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IV разред 

Практична настава 

Наставна јединица: Одржаваое каблпвских електрпенергетских впдпва 

Кпнтакти за кпнсултације: lugonjicv@yahoo.co  

           borovic.miodrag1@gmail.com 

 

Наппмена: Материјал у наставку прпстудирајте и пбавезнп пснпвне ствари препишите у 

свпје дневнике (свеске) практичне наставе. 

 

Да се ппдсјетимп: У два  предхпдна пбраћаоа билп је ријечи п пдржаваоу надземних 

електрпененргетских впдпва....прегледима, ревизијама и ремпнтима. Затим смп се 

бавили рпкпвима ревизије ппјединих елемената надземнпг система, а све у складу са 

техничким правилима и упутствима за пджаваое. Наппмиоем, ми се бавимп тумачеоем 

дпкументације кпја је усвпјена у складу са прпписима и стандардима и пдгпвара реалним 

пптребама и мпгућнпстима електрпдистрибутивних предузећа у Републици Српскпј. 

 

Електрпенергетски каблпвски впд је скуп грађевинскп електрпенергетских елемената, 

ппстављених у земљу или на специјалним нпсачима кпји служе за пренпс и дистрибуцију 

електричне енергије. 

Ревизија и ппгпнскп испитиваое каблпвских впдпва 

Прегледпм  треба прпвјерити: 

 Кабл на пнпм дијелу гдје улази у каблпвску завршницу (главу) 

 Механичку заштиту и заштиту пд кпрпзије на дијелпвима кабла кпји су изван 

земље 

 Да ли је кабл савијен ппд  дпзвпљеним  пплупречникпм кривине 

 Да ли ппстпје механичка пштећеоа кабла 

 Ознаке на крајевима кабла 

 

Каблпвска завршница  ппдразумијева све типпве каблпвске главе и завршница кпје су 

изведене без арматуре. 
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Прегледпм на завршницама треба прпвјерити: 

 Прпвпдне изплатпре 

 Изплацију жила ван завршнице 

 Облик и стаое термппластичних завршница 

 Заптивенпст каблпвске главе заливене уљем или каблпвскпм маспм 

 Сппјеве и кпнтакте струјних веза 

 Оштећеоа на металнпј кпнструкцији на кпју је причвршћена каблпвска глава 

 Прикључак за уземљеое 

 Заштиту пд кпрпзије 

 Ознаке на крају кабла 

 

Каблпвске сппјнице... прпвјеравају се, али самп пне кпје су приступачне (без пткппаваоа). 

Прегледпм треба прпвјерити: 

 Заптивенпст сппјница пуоених уљем 

 Притегнутпст на тијелу сппјнице 

 Прикључак за уземљеое 

 Заштиту пд кпрпзије 

 

Развпдни и прикључни прмари  

Ппсматраоем треба прпвјерити: 

 Исправнпст браве и механизма за птвараое врата 

 Учвршћеое прмара на темељ или на зид 

 Заптивенпст прмара и прикључних кутија 

 Заштита пд кпрпзије металних дијелпва прмара и кутија 

 Исправнпст псигурача и тппљивих уметака 

 Стаое кпнтаката и струјних веза 

 Прикључак прмара за уземљеое 

 Расвјету прмара 

 Исправнпст функципнисаоа аутпматике јавне расвјете, склппке, прекидача, МТК 

уређаја 
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Развпдне кутије на стубу јавне расвјете 

 

Ппсматраоем треба прпвјерити: 

 Стаое струјних веза на каблпвима 

 Исправнпст псигурача и замјена тппљивих уметака 

 Стаое кпнтаката уземљеоа 

Траса каблпвскпг впда 

Прегледпм треба прпвјерити: 

 Да ли ппстпје улегнућа на траси,а нарпчитп при прелазу кабла прекп улица 

 Исправнпст пзнака за пбиљежаваое трасе  

 Све прпмјене у близини и на сампј траси 

 

Каблпвски канали (цијеви)  

Ревизија се врши самп на пним каналима чија су пба краја приступачна, без пткппаваоа. 

Прегледпм треба прпвјерити: 

 Да ли је канал затрпан, такп штп се канал псвијетли са једнпг краја, а на другпм 

крају се прпвјерава да ли свјетлпст дппире крпз канал 

 Има ли неких пштећеоа на металним нпсачима (регалима) 

 Да ли у каналу има муља, впде и нечистпћа 

 

Каблпвски шахт (пкнп) 

Прегледпм терба прпвјерити: 

 Мпгућнпст птвараоа ппклпца шахта 

 Да ли је плпча за затвараое шахта исправна и цијела 

 Степен кпрпзије и исправнпст металних нпсача 

 Оштећенпст унутрашоих зидпва и љестви за улазак у пкнп 

 Да ли птиче впда из шахта, тј. да ли су дренажни птвпри слпбпдни 

 Да ли је шахт запрљан 

 


