача СН СКС
Структура ужета носача СН СКС
Тип поужавања ужета носача СН СКС
Рачунски пресек ужета носача СН СКС [mm2]
Максимални пречник преко плашта носача СН СКС [mm]
Рачунска сила кидања ужета носача СН СКС [daN]
Модул еластичности ужета носача СН СКС [daN/mm2]
Коефицијент линеарног истезања ужета носача СН СКС [1 / K]

50
7 × Ø 3 mm
Z
48,32
12,0
6 400
15 000
–6
11 × 10

6.25 Складиштење, транспорт и постављање СН СКС мора да је у свему према
SRPS HD 620 S2.
6.26 Минимални полупречник савијања изолованог кабла СН СКС мора да је у свему
према SRPS HD 620 S2 62.

Ове техничке карактеристике носача СН СКС потребне за прорачун надземних водова су информативног
карактера.
60
Ове техничке карактеристике носача СН СКС су према SRPS HD 620 S2 за тип СКС 10E-3.
61
Специфицирани спољашњи пречник ужета носача СН СКС је 9 mm.
62
SRPS HD 620 S2 за изоловане каблове СН СКС типа 10C одређује и минимални полупречник савијања
изолованог кабла СН СКС и минимални пречник савијања на калему.
59
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ПРИБОР ЗА ИЗОЛОВАНИ КАБЛ СН СКС

7.1

Опште

7.1.1

Прибор за изоловани кабл СН СКС мора да је у свему према SRPS IEC 605024, SRPS EN 61442, SRPS HD 629.1 S2 и SRPS EN 61238-1 63 64.

7.1.2

Прибор за изоловани кабл СН СКС мора да има, јасно означену и видљиву и
после монтаже, ознаку или назив произвођача комплета елемената прибора
за изоловани кабл СН СКС.

7.1.3

Прибор за изоловани кабл СН СКС је производ који израђује радник према
упутству за монтажу од саставних елемената комплета елемената прибора
за изоловани кабл СН СКС 65.

7.1.4

Сваки комплет елемената прибора за изоловани кабл СН СКС мора да има
саставницу елемената комплета елемената. Саставница елемената
комплета елемената прибора за изоловани кабл СН СКС мора да је
идентична саставници која је интегрални део извештаја са типског испитивања.

7.1.5

Сваки елемент комплета елемената прибора за изоловани кабл СН СКС
мора да има јасно назначен рок за употребу у облику датума.

7.1.6

Сваки комплет елемената прибора за изоловани кабл СН СКС мора да има
упутство за монтажу и одржавање. Упутство за монтажу комплета елемената
прибора за изоловани кабл СН СКС мора да је идентичан упутству које је
интегрални део извештаја са типског испитивања.

7.1.7

Плашт прибора за изоловани кабл СН СКС мора да одговара условима
околине дефинисаним у поглављу 4 ове Техничке препоруке и мора да је у
свему према IEC/TR 62039.

7.1.8

Прибор за изоловани кабл СН СКС је следећи:
– завршнице;
– спојнице.

Квалитет прибора изолованог кабла СН СКС се доказује типским испитивањем који обезбеђује произвођач
комплета елемената прибора изолованог кабла СН СКС.
Интегрални део извештаја са типског испитивања прибора изолованог кабла СН СКС мора да су:
саставница елемената комплета елемената прибора изолованог кабла СН СКС и упутство за монтажу
комплета елемената прибора изолованог кабла СН СКС.
65
Квалитет прибора изолованог кабла СН СКС зависи од радника који израђује тај прибор од комплета
елемената прибора изолованог кабла СН СКС, зато је потребно да је радник оспособљен и лиценциран
од произвођача комплета елемената прибора изолованог кабла СН СКС.
63

64
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Завршнице за изоловани кабл СН СКС

7.2
7.2.1

Завршнице за изоловани кабл СН СКС мора да су у свему и према
SRPS EN 61109, IEC/TS 60815-1 и IEC/TS 60815-3.

7.2.2

Завршнице за изоловани кабл СН СКС по месту постављања су следеће:
– за унутрашње постављање, погледати слику 7.2.2;
– за спољашње постављање.

1
2
3
4
5

водонепропусни слој
слој за контролу електричног поља
изолациона цев отпорна на трекинг
трака за попуну
уземљење

Слика 7.2.2 – Завршница за изоловани кабл СН СКС за унутрашње постављање
7.2.3

Препоручује се, ради типизације, примена завршница за изоловани кабл
СН СКС за спољашње постављање и на местима унутрашњег постављања.

7.2.4

Дозвољена је и примена завршница за изоловани кабл СН СКС у случају када
је прикључење на апарат са пролазним изолаторима утичног типа 66, погледати
слику 7.2.4.

66

Пролазни изолатори утичног типа су према SRPS EN 50181.
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Слика 7.2.4 – Прикључење завршнице за изоловани кабл СН СКС на апарат са
пролазним изолаторима утичног типа
7.2.5

Завршнице за изоловани кабл СН СКС по начину постављања су следеће:
– за стандардно постављање, погледати слику 7.2.5.а;
– за инверзно постављање 67, погледати слику 7.2.5.б.

а – стандардно постављање

б – инверзно постављање

Слика 7.2.5 – Начин постављања завршница за изоловани кабл СН СКС

67

Инверзно постављање завршница за изоловани кабл СН СКС (на пример: код директног прикључка на
трансформаторску станицу за монтажу на стуб СТС 10(20)/0,4 kV).
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7.2.6

Завршнице за изоловани кабл СН СКС за спољашње постављање морају да
имају, у свему према IEC/TS 60815-1, следеће најмање номиналне дужине
пузне стазе 68:
– за називни напон мреже 10 kV: 192 mm;
– за називни напон мреже 20 kV: 384 mm;
– за називни напон мреже 35 kV: 576 mm.

7.2.7

Дужина пузне стазе завршнице за изоловани кабл СН СКС за спољашње
постављање мора да се оствари одговарајућим крилима изолатора у свему
према IEC/TS 60815-3, погледати слику 7.2.7.

Слика 7.2.7 – Постављање одговарајућих крила изолатора на завршницу за изоловани
кабл СН СКС за спољашње постављање
7.2.8

Препоручује се, због прилагођења, савијање завршнице за изоловани кабл
СН СКС у било којој равни која пролази кроз осу проводника, погледати
слику 7.2.8 69.

Слика 7.2.8 – Најмањи полупречник савијања завршнице за изоловани кабл СН СКС

Вредност минималне номиналне дужине пузне стазе заснива се на вредности обједињене специфичне
дужине пузне стазе (USCD) од 27,8 mm/kV којој одговара вредност специфичне дужине пузне стазе (SCD)
од 16 mm/kV, погледати објашњење дато у Техничкој препоруци број 2 а 1.
69
Најмањи полупречник савијања R одређује се према упутству произвођача.
68
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7.2.9
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Папучица завршнице за изоловани кабл СН СКС мора да је у свему према
SRPS EN 61238-1.

7.2.10 Папучица завршнице за изоловани кабл СН СКС мора, по регулацији
електричног поља, да је: папучица са регулацијом електричног поља.
7.2.11 Папучица завршнице за изоловани кабл СН СКС треба да је од следећих
материјала:
– једнометална од алуминијума или легуре алуминијума;
– биметална од алуминијума или легуре алуминијума са стопом од
бакра 70.
7.2.12 Не препоручује се примена папучице завршнице за изоловани кабл СН СКС
израђене од цеви (тзв.: цеваста папучица 71).
7.2.13 Папучица завршнице за изоловани кабл СН СКС треба да је са стопом:
– са једним отвором;
– са два отвора 72.
7.2.14 Препоручује се примена папучице завршнице за изоловани кабл
СН СКС са стопом са једним отвором за унутрашње постављање.
7.2.15 Препоручује се примена папучице завршнице за изоловани кабл
СН СКС са стопом са два отвора за спољашње постављање.
7.2.16 Дозвољена је примена папучице завршнице за изоловани кабл СН СКС са
стопом са једним отвором за спољашње постављање, али у том случају могу
да се очекују чешћи кварови због постепеног опуштања споја.
7.2.17 Препоручује се примена папучице завршнице за изоловани кабл СН СКС са
спајањем са проводником кабла завртњима 73, погледати слику 7.2.17.

Биметалном папучицом се не сматра она код које је на стопи од
алуминијума или легуре алуминијума уграђен бакарни прстен зато што, по дефиницији за
биметални конектор, нису спојени металуршким путем.
71
Цевасте папучице се не препоручују за примену зато што је водопропусна.
70

72

Стопа папучице завршнице за изоловани кабл СН СКС са два отвора
мора да је облика споја тип 2.1 према DIN 46206 део 2.

73

Примена папучице завршнице за изоловани кабл СН СКС са спајањем са проводником кабла завртњима
се препоручује зато што гаранцију за добар спој преузима произвођач на себе.
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Слика 7.25 – Папучица завршнице за изоловани кабл СН СКС са спајањем са
проводником кабла завртњима
7.2.18 Дозвољена је примена папучице завршнице за изоловани кабл СН СКС са
спајањем са проводником кабла гњечењем 74, али у том случају могу да се
очекују чешћи кварови због лоше оставреног споја.

74

Квалитет споја проводника кабла папучице завршнице за изоловани кабл СН СКС се доказује типским
испитивањем као и за било коју другу папучицу.
Припрема за типско испитивање папучице завршнице за изоловани кабл СН СКС са спајањем са
проводником кабла гњечењем је контролисаним алатом за гњечење тако да се извештај са типског
испитивања односи само на алат којим је извршена припрема за типско испитивање и не може да се
односи на друге алате који се користе у монтажи.
Алати за гњечење монтажера не подлежу обавезној контроли, а после неколико стотина гњечења долази
до његовог истрошења, тако да такав алат не може правилно да гњечи, што има за последицу неправилно
урађен спој гњечењем чауре папучице завршнице за изоловани кабл СН СКС са проводником кабла, а
тиме и повећану вероватноћу појаве квара.
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7.3
7.3.1

ТП – 8 б

Спојнице за изоловани кабл СН СКС
Спојница за изоловани кабл СН СКС по улози је следећа:
– за настављање, погледати слику 7.3.1.а;
– за одвајање 75, погледати слику 7.3.1.б.

1
2
3
4

слој за контролу електричног поља
изолација и екран
електричне заштита
водонепропусни слој

Слика 7.3.1.а – Спојница за изоловани кабл СН СКС за настављање

Слика 7.3.1.б – Спојница за изоловани кабл СН СКС за одвајање
7.3.2

Плашт спојнице за изоловани кабл СН СКС мора да је црне боје са најмање
5% садржаја чађи.

7.3.3

Пролазни конектор спојнице за изоловани кабл СН СКС за настављање мора
да је у свему према SRPS EN 61238-1.

7.3.4

Пролазни конектор спојнице за изоловани кабл СН СКС за настављање мора,
по регулацији електричног поља, да је: пролазни конектор са регулацијом
електричног поља.

7.3.5

Пролазни конектор спојнице за изоловани кабл СН СКС за настављање треба
да је: једнометални од алуминијума или легуре алуминијума.

75

Спојница за изоловани кабл СН СКС за одвајање се користи у комбинацији са завршницом за изоловани
кабл СН СКС за инверзно постављање (на пример: код директног прикључка на трансформаторску
станицу за монтажу на стуб СТС 10(20)/0,4 kV са пролазећег СН СКС).
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7.3.6
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Препоручује се примена пролазног конектора спојнице за изоловани кабл
СН СКС за настављање са спајањем са проводником кабла завртњима 76,
погледати слику 7.3.6.

Слика 7.3.6 – Пролазни конектор спојнице за изоловани кабл СН СКС за настављање
са спајањем са проводником кабла завртњима
7.3.7

Дозвољена је примена пролазног конектора спојнице за изоловани кабл СН
СКС за настављање са спајањем са проводником кабла притиском 77, али у
том случају могу да се очекују чешћи кварови због лоше оствареног споја.

7.3.8

Пролазни (одвојни) конектор спојнице за изоловани кабл СН СКС за одвајање
мора да је у свему према SRPS EN 61238-1.

7.3.9

Пролазни (одвојни) конектор спојнице за изоловани кабл СН СКС за одвајање
мора, по регулацији електричног поља, да је: пролазни (одвојни) конектор са
регулацијом електричног поља.

7.3.10 Пролазни (одвојни) конектор спојнице за изоловани кабл СН СКС за одвајање
треба да је: једнометални од алуминијума или легуре алуминијума.
7.3.11 Препоручује се примена пролазног (одвојног) конектора спојнице за изоловани
78
кабл СН СКС за одвајање са спајањем са проводником кабла завртњима ,
погледати слику 7.3.11.

Примена пролазног конектора спојнице за изоловани кабл СН СКС са спајањем са проводником кабла
завртњима се препоручује зато што гаранцију са добар спој преузима произвођач на себе.
77
Квалитет споја проводника кабла пролазног конектора спојнице за изоловани кабл СН СКС се доказује
типским испитивањем као и за било коју други пролазни конектор.
Припрема за типско испитивање пролазног конектора спојнице за изоловани кабл СН СКС са спајањем са
проводником кабла притиском је контролисаним алатом за дубоко утискивање тако да се извештај са
типског испитивања односи само на алат којим је извршена припрема за типско испитивање и не може да
се односи на друге алате који се користе у монтажи.
Алати за дубоко утискивање монтажера не подлежу обавезној контроли, а после неколико стотина
коришћења долази до његовог истрошења, тако да такав алат не може правилно да утискује, што има за
последицу неправилно урађен спој притиском пролазног конектора спојнице за изоловани кабл СН СКС са
проводником кабла, а тиме и повећану вероватноћу квара.
78
Примена пролазног (одвојног) конектора спојнице за изоловани кабл СН СКС за одвајање са спајањем са
проводником кабла завртњима је једино могуће решење.
76
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Слика 7.3.11 – Пролазни (одвојни) конектор спојнице за изоловани кабл СН СКС за
одвајање са спајањем са проводником кабла завртњима
7.3.12 Препоручује се примена спојнице за изоловани кабл СН СКС за настављање
са настављањем електричне заштите и електричном заштитом у облику
одговарајуће цевасте мрежице, погледати слику 7.3.1.а.
7.3.13 Препоручује се примена спојнице за изоловани кабл СН СКС за одвајање са
електричном заштитом у облику одговарајуће цевасте мрежице, погледати
слику 7.3.1.б.
7.3.14 Препоручује се примена пролазног конектора за настављање електричне
заштите спојнице за одвајање изолованог кабла СН СКС са спајањем са
проводником електричне заштите завртњима 79, погледати слику 7.3.14.

Слика 7.3.14 – Пролазни конектор за настављање електричне заштите спојнице за
одвајање изолованог кабла СН СКС са спајањем са проводником
електричне заштите завртњима

79

Примена пролазног (одвојног) конектора спојнице за изоловани кабл СН СКС за одвајање са спајањем са
проводником кабла завртњима је једино могуће решење.
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8
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ПРИБОР ЗА НОСАЧ СН СКС

8.1

Опште

8.1.1

Прибор за носач СН СКС мора да је у свему према SRPS EN 61284.

8.1.2

Сваки комплет прибора за носач СН СКС мора да има детаљно упутство за
монтажу и одржавање на српском језику.

8.1.3

Прибор за носач СН СКС је следећи:
– за прихватање;
– за настављање.

8.2

Прибор за носач СН СКС за прихватање

8.2.1

Опште

8.2.1.1

Препоручује се примена прибора за прихватање носача СН СКС са
прихватењем носача СН СКС преко плашта.

8.2.1.2

Препоручује се тип споја прибора за прихватање носача СН СКС са опремом
за прихватање СН СКС: 16 C према SRPS IEC 60471.

8.2.1.3

Препоручује се тип сворњака за тип споја прибора за прихватање носача
СН СКС са опремом за прихватање СН СКС: N 16, погледати слику 8.2.1.3.

d1
ℓ
d2
e

16 mm
34 mm
5 mm
5 mm

Слика 8.2.1.3 – Сворњак 80 81 82
8.2.1.4

Препоручује се да је материјал тела прибора за прихватање носача СН СКС
од немагнетног материјала.

8.2.1.5

Препоручује се да се као немагнетни материјал тела прибора за прихватање
носача СН СКС користи: легура алуминијума.

Ознака, материјал и заштита од корозије сворњака је према DIN 48073.
Подложна плочица од алуминијума или легуре алуминијума је за сворњак пречника 16 mm
према SRPS EN 28738.
82
Расцепка је од челика заштићена од корозије поступком толог цинковања пречника 4 mm дужине 35 mm
према SRPS EN ISO 1234.
80
81
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8.2.1.6

Препоручује се начин заштите легуре алуминијума од корозије: оксидацијом
према SRPS EN ISO 7599.

8.2.1.7

Препоручује се примена материјала за елементе од челика затезне клинасте
стезаљке за носач СН СКС (осим за спојну осовиницу): немагнетни
(аустенични) нерђајући челик 1.4310 према SRPS EN 10088-1.

8.2.1.8

Препоручује се примена материјала за спојну осовиницу затезне клинасте
стезаљке за носач СН СКС: челик одговарајућег квалитета.

8.2.1.9

Препоручује се да се прибор за прихватање носача СН СКС на спољашњим
странама страница означава знаком упозорења опасности од електричног
напона, погледати слике 8.2.1.9, 9.2.1 и 9.3.1.

Слика 8.2.1.9 – Знак упозорења опасности од електричног напона 83
8.2.1.10 Прибор за прихватање носача СН СКС је следећи:
– за затезно прихватање;
– за носеће прихватање.
8.2.2

Прибор за затезно прихватање носача СН СКС

8.2.2.1

Прибор за затезно прихватање носача СН СКС са прихватењем носача
СН СКС треба да је затезна клинаста стезаљка за носач СН СКС, погледати
слику 9.2.1.

8.2.2.2

Затезна клинаста стезаљка за носач СН СКС мора да има најмању силу
проклизавања носача СН СКС: 25 kN.

8.2.2.3

Затезна клинаста стезаљка за носач СН СКС мора да има најмању силу лома
већу од најмање силе проклизавања носача СН СКС.

83

Мере знака муње на знаку упозорења опасности од електричног удара су према слици 1
Мере сигурности број 5.
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Прибор за носеће прихватање носача СН СКС

8.2.3
8.2.3.1

Прибор за носеће прихватање носача СН СКС са прихватењем носача СН
СКС преко плашта треба да је носећа клатећа стезаљка за носач СН СКС са
додатком за прихватање изолованих каблова СН СКС, погледати слику 9.3.1.

8.2.3.2

Носећа клатећа стезаљка за носач СН СКС мора да има најмању силу лома
већу од 20 kN.

8.3
8.3.1

Прибор за носач СН СКС за настављање
Комплет прибора за настављање носача СН СКС треба да је наставна
компресиона спојница са плаштом за носач СН СКС 84, погледати слику 8.3.1.

мазива паста

спољашњи плашт

чеп

ознаке за упреске

граничник

a = 350 mm
d = 20 mm
l = 9 mm
L = 170 mm
E = 17 mm

Слика 8.3.1 – Комплет прибора за настављање носача СН СКС
8.3.2

Сваки комплет прибора за настављање носача СН СКС мора да има јасно
назначен јединствен рок за употребу у облику датума.

8.3.3

Препоручује се да је материјал плашта комплета за настављање носача
СН СКС термоскупљајућа цевчица 85 86.

8.3.4

Термоскупљајућа цевчица комплета за настављање носача СН СКС мора да је
у свему и према SRPS EN 60684-1, SRPS EN 60684-2 и SRPS EN 60684-3-209.

Спољашњи плашт за носач СН СКС служи за заштиту ужета носача СН СКС од корозије.
Минимална почетна дебљина зида термоскупљјуће цевчице треба да је иста као и дебљина зида плашта
носача СН СКС.
Склоп носача СН СКС одређен је у поглављу 6 ове Техничке препоруке.
Дебљина зида плашта носача СН СКС за тип СКС 10E-3 према SRPS HD 620 S2 је 1,2 mm.
86
Минимални крајњи унутрашњи пречник цеви термоскупљјуће цевчице треба да је мањи од максималног
пречника преко спољашњег плашта носача СН СКС.
Максимални пречник преко спољашњег плашта носача СН СКС одређен је у поглављу 6 ове Техничке
препоруке.
Максимални пречник преко спољашњег плашта носача СН СКС за тип СКС 10E-3 према SRPS HD 620 S2
је 12 mm.
84
85
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8.3.5

Термоскупљајућа цевчица комплета за настављање носача СН СКС мора да
одговара условима околине дефинисаним у поглављу 4 ове Техничке
препоруке и мора да је у свему према IEC/TR 62039.

8.3.6

Термоскупљајућа цевчица комплета за настављање носача СН СКС мора да је
црне боје са најмање 5% садржаја чађи.

8.3.7

Термоскупљајућа цевчица комплета за настављање носача СН СКС мора да је
са унутрашње стране превучена термо лепком 87.

8.3.8

Наставна компресиона спојница за настављање ужета носача СН СКС мора да
је и према DIN 48085 Teil 3 88.

8.3.9

Наставна компресиона спојница за настављање ужета носача СН СКС мора да
је: за шестострано гњечење.

8.3.10 Наставна компресиона спојница за настављање ужета носача СН СКС мора да
има: најмању силу кидања већу од силе кидања ужета носача СН СКС и
најмању силу проклизавања ужета носача СН СКС 62 kN.

87
88

Термо лепак служи да спречи продор влаге у уже носача СН СКС и на тај начин спречи његову корозију.
Иако се DIN 48085 Teil 3 односи на проводнике од алучелика он дефинише и наставне компресионе
спојнице за језгро проводника од алучелика које је од челика.
Специфициране мере наставне компресионе спојнице за уже носача СН СКС спољашњег пречника 9 mm
одређене су у табели DIN 48085 Teil 3 у редовима за Z-Al-St 210-50, Z-Al-St 300-50, Z-Al-St 380-50 и
Z-Al-St 560-50.
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ОПРЕМА ЗА ПРИХВАТАЊЕ СН СКС

9
9.1

Опште

9.1

Опрема за прихватање СН СКС мора да је у свему према SRPS EN 61284.

9.2

Опрема за прихватање СН СКС мора да је заштићена од корозије поступком
топлог цинковања према Правилнику о техничким мерама и условима за
заштиту челичних конструкција од корозије и SRPS EN ISO 1461.

9.3

Опрема за прихватање СН СКС је следећа:
– за затезно прихватање;
– за носеће прихватање.

9.2

Опрема за затезно прихватање СН СКС
Опрема за затезно прихватање СН СКС је приказана слици 9.2.1.

9.2.1

2

4

1
5

3

1
2
3
4
5

конзола за општу намену
носач заставице
комплет завртањ М16
заставица
затезна клинаста стезаљка за носач СН СКС
89

Слика 9.2.1 – Опрема за затезно прихватање СН СКС приказана је са
затезном клинастом стезаљком за носач СН СКС 90
9.2.2

89
90
91

Опрема за затезно прихватање СН СКС мора да има минималну прекидну
силу: 70 kN 91.

Конзола за општу намену одређена је у Техничкој препоруци број 8 а.
Затезна клинаста стезаљка за носач СН СКС је дефинисана у поглављу 8 ове Техничке препоруке.
Минимална прекидна сила опреме за затезно прихватање СН СКС од 70 kN је толика зато што су,
из разлога типизације, остали елеменати елементи опреме изолаторског ланца који су дефинисани у
Техничкој препоруци број 2 а 1.
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Опрема за носеће прихватање СН СКС
Опрема за носеће прихватање СН СКС је приказана слици 9.2.б.

9.3.1

2

4

1
2
3
4
5

3

1

5

конзола за општу намену
одстојне конзоле за СН СКС
комплет завртњева 2 × М12
заставица
носећа клатећа стезаљка за носач СН СКС са додатком за прихватање изолованих
каблова СН СКС
92

Слика 9.3.1 – Опрема за носеће прихватање СН СКС приказана је са
носећом клатећом стезаљком за носач СН СКС
са додатком за прихватање изолованих каблова СН СКС 93
9.3.2

Опрема за носеће прихватање СН СКС мора да има минималну прекидну
силу: 20 kN 94.

Конзола за општу намену одређена је у Техничкој препоруци број 8 а.
Носећа клатећа стезаљка за носач СН СКС са додатком за прихватање изолованих каблова СН СКС је
дефинисана у поглављу 8 ове Техничке препоруке.
94
Минимална прекидна сила опреме за носеће прихватање СН СКС од 20 kN је толика зато што је
ограничавајући елемент одстојна конзола за СН СКС иако су, из разлога типизације, остали елементи
елеменати опреме изолаторског ланца који су дефинисани у Техничкој препоруци број 2 а 1.
92
93
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МОНТАЖА СН СКС 95 96

10.1 Фазе монтаже СН СКС су следеће:
– припремни радови за развлачење;
– радови на развлачењу и изради спојница;
– затезање и дотеривање угиба;
– постављање носача СН СКС у носеће клатеће стезаљке или затезне
клинасте стезаљке.
10.1.1 Припремни радови за развлачење СН СКС
Припремни радови за развлачење СН СКС у једном затезном пољу су
следећи:
– разврставање калемова, њихово постављање и учвршћење;
– избор повољних места за постављање вучног и кочионог уређаја на
деоницама трасе вода, њихово постављање и учвршћење;
– монтажа лестви (стабилних пењалица за вод 35 kV и помоћних за водове
10 kV и 20 kV) и друге опреме неопходне за приступ глави стуба;
– монтажа одговарајућих система котурача на сваком стубном месту;
– просецање шуме и сеча дрвећа 97;
– монтажа одговарајућих заштитних конструкција на прелазима преко
објеката, улица, путева, других водова и тако даље;
– ручно развљачење и подизање вучног (помоћног) ужета.
10.1.2 Радови на развлачењу и изради спојница СН СКС
Радови на развлачењу и изради спојница СН СКС у једном затезном пољу су
следећи:
– развлачење СН СКС је дозвољено само ако му је температура на
спољашњој површини плашта изолованог кабла СН СКС већа од + 20°C;
– дозвољени полупречник савијања у току развлачења изолованог кабла
СН СКС је 15 D 98 99;
– постављање калемова са СН СКС у кочиони уређај;
– спајање СН СКС са вучним (помоћним) ужетом, преко обртне спојнице и
вучне чарапе;
– вучно (помоћно) уже се вуче вучним уређајем;
– вучна сила се контролише помоћу динамометра, а витло мора да има
осигурач (граничник) који прекида вучење у случају прекорачења
дозвољене вучне силе;
– у току развлачења на планираним местима се раде одговарајуће спојнице
100
за настављање носача СН СКС и изолованог кабла СН СКС ;

Складиштење, транспорт, одмотавање и премотавање мора да је према Прилогу A.3 SRPS HD 620 S2
Поглавље I.
Постављање мора да је према Прилогу A.4 SRPS HD 620 S2 Поглавље I.
97
Према ПТН за надземне водове изведене СН СКС.
98
D је спољашњи пречник изолованог кабла СН СКС.
99
Према SRPS HD 620 S2: за тип СН СКС 10B.
100
На упориштима са затезним прихватањем СН СКС се не прекида, већ се из снопа издваја носач СН СКС
и поставља у затезну клинасту стезаљку.
95

96
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– после развлачења СН СКС се преднапрегне силом која је за око 15% већа
од силе која се јавља при највећем рачунском напрезању ужета носача
СН СКС од 20 daN/mm2 у трајању од око један сат;
– после преднапрезања се затезање смањи на вредност која приближно
одговара вредности угиба одређеног за рачунско радно напрезање ужета
носача СН СКС на измереној температури плашта носача СН СКС и тако
остави да одстоји барем 24 часа да би се изједначиле силе у распонима.
10.1.3 Радови на затезању и дотеривању угиба СН СКС
Радови на затезању и дотеривању угиба СН СКС су следећи:
– на једном крају затезног поља се носача СН СКС постави у затезну
клинасту стезаљку за носач СН СКС;
– на другом крају затезног поља се затеже СН СКС мерењем угиба у једном
изабраном распону до вредности угиба одређеног за највеће рачунско
напрезање ужета носача СН СКС и ово затезање се одржава око један сат;
– затезање се попушта до вредности угиба у изабраном распону одређеног за
рачунско радно напрезање ужета носача СН СКС на измереној температури
101
прорачунатог на основу дужине идеалног
плашта носача СН СКС
распона;
– подешавање и контрола угиба се ради према тачки 8.5.2 Техничке
препоруке број 10 б;
– на том другом крају затезног поља се носач СН СКС поставља у затезну
клинасту стезаљку за носач СН СКС;
– на крају се на упориштима са носећим прихватањем поставља носач
СН СКС у носеће клатеће стезаљке за носач СН СКС.

101

Комплетан механички прорачун дистрибутивних надземних водова изведен је рачунарским програмима
који су специјално развијени за ову намену. Програми се налазе на сајту: www.eps.rs.
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10.1.4 После постављања СН СКС, а ради провере, изоловани каблови СН СКС
треба да се испитају напоном.
Напон се примењује између проводника и електричне заштите изолованог
кабла СН СКС.
Врста напона, вредности напона и дужина трајања примене напона којима се
испитују жиле СН СКС, а ради провере, дате су у табели 10.1.4.
Табела 10.1.4 – Врста напона, вредности напона и дужина трајања примене напона
којима се испитују жиле СН СКС 102, ради провере
Редни
Испитивање
број
1
Испитивање изолације напоном а, б
1.1
помоћу нзн. фреквенције 45 Hz до 65 Hz
2 × Uo
– испитни напон (eff.)

1.2

– трајање испитивања
алтернативно:
помоћу нзн. фреквенције 0,1 Hz
– испитни напон (eff.)
– трајање испитивања

2

а

б

60 min

3 × Uo
60 min

Провера интегритета плашта од пластике на
положеним кабловима

Захтеви

Метода испитивања

без пробоја

без пробоја
Када се за испитивање плаштева од
PVC или PE примењује јсн. препоручује
се да се напон ограничи на 3 kV или на
5 kV респективно. Уобичајено је да се
оштећење на плашту покаже у року од
једног минута

Испитни напони и трајање испитивања су пожељне вредности. Оне су специфициране у односу на
искуство добијено из лабораторије и у радним условима у мрежи.
Ако је крај кабла у трансформатору или у металом оклопљеном разводном постројењу, ово испитивање
је предмет договора између корисника и произвођача трансформатора или металом оклопљеног
разводног постројења.

10.2 Крајеви деонице СН СКС се означавају плочицама са подацима о: броју вода,
територијалној припадности, протоколском броју, типу СН СКС и опису тачке
промене другог краја СН СКС.
10.3 Прибор за изоловани кабл СН СКС се означава плочицом са рељефно
утиснутим подацима о броју лиценце оспособљеног и лиценцираног радника
који је израдио тај прибор и датум израде тог прибора.
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Табела је копија табеле на страни 10-C-23 Поглавља 3.5 Препоручена испитивања после полагања, ако
се захтева SRPS HD 620 S2.
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10.4 После постављања СН СКС, а у случају тражења квара, изоловани каблови СН
СКС треба да се испитају напоном.
Напон се примењује између проводника и електричне заштите изолованог кабла
СН СКС.
Врста напона, вредности напона и дужина трајања примене напона којима се
испитују жиле СН СКС, а у случају тражења квара, дате су у табели 10.4.
Табела 10.4 – Врста напона, вредности напона и дужина трајања примене напона
којима се испитују жиле СН СКС 103, у случају тражења квара
Редни
број

Део 1, Прилог А
Тачка

16

A.4.15 Испитивање после полагања

Захтеви за део 10C из HD 620
Откривање квара на изолацији
помоћу јсн. б, в
– испитни ниво за U 0 /U = 6/10 kV:
≤
48 kV
за U 0 /U = 12/20 kV:
≤
76 kV
за U 0 /U = 20,8/36 kV 104:≤ 108 kV 105
алтернативно:
помоћу нзн. фреквенције 45 Hz до 65 Hz
– нзн.
≤ 2 × U o (eff.)
алтернативно:
помоћу ударног напона г
– испитни ниво за U 0 /U = 6/10 kV:
≤
48 kV
за U 0 /U = 12/20 kV:
≤
76 kV
106
за U 0 /U = 20,8/36 kV :≤ 108 kV 107
Откривање квара на плашту
Када се за испитивање плаштева од PVC или PE
примењује јсн. препоручује се да се напон
ограничи на 3 kV или на 5 kV респективно. Треба
да се изаберу одговарајући испитни поступци да
би се спречила секундарна оштећења кабла. на
пример услед количине енергије ударног таласа

б

в
г

Када на траси кабла постоје каблови са PE/XLPE изолацијом који су старили у току рада, напрезање јсн.
треба да је што је могуће ниже.
До одговарајућег испитног напона колико дозвољава трајно прикључена опрема.
Могуће повећање напона изазвано рефлексијама на отвореном крају кабла треба да се узбегне
одговарајућим мерама или треба да се узме у обзир при избору одговарајућег највећег испитног напона.

Табела је копија табеле на страни 10-C-25 Поглавља 4 Упутсво за употребу (информативно)
SRPS HD 620 S2.
104
Оригинална ознака је U0/U = 18/30 kV.
105
Вредност се односи на U0/U = 18/30 kV.
106
Оригинална ознака је U0/U = 18/30 kV.
107
Вредност се односи на U0/U = 18/30 kV.
103
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СТРУЈНА ПРЕНОСНА МОЋ СН СКС

11.1 Стандардни и амбијентни услови
Струјна преносна моћ СН СКС се одређује према највећој радној температури
проводника СН СКС која зависи од материјала који је изабран за изолацију СН
СКС.
Струјна преносна моћ СН СКС ако је СН СКС изложен зрачењу Сунца или
високој температури околног ваздуха мора на одговарајући начин да се смањи.
11.1.1 Стандардни услови
Стандардни услови према којима се дефинише номинална вредност струјне
преносне моћи СН СКС су:
• температура ваздуха: θ v = + 40°C;
• температура проводника СН СКС: θ pSKS = + 90°C;
• температура проводника СН СКС у кратком споју:
почетна: θ ksSKS = + 40°C, крајња: θ ksk = + 250°C;
• брзина ветра: ν = 0 m/s;
• са зрачењем Сунца: S i = 900 W/m2.
11.1.2 Амбијентни услови
а У зимском периоду за максимално годишње оптерећење
електродистрибутивног конзума Србије су следећи амбијентни услови:
• средња вредност температуре ваздуха: θ v = 0°C;
• минимална брзина ветра: ν = 0,6 m/s;
• без зрачења Сунца.
б У летњем периоду (јун – септембар) за вршно оптерећење
електродистрибутивног конзума Србије су следећи амбијентни услови:
• средња вредност температуре ваздуха: θ v = 30°C;
• минимална брзина ветра: ν = 0,6 m/s;
• са зрачењем Сунца: S i = 900 W/m2.
11.2 Трајно дозвољена температура изолованог кабла СН СКС
Трајно дозвољена температура на спољашњој површини плашта изолованог
кабла СН СКС која не сме да се прекорачи (θ pSKS ) је 80°C 108.

108

Ова температура је одређена тако да је увек обезбеђено да се не превазиђе највећа радна температура
проводника изолованог кабла СН СКС од 90°C.

август 2015.

ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА

43

ЈП ЕПС – Дистрибуција ЕЕ и управљање ДС

ТП – 8 б

11.3 Струјна преносна моћ СН СКС
Струјна преносна моћ СН СКС се прорачунава према следећем изразу:
I doz = k oSKS × k θv × k v × k zs × I nd
где је:
I doz - струјна преносна моћ СН СКС у амбијентним условима у А;
k oSKS - сачинилац промене струјне преносне моћи СН СКС од фактора
оптерећења конзума m;
- сачинилац промене струјне преносне моћи СН СКС од температуре
k θv
ваздуха θ v ;
- сачинилац промене струјне преносне моћи СН СКС од брзине ветра ν;
kv
- сачинилац промене струјне преносне моћи СН СКС од зрачења Сунца;
k zs
- струјна преносна моћ СН СКС у стандардним условима у А.
I nd
Вредност сачиниоца промене струјне преносне моћи СН СКС од фактора
оптерећења конзума m (k oSKS ), за вредност фактора оптерећења (m) од 1 109, за
надземне водове износи: 1.
Вредност сачиниоца промене струјне преносне моћи СН СКС од температуре
ваздуха θ v (k θv ) за температуру ваздуха у опсегу 0°C ≤ θ v ≤ + 40°C израчунава се
према следећем изразу:
k θv = 1 + 0,008 × (30 – θ v )
Вредности сачиниоца промене струјне преносне моћи СН СКС од брзине ветра
(k v ) и сачиниоци промене струјне преносне моћи СН СКС од зрачења Сунца (k
sz ) без зрачења Сунца су дате у табели 11.3.
Табела 11.3 – Сачиниоци промене струјне преносне моћи СН СКС од брзине ветра
(k v ) и сачиниоци промене струјне преносне моћи СН СКС од зрачења
Сунца (k sz ) без зрачења Сунца
Сачинилац промене струјне
преносне моћи од ветра
ν
m/s
0
0,6
1
2
3
4
5
6

kv
–
1,000
1,095
1,155
1,260
1,360
1,420
1,490
1,510

Сачинилац промене струјне
преносне моћи од зрачења
Сунца
без зрачења Сунца 110
k sz
–
1,174
1,145
1,124
1,091
1,067
1,052
1,050
1,049

Вредност фактора оптерећења (m), као односа средњег и максималног оптерећења независно од тога да
ли је реч о сталном (индустријском) или променљивом (дистрибутивном) оптерећењу, код
дистрибутивних НВ износи: 1.
110
Вредност сачиниоца промене струјне преносне моћи СКС од зрачења Сунца (k sz) са зрачењем Сунца
износи: 1.
109
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11.4 Струјна преносна моћ фазних жила СН СКС и преносна моћ СН НВ изведен
СН СКС
Вредности струјне преносне моћи фазних жила СН СКС у стандардним
условима (I nd ), струјне преносне моћи фазних жила СН СКС у амбијентним
условима у зимском периоду (I dozZ ), струјне преносне моћи фазних жила СН СКС
у амбијентним условима у летњем периоду (I dozL ), преносне моћи СН НВ
изведен СН СКС у амбијентним условима у зимском периоду (S dozZ ) и преносне
моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у летњем периоду (S dozL )
су дате у табели 11.4.
Табела 11.4 – Струјна преносна моћ фазних жила СН СКС у стандардним условима
(I n d ), струјна преносна моћ фазних жила СН СКС у амбијентним
условима у зимском периоду (I doz Z ), струјна преносна моћ фазних жила
СН СКС у амбијентним условима у летњем периоду (I doz L ), преносна
моћ СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у зимском периоду
(S doz Z ) и преносна моћ СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима
у летњем периоду (S doz L )
Називни
пресек
проводника
фазних
жила
50

70

95

Напонски
ниво
СН СКС
10 kV СКС
20 kV СКС
35 kV СКС
10 kV СКС
20 kV СКС
35 kV СКС
10 kV СКС
20 kV СКС
35 kV СКС

I nd

111

I dozZ

112

I dozL

113

S dozZ

114

S dozL

115

А

А

А

MVA

MVA

176
179
179
217
220
220
264
267
267

274
279
279
337
342
342
410
415
415

193
196
196
238
241
241
289
292
292

4,75
9,66
16,91
5,84
11,85
20,73
7,10
14,38
25,16

3,34
6,79
11,88
4,12
8,35
14,61
5,00
10,12
17,70

Вредности струјне преносне моћи изолованог кабла СН СКС у стандардним условима (I nd) су према
SRPS N.C5.231.
112
Вредности су израчунате у Примеру из ове Техничке препоруке.
113
Вредности су израчунате у Примеру из ове Техничке препоруке.
114
Вредности су израчунате у Примеру из ове Техничке препоруке.
115
Вредности су израчунате у Примеру из ове Техничке препоруке.
111
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Пример
Прорачун струјне преносне моћи СН СКС и преносне моћи НВ изведен СН СКС
а

Колика је:
струјна преносна моћ СН СКС и преносна моћ НВ изведен СН СКС:
а.1 у амбијентним условима у зимском периоду;
а.2 у амбијентним условима у летњем периоду.

Решење
а.1

Струјна преносна моћ СН СКС и преносна моћ НВ изведен СН СКС
у амбијентним условима у зимском периоду

У амбијентним условима у зимском периоду вредност сачиниоца промене струјне
преносне моћи СН СКС од температуре ваздуха θ v (k θv ) за температуру ваздуха (θ v )
од 0°C, према изразу из 11.3 износи: 1,24.
У амбијентним условима у зимском периоду вредност сачиниоца промене струјне
преносне моћи СН СКС од брзине ветра (k v ) за брзину ветра (ν) од 0,6 m/s, према
табели 11.3 износи: 1,095.
У амбијентним условима у зимском периоду вредност сачиниоца промене струјне
преносне моћи СН СКС од зрачења Сунца (k sz ), без зрачења Сунца, за брзину ветра
(ν) од 0,6 m/s, према табели 11.3 износи: 1,145.
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у стандардним условима (I nd ) за
BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 50/16) C + St W 50 116 према табели 11.4 износи: 176 А.
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у амбијентним условима у зимском периоду
(I dozZ ) за BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 50/16) C + St W 50 117 према изразу из 11.3 износи:
I dozZ = 1 × 1,24 × 1,095 × 1,145 × 176 ≈ 274 А
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у зимском
периоду (S dozZ ) за BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 50/16) C + St W 50 118, за називни напон
мреже (U n ) од 10 kV, износи:
S dozZ = 3 1/2 × U n × I dozZ = 3 1/2 × 10 × 274 ≈ 4,75 МVA
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у стандардним условима (I nd ) за
BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 50/16) B + St W 50 119 и
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 50/16) А + St W 50 120 према табели 11.4 износи: 179 А.

Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
119
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
120
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
116
117
118
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Вредност струјне преносне моћи СН СКС у амбијентним условима у зимском периоду
(I dozZ ) за BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 50/16) B + St W 50 121 и
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 50/16) А + St W 50 122 према изразу из 11.3 износи:
I dozZ = 1 × 1,24 × 1,095 × 1,145 × 179 ≈ 279 А
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у зимском
периоду (S dozZ ) за BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 50/16) B + St W 50 123, за називни напон
мреже (U n ) од 20 kV, износи:
S dozZ = 3 1/2 × U n × I dozZ = 3 1/2 × 20 × 279 ≈ 9,66 МVA
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у зимском
периоду (S dozZ ) за BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 50/16) А + St W 50 124, за називни напон
мреже (U n ) од 35 kV, износи:
S dozZ = 3 1/2 × U n × I dozZ = 3 1/2 × 35 × 279 ≈ 16,91 МVA
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у стандардним условима (I nd ) за
BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 70/16) C + St W 50 125 према табели 11.4 износи: 217 А.
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у амбијентним условима у зимском периоду
(I dozZ ) за BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 70/16) C + St W 50 126 према изразу из 11.3 износи:
I dozZ = 1 × 1,24 × 1,095 × 1,145 × 217 ≈ 337 А
Вредност преносне моћи НН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у зимском
периоду (S dozZ ) за BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 70/16) C + St W 50 127, за називни напон
мреже (U n ) од 10 kV, износи:
S dozZ = 3 1/2 × U n × I dozZ = 3 1/2 × 10 × 337 ≈ 5,84 МVA
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у стандардним условима (I nd ) за
BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 70/16) B + St W 50 128 и
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 70/16) А + St W 50 129 према табели 11.4 износи: 220 А.
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у амбијентним условима у зимском периоду
(I dozZ ) за BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 70/16) B + St W 50 130 и
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 70/16) А + St W 50 131 према изразу из 11.3 износи:
I dozZ = 1 × 1,24 × 1,095 × 1,145 × 220 ≈ 342 А
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у зимском
периоду (S dozZ ) за BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 70/16) B + St W 50 132, за називни напон
мреже (U n ) од 20 kV, износи:
S dozZ = 3 1/2 × U n × I dozZ = 3 1/2 × 20 × 342 ≈ 11,85 МVA
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у зимском
периоду (S dozZ ) за BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 70/16) А + St W 50 133, за називни напон
мреже (U n ) од 35 kV, износи:
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
124
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
125
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
126
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
127
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
128
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
129
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
130
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
131
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
132
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
121
122
123
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S dozZ = 3 1/2 × U n × I dozZ = 3 1/2 × 35 × 342 ≈ 20,73 МVA
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у стандардним условима (I nd ) за
BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 95/16) C + St W 50 134 према табели 11.4 износи: 264 А.
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у амбијентним условима у зимском периоду
(I dozZ ) за BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 95/16) C + St W 50 135 према изразу из 11.3 износи:
I dozZ = 1 × 1,24 × 1,095 × 1,145 × 264 ≈ 410 А
Вредност преносне моћи НН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у зимском
периоду (S dozZ ) за BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 95/16) C + St W 50 136, за називни напон
мреже (U n ) од 10 kV, износи:
S dozZ = 3 1/2 × U n × I dozZ = 3 1/2 × 10 × 410 ≈ 7,10 МVA
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у стандардним условима (I nd ) за
BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 95/16) B + St W 50 137 и
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 95/16) А + St W 50 138 према табели 11.4 износи: 267 А.
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у амбијентним условима у зимском периоду
(I dozZ ) за BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 95/16) B + St W 50 139 и
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 95/16) А + St W 50 140 према изразу из 11.3 износи:
I dozZ = 1 × 1,24 × 1,095 × 1,145 × 267 ≈ 415 А
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у зимском
периоду (S dozZ ) за BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 95/16) B + St W 50 141, за називни напон
мреже (U n ) од 20 kV, износи:
S dozZ = 3 1/2 × U n × I dozZ = 3 1/2 × 20 × 415 ≈ 14,38 МVA
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у зимском
периоду (S dozZ ) за BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 95/16) А + St W 50 142, за називни напон
мреже (U n ) од 35 kV, износи:
S dozZ = 3 1/2 × U n × I dozZ = 3 1/2 × 35 × 415 ≈ 25,16 МVA

Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
135
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
136
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
137
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
138
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
139
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
140
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
141
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
142
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
133
134
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Струјна преносна моћ СН СКС и преносна моћ НВ изведен СН СКС
у амбијентним условима у летњем периоду

У амбијентним условима у летњем периоду вредност сачиниоца промене струјне
преносне моћи СН СКС од температуре ваздуха θ v (k θv ) за температуру ваздуха (θ v )
од 30°C, према изразу из 11.3 износи: 1.
У амбијентним условима у летњем периоду вредност сачиниоца промене струјне
преносне моћи СН СКС од брзине ветра (k v ) за брзину ветра (ν) од 0,6 m/s, према
табели 11.3 износи: 1,095.
У амбијентним условима у летњем периоду вредност сачиниоца промене струјне
преносне моћи СН СКС од зрачења Сунца (k sz ), са зрачењем Сунца, за брзину ветра
(ν) од 0,6 m/s, износи: 1.
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у стандардним условима (I nd ) за
BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 50/16) C + St W 50 143 према табели 11.4 износи: 176 А.
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у амбијентним условима у летњем периоду
(I dozL ) за BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 50/16) C + St W 50 144 према изразу из 11.3 износи:
I dozL = 1 × 1 × 1,095 × 1 × 176 ≈ 193 А
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у летњем
периоду (S dozL ) за BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 50/16) C + St W 50 145, за називни напон
мреже (U n ) од 10 kV, износи:
S dozL = 3 1/2 × U n × I dozL = 3 1/2 × 10 × 193 ≈ 3,34 MVA
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у стандардним условима (I nd ) за
BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 50/16) B + St W 50 146 и
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 50/16) А + St W 50 147 према табели 11.4 износи: 179 А.
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у амбијентним условима у летњем периоду
(I dozL ) за BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 50/16) B + St W 50 148 и
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 50/16) А + St W 50 149 према изразу из 11.3 износи:
I dozL = 1 × 1 × 1,095 × 1 × 179 ≈ 196 А
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у летњем
периоду (S dozL ) за BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 50/16) B + St W 50 150, за називни напон
мреже (U n ) од 20 kV, износи:
S dozL = 3 1/2 × U n × I dozL = 3 1/2 × 20 × 196 ≈ 6,79 MVA
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у летњем
периоду (S dozL ) за BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 50/16) А + St W 50 151, за називни напон
мреже (U n ) од 35 kV, износи:
S dozL = 3 1/2 × U n × I dozL = 3 1/2 × 35 × 196 ≈ 11,88 MVA

Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
146
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
147
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
148
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
149
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
150
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
151
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 50/16 + 50.
143
144
145
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Вредност струјне преносне моћи СН СКС у стандардним условима (I nd ) за
BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 70/16) C + St W 50 152 према табели 11.4 износи: 217 А.
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у амбијентним условима у летњем периоду
(I dozL ) за BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 70/16) C + St W 50 153 према изразу из 11.3 износи:
I dozL = 1 × 1 × 1,095 × 1 × 217 ≈ 238 А
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у летњем
периоду (S dozL ) за BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 70/16) C + St W 50 154, за називни напон
мреже (U n ) од 10 kV, износи:
S dozL = 3 1/2 × U n × I dozL = 3 1/2 × 10 × 238 ≈ 4,12 MVA
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у стандардним условима (I nd ) за
BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 70/16) B + St W 50 155 и
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 70/16) А + St W 50 156 према табели 11.4 износи: 220 А.
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у амбијентним условима у летњем периоду
(I dozL ) за BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 70/16) B + St W 50 157 и
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 70/16) А + St W 50 158 према изразу из 11.3 износи:
I dozL = 1 × 1 × 1,095 × 1 × 220 ≈ 241 А
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у летњем
периоду (S dozL ) за BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 70/16) B + St W 50 159, за називни напон
мреже (U n ) од 20 kV, износи:
S dozL = 3 1/2 × U n × I dozL = 3 1/2 × 20 × 241 ≈ 8,35 MVA
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у летњем
периоду (S dozL ) за BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 70/16) А + St W 50 160, за називни напон
мреже (U n ) од 35 kV, износи:
S dozL = 3 1/2 × U n × I dozL = 3 1/2 × 35 × 241 ≈ 14,61 MVA
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у стандардним условима (I nd ) за
BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 95/16) C + St W 50 161 према табели 11.4 износи: 264 А.
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у амбијентним условима у летњем периоду
(I dozL ) за BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 95/16) C + St W 50 162 према изразу из 11.3 износи:
I dozL = 1 × 1 × 1,095 × 1 × 264 ≈ 289 А
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у летњем
периоду (S dozL ) за BAXCWB 6/10 kV 3 × (1 × 95/16) C + St W 50 163, за називни напон
мреже (U n ) од 10 kV, износи:
S dozL = 3 1/2 × U n × I dozL = 3 1/2 × 10 × 289 ≈ 5,00 MVA

Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
155
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
156
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
157
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
158
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
159
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
160
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 70/16 + 50.
161
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
162
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
163
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 6/10 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
152
153
154
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Вредност струјне преносне моћи СН СКС у стандардним условима (I nd ) за
BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 95/16) B + St W 50 164 и
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 95/16) А + St W 50 165 према табели 11.4 износи: 267 А.
Вредност струјне преносне моћи СН СКС у амбијентним условима у летњем периоду
(I dozL ) за BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 95/16) B + St W 50 166 и
BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 95/16) А + St W 50 167 према изразу из 11.3 износи:
I dozL = 1 × 1 × 1,095 × 1 × 267 ≈ 292 А
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у летњем
периоду (S dozL ) за BAXCWB 12/20 kV 3 × (1 × 95/16) B + St W 50 168, за називни напон
мреже (U n ) од 20 kV, износи:
S dozL = 3 1/2 × U n × I dozL = 3 1/2 × 20 × 292 ≈ 10,12 MVA
Вредност преносне моћи СН НВ изведен СН СКС у амбијентним условима у летњем
периоду (S dozL ) за BAXCWB 20,8/36 kV 3 × (1 × 95/16) А + St W 50 169, за називни напон
мреже (U n ) од 35 kV, износи:
S dozL = 3 1/2 × U n × I dozL = 3 1/2 × 35 × 292 ≈ 17,70 MVA

Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
166
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
167
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
168
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 12/20 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
169
Стара ознака према SRPS N.C5.231 је: XHE 48/O-A 20/35 kV 3 × 1 × 95/16 + 50.
164
165
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ЗАШТИТА СН СКС

12.1 Заштита изолованог кабла СН СКС од преоптерећења и земљоспоја
12.1.1 Заштита изолованог кабла СН СКС од преоптерећења и земљоспоја се
остварује у свему према Техничкој препоруци број 4 а 1, при чему се примењују
решења за подземне енергетске каблове.
12.2 Заштита изолованог кабла СН СКС од атмосферских пренапона
12.2.1 Заштита изолованог кабла СН СКС од атмосферских пренапона примењује се
на основу примене мера координације изолације у мрежи, постројењима и
електричним инсталацијама.
12.2.2 Основна заштита изолованог кабла СН СКС од атмосферских пренапона је
одводник пренапона.
12.2.3 Препоручује се заштита изолованих каблова СН СКС од атмосферских
пренапона металоксидним одводницима пренапона. Металоксидни одводници
пренапона треба да су према SRPS EN 60099-4 и SRPS EN 61109 170.
12.2.4 Захтеване основне карактеристике металоксидних одводника пренапона за
дистрибутивну мрежу дате су у табели 12.
Табела 12.2.4 – Карактеристике металоксидних одводника пренапона за
дистрибутивну мрежу

Трајни радни напон одводника U c (kV ef )
Назначени напон одводника U r (kV ef )
Називна струја одвођења облика 8/20 I n (A)
Специфична дужина пузне стазе кућишта (mm/kV)
Подносиви атмосферски ударни напон кућишта (kV)
Класа растерећења водом

Називни напон дистрибутивне мреже
kV
10
20
35
10
20
35
12
24
36
10 000
16
75
125
170
1 или 2

12.2.5 Одводници пренапона се постављају:
– на почетак вода 171;
– на месту преласка деонице надземног вода изведеног СН СКС у деоницу
надземног вода изведеног голим проводницима 172.
12.2.6 Одводнике пренапона треба најкраћим путем везати на уземљивач објекта
на/у коме се одводник налази (уземљивач напојне трансформаторске станице,
објекат, стуб).

SRPS EN 61109 се примењује само за кућишта одводника од полимера.
Одводнике пренапона поставити што ближе енергетском трансформатору напојне трансформаторске
станице (најбоље: на сам трансформатор).
172
Одводнике пренапона поставити између голог проводника надземног вода и завршнице изолованог кабла
СН СКС али што ближе завршници.
170
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УЗЕМЉЕЊЕ СТУБОВА НА КОЈИМА ЈЕ ПОСТАВЉЕН СН СКС

13.1 Уземљење стубова на којима је постављен СН СКС треба да је у свему према
ПТН за надземне водове изведене СН СКС и Техничкој препоруци број 9.

август 2015.

ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА

55

ЈП ЕПС – Дистрибуција ЕЕ и управљање ДС

56

ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА

ТП – 8 б

август 2015.

ЈП ЕПС – Дистрибуција ЕЕ и управљање ДС
14

ТП – 8 б

СН СКС КАО УЗЕМЉИВАЧ ДИСТРИБУТИВНИХ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ
СТАНИЦА 35/10 kV, 35/20 kV, 10/0,4 kV, 20/0,4 kV И 35/0,4 kV

14.1 Примена СН СКС као уземљивача дистрибутивних трансформаторских станица
35/10 kV, 35/20 kV, 10/0,4 kV, 20/0,4 kV и 35/0,4 kV треба да је у свему према
Техничкој препоруци број 7. Сва правила која важе за електричну заштиту кабла
односе се и на електричну заштиту изолованог кабла СН СКС и важе и за уже
носача СН СКС.
14.2 На местима где се уземљује уже носача СН СКС мора да се уземљи и
електрична заштита изолованог кабла СН СКС према ПТН за надземне водове
изведене СН СКС.
14.3 На местима где се уземљује електрична заштита изолованог кабла СН СКС
мора да се уземљи и уже носача СН СКС према ПТН за надземне водове
изведене СН СКС.
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