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Energostandarts nosaka elektroenerģijas uzskaišu iekārtu zemēšanas ierīkošanas
un elektrodrošības pasākumu galvenās tehniskās prasības, lai nodrošinātu cilvēkus
pret elektrotraumām elektroietaišu normālā režīmā, kā arī izolācijas bojājumu
gadījumos. Energostandartā noteiktas prasības elektroenerģijas uzskaišu pareizai
darbībai.
Energostandarta prasības attiecināmas uz jaunierīkojamām un rekonstruējamām
0,4 kV sadalnēm.
Energostandarts izstrādāts, balstoties uz energosistēmas elektrisko uzņēmumu
darba pieredzi, izstrādātiem “Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas nosacījumiem”;
“Elektroenerģijas uzskaites koncepciju”, Latvijas standartiem LVS HD384.1 LVS
S2:2001, LVS HD384.2 LVS S2:2001, LVS HD384.3 LVS S2:1995, Elektrotehnikas
standartizācijas Eiropas komitejas materiāliem, kā arī spēkā esošiem Elektroietaišu
ierīkošanas noteikumiem.
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Energostandarts pieņemts Elektroietaišu ierīkošanas un ekspluatācijas
standartizācijas tehniskajā komitejā un apstiprināts Latvijas Elektrotehniskajā
komisijā.

LEK 2005
Šīs publikācijas jebkuru daļu nedrīkst reproducēt vai izmantot jebkurā formā vai jebkādiem līdzekļiem,
elektroniskiem vai mehāniskiem, fotokopēšana vai mikrofilmas ieskaitot, bez izdevēja rakstiskas
atļaujas.
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1. Vispārējā daļa
1.1. Tvērums
Standarts nosaka visu jaunbūvējamo un rekonstruējamo elektroenerģijas uzskaišu
iekārtu un uzskaišu sadaļņu, ar spriegumu līdz 1kV aizsargzemēšanas principus. Standarta
prasības attiecas uz elektroenerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu sekojošās vietās:
daudzdzīvokļu mājas;



individuālās mājas;



komplektās apakšstacijas;



masta apakšstacijas;

o.
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1.2. Termini

rg

Galvenās prasības elektroietaišu zemēšanai un elektrodrošības pasākumiem
norādītas Latvijas energostandartā LEK 048.

ke

1.2.1. Elektroenerģijas uzskaišu aizsargzemēšanas un elektrodrošības standarts
attiecas uz elektroietaisēm ar spriegumu līdz 1kV tīklos ar cieši zemētu neitrāli.

w.
le

1.2.2. Elektroietaisēm ar spriegumu līdz 1 kV lieto sekojošus apzīmējumus:
TN sistēma  sistēma, kurā ir viens tieši zemēts punkts un ietaises atklātās
strāvvadošās daļas ir savienotas ar šo punktu ar aizsargājošiem vadiem. Atkarībā
no aizsargājošo vadu izveidojuma izšķir šādus trīs TN sistēmas veidus;



TNC sistēma  TN sistēma, kurā aizsargvads (PE vads) un neitrālvads (N
vads) apvienoti vienā vadā visā to garumā (skat. 1. att.);

ww



No barošanas
avota

1.attēls. TNC sistēma maiņstrāvai. Aizsargvads un neitrālvads apvienoti vienā
vadā:
1  barošanas avota neitrāles (viduspunkta) zemētājs;
2  atklātās vadītājdaļas;
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PENvads, aizsargneitrālvads – zemēts vads, kas veic gan aizsargvada, gan
neitrālvada funkcijas.


TNS  TN sistēma, kurā aizsargvads un neitrālvads viens no otra atdalīti visā
tās garumā (sk. 2. att.);

lv

No barošanas
avota

2. attēls. Sistēma TNS maiņstrāvai. Aizsargvads un neitrālvads atdalīti.

ne

TNCS sistēma  sistēma, kurā aizsargvada un neitrālvada funkcijas
apvienotas vienā vadā tikai kādā līnijas daļā, sākot no barošanas avota (skat. 3.
att.);

w.
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1  maiņstrāvas barošanas avota viduspunkta zemējums;
2  atklātās strāvvadošās daļas.
N  vads - neitrālvads
PE  vads, aizsargvads - zemētājvads, potenciālu izlīdzināšanas sistēmas aizsargvads.

No barošanas

ww

avota

3.attēls. Sistēma TNCS maiņstrāvai. Aizsargvads un neitrālvads daļā sistēmas savietoti
vienā vadā:
1  maiņstrāvas barošanas avota neitrāles zemējums;
2  atklātās strāvvadošās daļas.

Apzīmējumos pirmais burts  norāda barošanas avota neitrāles stāvokli attiecībā
pret zemi:
T  neitrāle zemēta;
Otrs burts  norāda atklāto strāvvadošo daļu stāvokli attiecībā pret zemi:
T  atklātās strāvvadošās daļas zemētas neatkarīgi no barošanas avota vai jebkāda
barojošā tīkla punkta stāvokļa attiecībā pret zemi;
N  atklātās strāvvadošās daļas savienotas ar barošanas avota zemēto punktu.
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Tālāk sekojošie burti (pēc N) apzīmē apvienotas vienā vadā vai atdalītas aizsargvada
un neitrālvada funkcijas:
S  aizsargvads (PE vads) un neitrālvads (N vads) atdalīti;
C  aizsargvada un neitrālvada funkcijas apvienotas vienā aizsargneitrālvadā (PENvadā).
1.2.3. Cieši zemēta neitrāle  tieši zemējumietaisei pievienota transformatoru vai
ģeneratoru neitrāle. Cieši zemēts var būt arī vienfāzes maiņstrāvas barošanas avota izvads;
1.2.4. Spriegumaktīva daļa  jebkurš vadītājs vai strāvvadoša daļa, ko paredzēts
pieslēgt spriegumam normālos ekspluatācijas apstākļos, tai skaitā arī neitrāles vadītājs;
taču ir pieņemts, ka šajā kategorijā neietilpst PEN vadītāji;

o.

lv

1.2.5. Atklāta strāvvadoša daļa  tieši pieskarei pieejama strāvvadoša daļa, kas
parasti nav pievienota spriegumam, bet tajā spriegums var rasties bojājuma gadījumā.
Tādas strāvvadošās daļas ir elektroiekārtu metāla apvalki, vadības rokturi u.tml.;

rg

1.2.6. Strāvvadoša daļa – elektroiekārtas daļa, kas spēj vadīt strāvu, taču tai nav
obligāti jābūt paredzētai darba strāvas vadīšanai;

ne

1.2.7. Ārēja strāvvadoša daļa, elektroietaisei nepiederoša ārēja strāvvadoša
daļa – daļa, kas neietilpst elektroietaisē, un kura var radīt potenciālu starpību (parasti pret
zemi);

ke

1.2.8. Tieša saskare  cilvēka vai dzīvnieka tieša saskare ar spriegumaktīvu
daļu, kas atrodas zem sprieguma;

w.
le

1.2.9. Netieša saskare  cilvēka vai dzīvnieka saskare ar atklātu strāvvadošu
daļu, kas atrodas zem sprieguma izolācijas bojājuma gadījumā;

ww

1.2.10. Aizsardzība pret tiešo saskari  aizsardzība normālos apstākļos, kad nav
bojājuma, lai novērstu tiešu saskari ar spriegumaktīvām strāvvadošām daļām, kas atrodas
zem sprieguma;
Piezīme*: Starptautiskajā terminoloģijas standartā IC 195 – bāzes aizsardzība.

1.2.11. Aizsardzība pret netiešo saskari  cilvēka vai dzīvnieka aizsardzība pret
elektrotriecienu, ko piemēram bāzes izolācijas bojājuma gadījumā var radīt saskare ar
atklātām strāvvadošām daļām, kas bojājuma dēļ atrodas zem sprieguma.
Piezīme*: Starptautiskajā terminoloģijas standartā IC 195 – pieskaraizsardzība.

Termins izolācijas bojājums jāsaprot, ka ir vienīgi izolācijas bojājums;
1.2.12. Zemētājs  elektrovadošu materiālu (apaļdzelzs, leņķdzelzs, plakandzelzs,
cauruļu u.tml.) noteiktā kārtībā savienots kopums, kas atrodas zemē un veido ar to
elektrisku kontaktu;
1.2.13. Mākslīgais zemētājs  speciāli zemēšanai izgatavots zemētājs;
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1.2.14. Dabīgais zemētājs  zemēšanai izmantota ārēja vadītājdaļa, kurai ir
elektrisks kontakts ar zemi;
1.2.15. Zemētājvads  vadītājs vai vadītāju sistēma, kas zemētāju savieno ar
zemējamo konstrukciju;
1.2.16. Zemējumietaise  elektroiekārtas zemēšanai nepieciešamo zemētāju un
zemētājvadu kopums;
1.2.17. Zemesslēgums  spriegumaktīvas daļas nejaušs savienojums ar zemi
(zemētām metāla daļām) vai izolācijas pretestības ievērojams samazinājums attiecībā pret
zemi;

o.

lv

1.2.18. Zemētāja spriegums  potenciālu starpība starp zemētāja potenciālu, ko
rada izplūdes strāva zemētāja izplūdpretestībā un nullzemes potenciālu.

ne

rg

1.2.19. Zemējuma pilnā pretestība – zemējumietaises pretestība starp zemējamo
elektroiekārtu un zemi. Nosacīti tā sastāv no divām komponentēm – no zemētāju
izplūpretestības un no savienotājvadu pretestības starp zemētāju un zemējamo
elektroiekārtu;

ke

1.2.20. Pieskarstrāva  elektriskā strāva, kas plūst caur cilvēka vai dzīvnieka
ķermeni, ja šis ķermenis saskaras ar elektroiekārtas vai elektroierīces strāvvadošām
daļām, kas atrodas zem sprieguma;

w.
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1.2.21. Zemējuma pilnā pretestība  sprieguma uz zemējumietaises attiecība pret
strāvu, kura noplūst no zemējumietaises zemē;

ww

1.2.22. Zemētāja izplūdpretestība  pretestība, ko no zemētāja izplūstošai strāvai
rada zemētāja saskare ar zemi un tuvākie zemes slāņi. Atkarībā no izplūdes strāvas frontes
stāvuma izšķir stacionāro izplūdpretestību, kas raksturīga 50 Hz frekvences maiņstrāvai
un impulsu izplūdpretestību, kas raksturīga, piemēram, praktiski stāvam zibensizlādes
strāvas impulsam;
1.2.23. Zemējums  elektrotīkla, elektroietaises vai elektroiekārtas kāda punkta
mērķtiecīgs savienojums ar zemējumietaisi;
1.2.24. Aizsargzemējums  zemējums, kas ierīkots elektrodrošībai;
1.2.25. Funkcionālzemējums  viena vai vairāku elektrotīkla vai elektroiekārtas
punktu zemēšana tādu mērķu īstenošanai, kas nav saistīti ar elektrodrošību;
1.2.26. Potenciālu izlīdzināšana  strāvvadošo daļu elektriska savienošana nolūkā
vienādot to potenciālus, potenciālu starpības (soļu sprieguma) samazināšana uz zemes vai
grīdas virsas, lietojot zemē, grīdā guldītus vai uz zemes vai grīdas virsas klātus,
zemējumietaisei pievienotus aizsargvadus, vai lietojot zemes speciālus pārklājumus;
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1.2.27. Aizsargvads, PE-vads  dažos pret elektrošoku vērstos aizsardzības
pasākumos nepieciešams elektrovadītājs, kas elektriski pievienots kādai no sekojošām
daļām:


atklātām strāvvadošām daļām;



ar iekārtu nesaistītām strāvvadošām daļām;



galvenajam zemēšanas pievienojumam;



zemētājam;



enerģijas avota zemētam punktam vai mākslīgai neitrālei.

o.

lv

1.2.28. Neitrālvads, N-vads  elektrotīkla neitrālpunktam pievienots vads, kas var
līdzdarboties elektroenerģijas pārvadē;

rg

1.2.29. Aizsargneitrālvads, PEN-vads  zemēts vads, kas veic gan aizsargvada,
gan neitrālvada funkcijas;

spriegumaktīvo

daļu

izolācija

aizsardzības

w.
le

ke

1.2.31. Pamatizolācija 
nodrošināšanai pret elektrotriecienu.

ne

1.2.30. Galvenā zemējumkopne  kopne, kas ir zemējumietaises sastāvdaļa un
paredzēta atsevišķo zemētāju pievienošanai;

2. Pamatprasības uzskaites iekārtu aizsargzemēšanai

ww

2.1. Elektroietaises strāvvadošās daļas jānovieto tā, lai nepieļautu nejaušu
pieskaršanos tām, bet atklātās vadītājdaļas un svešās vadītājdaļas, kurām ir iespējams
pieskarties, nedrīkst būt spriegumaktīvas ar bīstamu spriegumu normālā darba režīmā, kā
arī izolācijas bojājuma gadījumā.
2.2. Aizsardzībai pret strāvas triecienu normālā darba režīmā uzskaites sadalnēs
jālieto šādi aizsardzības pasākumi:


strāvvadošo daļu pamatizolācija;



iežogojumi un apvalki;



strāvvadošo daļu novietošana ārpus zonas, kurā iespējama tieša pieskaršanās;



mazspriegums.

2.3. Aizsardzībai pret elektrotriecienu izolācijas bojājuma gadījumā jālieto
aizsargzemējums.
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2.4. Pasākumi aizsardzībai pret elektrotriecienu jāparedz elektrouzskaites sadalnē
vai tās daļā, kā arī atsevišķām uzskaites iekārtām, un šie pasākumi var būt realizēti gan
elektroiekārtu izgatavojot gan elektroietaises montāžas procesā.
2.5. Elektroietaišu zemēšanai lieto gan mākslīgos, gan dabīgos zemētājus, kā arī tos
apvienojot. Ja, izmantojot dabīgos zemētājus, zemējumietaises pretestība vai
pieskarspriegums atbilst atļautai vērtībai, kā arī spriegums uz zemētājietaises un
pieļaujamais strāvas blīvums dabīgos zemētājos nepārsniedz noteikumos pieļauto vērtību,
mākslīgo zemētāju lietošana nav nepieciešama. Izmantojot dabīgos zemētājus kā
zemētājietaises elementus, nedrīkst pieļaut to bojāšanu, caurplūstot īsslēguma strāvai, kā
arī traucēt to iekārtu darbu, ar kurām dabīgie zemētāji saistīti.

rg

o.

lv

2.6. Dažādas nozīmes un dažādu spriegumu, kā arī teritoriāli tuvām elektroietaisēm,
kā likums, jāierīko viena kopēja zemējumietaise, kurai jāatbilst visām prasībām šo
elektroietaišu zemēšanai: cilvēku aizsardzībai pret elektrotriecienu izolācijas bojājuma
gadījumā, tīkla darba režīma noteikumiem, elektroiekārtu aizsardzībai pret
pārspriegumiem u.tml. visā ekspluatācijas periodā.
Dažādu elektroietaišu zemējumietaišu apvienošanai vienā kopējā zemējumietaisē
var izmantot dabīgus un mākslīgus zemētājus, bet to skaitam jābūt ne mazākam par
diviem.

ke

ne

2.7. Noteiktās pieskarsprieguma un zemējumietaises pilnās pretestības vērtības,
strāvai noplūstot uz zemi, kā arī pieļaujamās noplūdes strāvas jānodrošina
visnelabvēlīgākajos apstākļos jebkurā gadalaikā.
Zemējumietaisēm jābūt mehāniski izturīgām, kā arī termiski un dinamiski noturīgām
pret zemesslēguma strāvu iedarbību.

ww

w.
le

2.8. Sabiedrisko ēku, dzīvojamo māju, ražošanas ēku un āra elektroenerģijas
uzskaišu sadalņu ar spriegumu līdz 1 kV barošana, kā likums, jāparedz no barošanas avota
ar cieši zemētu neitrāli, lietojot TN sistēmu.
Aizsardzībai pret elektrotriecienu netiešas pieskāršanās gadījumā šajās
elektroietaisēs jāierīko automātiskā barošanas avota atslēgšana.
Sistēmas TNC, TNS un TNCS konkrētām elektroietaisēm izvēlas atbilstoši šo
elektroietaišu elektroapgādes standartu prasībām.
2.9. Lietojot TN sistēmu nepieciešams pirms ievada ēkas elektroietaisē vai citā
pieejamā vietā atkārtoti zemēt PE-vadu vai PEN-vadu. Atkārtotam zemējumam vispirms
jāizmanto dabīgie zemētāji. Atkārtotā zemētāja pretestība nedrīkst pārsniegt 30 .
Lielās un daudzstāvu ēkās analoga funkcija jāveic ar potenciālu izlīdzināšanu,
pievienojot aizsargvadu galvenajai zemējumkopnei (skat. 4.att.).
Elektroietaisēs ar spriegumu līdz 1 kV, kuras barošanu saņem pa gaisvadu
elektrolīnijām, atkārtotos zemējumus ierīko atbilstoši standarta LEK 014-2001 “0,4 kV
gaisvadu elektrolīnijas” prasībām.
2.10. Aizsargvadi TN sistēmā elektroiekārtām, kas uzstādītas uz gaisvadu
elektrolīniju balstiem (spēka un mērtransformatori) jāierīko atbilstoši attiecīgo gaisvada
elektrolīniju ierīkošanas standartu un šī standarta prasībām.
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4. attēls. 0,4 kV sadalnes uzstādīšana ēkā, kurā ierīkota potenciālu izlīdzināšanas

sistēma

ww

Ēkas potenciālu izlīdzināšanas sistēma:
1. Ekvipotencionālā kopne (galvenā zemējumkopne);
2. Pārspriegumaizlādnis, kurš nodrošina
aizsardzību pret
atmosfēras
pārspriegumiem;
3. Pieslēgumspailes;
4. Cauruļu pieslēgumspailes;
5. Zemētājvads;
6. Atdalošais dzirksteļizlādnis;
7. Pārsprieguma izlādnis, kurš nodrošina aizsardzību ne tikai pret atmosfēras, bet
arī pret komutācijas pārspriegumiem;
8. Datu pārraides līnijas pārsprieguma izlādnis.
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3. Zemētāji
3.1. Uzskaišu iekārtu aizsargzemējumam jāizmanto:
3.1.1. Dabīgie zemētāji:
ēku un būvju metāla un dzelzsbetona pamati, kas ir kontaktā ar zemi,
ieskaitot ēku un būvju dzelzsbetona pamatus ar hidroizolācijas pārklājumiem
neagresīvās, vāji agresīvās un vidēji agresīvās gruntīs;



zemē ieguldītas ūdensvada metāla caurules;



zemes dziļurbumu caurules;



neelektrificētu maģistrālo dzelzceļu sliedes un dzelzceļa pievadceļi, ja
iepriekš starp sliedēm speciāli ierīkoti savienojumi;



citas zemē atrodošās metāla konstrukcijas un būves;



zemē ieguldītu bruņotu kabeļu metāla apvalki, kas var būt arī vienīgie
zemētāji, ja kabeļu skaits nav mazāks par diviem. Kabeļa alumīnija apvalkus
nedrīkst izmantot kā zemētājus.

ne

rg

o.

lv



ww

w.
le

ke

3.1.1. Aizliegts par zemētājiem izmantot degošu šķidrumu, degošu vai
sprādzienbīstamu gāzu un maisījumu cauruļvadus, kā arī kanalizācijas un
centrālapkures caurules. šādus cauruļvadus atļauts pieslēgt zemējumietaisei potenciālu
vienādošanai atbilstoši p. 5.7. prasībām.
Par zemētājiem nav izmantojamas ēku un būvju dzelzsbetona konstrukcijas ar
iepriekš spriegotu armatūru, bet šis ierobežojums neattiecas uz gaisvadu elektrolīniju
balstiem un atklāto sadalietaišu balstu konstrukcijām.
Iespēja izmantot dabīgos zemētājus jāpamato ar tiem caurplūstošās strāvas
pieļaujamā blīvuma aprēķiniem, aprēķiniem par nepieciešamību dzelzsbetona pamatu
un konstrukciju armatūras stieņu metināšanas darbiem, tērauda kolonu enkurskrūvju
piemetināšanu dzelzsbetona pamatu armatūru stieņiem, kā arī jāaprēķina, vai par
dabīgiem zemētājiem var izmantot pamatus, kuri atrodas stipri agresīvā vidē.
3.2. Mākslīgos zemētājus var izgatavot no necinkota vai cinkota tērauda, tērauda
pārklāta ar varu vai vara. Mākslīgos zemētājus nedrīkst krāsot, to materiālam un
izmēriem jāatbilst tabulā 3. uzrādītiem. Mākslīgie zemētāji var būt:


zemē iedzīti viens vai vairāki metāla stieņi;



horizontāli zemētāji, kas var būt kā stieņus savienojošie vadītāji;



horizontālie guldītie zemētāji.

3.3. Mākslīgos zemētājus jāierīko:


masta apakšstacijām, kur tas vienlaicīgi tiek izmantots kā apakšstacijas
elementu un uzskaites sadalnes aizsargzemētājs;
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pie gaisvadu līnijas balstā uzstādītām sadalnēm;



uzskaites sadalnēm, savienotām ar kabeļsadalnēm;



brīvi teritorijā uzstādītām sadalnēm;



pie ēku sienas uzstādītām sadalnēm;



kompaktām transformatoru apakšstacijām.

3.4. Dabīgais vai mākslīgais zemētājs jāierīko:
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām;



sabiedriskām ēkām;



rūpnieciskiem patērētājiem, kuriem ir pazemes komunikācijas, atbilstošas
mākslīgo zemējumu pielietošanai.

4. Zemētājvadi



ar pietiekamu šķēsgriezuma laukumu (tabula 1.);
savienotiem ar zemējamo iekārtu pa īsāko ceļu.

ww



ar pietiekami zemu pretestību;

w.
le



ke

4.1. Zemētājvadiem jābūt:

ne

rg

o.

lv



4.2. Zemētājvadiem jānodrošina elektrisko nepārtrauktību, zemējuma ķēdē
nedrīkst ierīkot aizsardzības (drošinātājus, atslēdzējaizsardzības) un komutācijas
aparātus.
4.3. Pievienojot zemētājvadus, jālieto neizolētas no korozijas aizsargātas
skrūves.
4.4. Zemētājvadiem jābūt sametinātiem, saskrūvētiem vai ar skrūvspailēm
saspiestiem. Trosēm atļauts arī čaulu savienojums (piemēram, presējamas,
skrūvējamas). Savienošanas vietas jāaizsargā no korozijas.
4.5. Zemētājvadu pievienošana metāliskiem sadaļņu un citu elektroietaišu
korpusiem (izņemot ar dubulto izolāciju), jāveic izmantojot kabeļu šķērsgriezuma
laukumiem atbilstošus kabeļu uzgaļus, kurpes un kabeļu uzgaļiem paredzētās skrūves.
4.6. Aizsargvadiem PE un vadiem PEN jābūt ar divkāršu marķējumu:
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 dzeltenzaļā krāsā (vadu galos);
 burti PE vai PEN.
4.7. Zemējumietaises pretestības mērīšanai ērtā vietā jāparedz iespēja atvienot
zemējumvadu. Elektroietaisēs ar spriegumu līdz 1kV tāda vieta ir galvenā
zemējumkopne. Zemētājvada atvienošanai jābūt iespējamai tikai izmantojot
instrumentu.
Tabula 1.
Zemējumvadu šķērsgriezumi.
Minimālais šķērsgriezums aizsargvadiem,
mm2
S
16
S/2

ne

rg

o.

lv

Fāzes vadu šķērsgriezums,
mm2
S  16
16  S  35
S  35

Minimālais vara vada šķērsgriezums
galvenajam, potenciālu izlīdzinošam, vadam,
mm2
10 mm2
16 mm2
25 mm2
35 mm2
50 mm2

ww

w.
le

ke

Vara vada šķērsgriezums elektrobarošanas
neitrāles vadam
S
S  35 mm2
35 mm2.S  50 mm2
50 mm2 .S  95 mm2
95 mm2 .S  150 mm2
S  150

Tabula 2.
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5. 0,4kV elektroenerģijas uzskaites iekārtu pieslēguma shēmas

ww

w.
le

ke

ne

5. attēls. Vienfāzes un trīsfāžu tiešā slēguma skaitītāju, pieslēgšanas shēmu
piemēri

6. attēls. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzskaites sadalnes shēmas piemērs
Piezīme1: mājas ievadā uzstādāms ievada automātslēdzis Q vai drošinātājslēdzis SF;
Piezīme2: dzīvokļiem ievadā uzstādāms automātslēdzis vai drošinātājs
Piezīme3: “PEN” un “N” vadu pievienojumiem pirms skaitītāja jābūt nosegtiem un
noplombējamiem
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ne

7. attēls. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas stāva sadalnes shēma pēc
rekonstrukcijas

ww

Noplombēt
s

8. attēls. Individuālās dzīvojamās mājas elektroapgāde, pielietojot TN-C-S
sistēmu
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Komutācijas
kārba

9. attēls. Trīsfāžu skaitītāju ar strāvmaiņiem pieslēgšanas shēma
a) ar ievada automātslēdzi - Q
b) ar ievada drošinātājslēdzi - SF
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6. Aizsargzemējuma ierīkošana

Uzskaites sadalnes un uzskaites aparātu uzstādīšana un šim nolūkam
nepieciešamā aizsargzemējuma ierīkošana jāapskata saistīti ar to uzstādīšanas vietu un
aizsargzemējuma veidu, t.i., dabīgais, mākslīgais vai apvienotais zemētājs.

6.1. Daudzdzīvokļu māja.

Pagrabā vai 1. stāvā – speciālā telpā;



Pagrabā vai 1. stāvā atsevišķi stāvošā sadalnē;



Sadalnē uz ēkas ārējās sienas;



Esošai (rekonstruējamai) ēkai stāvu sadalnē;



Publiski pieejamā vietā pie īpašuma robežas.

ke

ne

rg

o.



lv

Uzskaites sadalnes uzstādīšana saskaņā ar elektroenerģijas uzskaites koncepciju
noteikta:

Šo uzskaišu sadalņu aizsargzemēšanai izmantojami:
Dabīgie zemētāji (skat. p. 3.1.);



Mākslīgie zemētāji (skat. p. 3.2.);



Apvienotie zemētāji.

ww

w.
le



Neatkarīgi no uzskaites iekārtu uzstādīšanas vietas dzīvojamā mājā
nepieciešams izpildīt potenciālu vienādošanu (skat. 4. att.).
Uzskaites ķēdēs “N” vada pievienojumam pirms skaitītāja jābūt nosegtam un
noplombējamam.
6.2. Individuālā māja.
Uzskaites sadalnes uzstādīšana individuālām dzīvojamām mājām noteikta:




Uz ēkas ārsienas;
Atsevišķi stāvoša ar zemes kabeļa pievadu;
Atsevišķi stāvoša uz gaisvadu līnijas balsta.

Šo uzskaišu sadalņu aizsargzemēšanai izmantojami:


Mākslīgie zemētāji;
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Apvienotie zemētāji, kur kā dabīgie zemētāji izmantojami dziļurbumu
metāla konstrukcijas u.t.m.l.

6.3. Komplektās apakšstacijas.
Uzskaites aparāti uzstādāmi apakšstacijas zemsprieguma pusē.
Aizsargzemēšanai izmantojami tikai mākslīgie zemētāji (apakšstacijas
zemētājs). Ja uzskaites sadalni uzstāda attālināti no masta apakšstacijas, tad šīs
sadalnes aizsargzemējumam ierīko atsevišķu zemētāju. Zemētāju apvienošanu šajā
gadījumā nosaka tehniskie un ekonomiskie apsvērumi.

lv

6.4. Masta apakšstacijas.

ne

rg

o.

Uzskaites sadalne uzstādāma ērti apkalpojamā vietā uz balsta vai uz statnes
gruntī. Ja sadalni uzstāda attālināti no apakšstacijas, tad šīs sadalnes aizsargzemējumam ierīko atsevišķu zemētāju. Zemētāju apvienošanu šajā gadījumā nosaka
tehniskie un ekonomiskie apsvērumi.

ke

7. Zemētājietaišu pievienojumi uzskaites sadalnēs

w.
le

7.1. PE vadītāju savienojumiem un pievienojumiem potenciālu vienādošanas un
izlīdzināšanas sistēmās jābūt drošiem, lai nodrošinātu elektrisko ķēžu nepārtrauktību.
Savienojumi jāaizsargā no korozijas un mehāniskiem bojājumiem.
Skrūvsavienojumi jāaizsargā pret kontakta atslābšanu.
7.2. Savienojumiem jābūt pieejamiem apskatei un pārbaudēm.

ww

7.3. Lietojot zemēšanas ķēžu nepārtrauktības kontroles ierīces, nedrīkst šo ierīču
spoles slēgt virknē (iegrožot) ar aizsargvadiem.
7.4. Zemētājvadi, aizsargvadi un potenciālu izlīdzināšanas sistēmas vadi
jāpievieno atklātām vadītājdaļām ar skrūvsavienojumiem. Atvienošanai jābūt
iespējamai tikai izmantojot instrumentu.
7.5. Zemētājvadu pievienošanas vietas dabīgiem zemētājiem (piemēram,
cauruļvadiem), kā arī pievienošanas veidi jāizvēlas tā, lai remontdarbu laikā
zemētājus atvienojot, sagaidāmie piekarspriegumi un zemējumiekārtu aprēķina
pretestību vērtības nesasniegtu bīstamus lielumus.
Ūdens skaitītāji, aizbīdņi u.tml. jāšuntē ar atbilstoša šķērsgriezuma vadu
atkarībā no tā, vai vadu izmanto par potenciālu izlīdzināšanas sistēmas aizsargvadu,
neitrālvadu vai zemējošo aizsargvadu.
7.6. TN sistēmas daudzfāžu tīklos stacionāri guldītiem kabeļiem ar ne mazāk par
10 mm2 vara vai 16 mm2 alumīnija dzīslu šķērsgriezumiem aizsargvada (PE) un
neitrālvada (N) funkcijas var apvienot vienā vadā (PEN vadā).
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7.7. TN sistēmā ierīkojot barošanas automātisko atslēgšanu elektroietaisēs ar
spriegumu līdz 1kV, visas atklātās vadītājdaļas jāpievieno barošanas avota cieši
zemētai neitrālei.
7.8. Nav atļauts apvienot aizsargvada un neitrālvada funkcijas vienfāzes ķēdēs.
Šādās ķēdēs par aizsargvadu jāparedz atsevišķs trešais vads. Šī prasība neattiecas
elektrolīniju nozarojumiem uz vienfāzes elektroenerģijas patērētājiem.
7.9. Nav atļauts PE un PEN vadu ķēdēs ieslēgt komutācijas aparātus.
Atļauta visu vadītāju vienlaicīga atslēgšana individuālo māju, dārza mājiņu,
vasarnīcu u.tml. objektu elektroietaišu ievados, ja šie objekti barojas no gaisvadu
elektrolīnijas vienfāzes nozarojumiem. Šajā gadījumā PEN vads jāsadala PE un N
vados līdz ievada komutācijas – aizsardzības aparātam (TN–C–S sistēma).

lv

7.10. PEN vadu izolācijai jābūt tādai pašai kā fāžu vadu izolācijai.

Cinkots
tērauds

Varš

Diametrs,
mm

ke

Apaļš:
vertikāliem
zemētājiem;
horizontāliem
zemētājiem
Taisnstūra
Stūrenis
Cauruļveida
Apaļš:
vertikāliem
zemētājiem;
horizontāliem
zemētājiem
Taisnstūra
Cauruļveida
Apaļš
Taisnstūra
Cauruļveida
Daudzstiepļu trose

ww

Necinkots
tērauds

Šķērsgriezuma profils

w.
le

Materiāls

ne

rg

o.

7.11. Gadījumos, kad neitrālvads un aizsargvads ir dalīti, nav atļauts pēc šī
punkta elektroenerģijas sadales virzienā tos apvienot. Vietā, kur PEN vads sadalās
aizsargvadā un neitrālvadā, jāparedz atsevišķas spailes vai kopnes vadiem, kas
savstarpēji savienoti. Barojošās līnijas PEN vads jāpieslēdz aizsargvada (PE vada)
spailei vai kopnei.
PEN-vadu atkārtoto zemējumu zemētājvadu šķērsgriezumiem jābūt ne
mazākiem par tabulā 3. norādītiem.
Tabula 3.
Zemē guldītu zemētāju un zemētājvadu minimālie izmēri

Piezīme*: Katras stieples diametrs

Šķērsgriezum
s,
mm2

Sieniņas
biezums, mm

16
10


32



100
100






3,5

12
10

25



75




3
2

12

20
1,8*


50

35


2
2
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7.12. Katras gaisvadu elektrolīnijas PEN-vada atkārtoto zemējumu zemētāju
(ieskaitot dabīgos) kopējā pretestība jebkurā gadalaikā nedrīkst pārsniegt 10 un 20 
attiecīgi trīsfāzu barošanas avotam ar starpfāžu spriegumiem 380 un 220 V vai
vienfāzes avotam ar spriegumiem 380 un 220. Šajā gadījumā katra atkārtotā
zemējuma zemētāja pretestība nedrīkst pārsniegt 30 un 60  attiecīgi tiem pašiem
spriegumiem.
Ja zemes īpatnējā pretestība   100 m, atļauts norādītās pretestības palielināt
0,01 reižu, bet ne vairāk kā 10 reizes.

ww

w.
le

ke
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8. 0,4 kV uzskaites sadaļņu uzstādīšanas un aizsargzemējuma ierīkošanas
piemēri

10. attēls. Ievada uzskaites sadalnes uzstādīšana jaunā vai rekonstruējamā
daudzdzīvokļu mājā (pievads līdz ēkai izbūvēts ar zemes kabeli).
Piezīme: Galvenā zemējumkopne ir uzstādīta ievada – uzskaites sadalnē
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11. attēls. Ievada uzskaites sadalnes uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas ārpusē (pievads līdz sadalnei izbūvēts ar zemes kabeli vai no gaisvadu
līnijas)
Piezīme: Dzīvokļu pievienojumi izpildīti ar trīsvadu vai piecvadu līnijām.
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12. attēls. Pievienojums no gaisvadu līnijas ar zemes kabeli un ievada uzskaites
sadalni ēkas ārpusē

13.attēls. Pievienojums no gaisvadu līnijas un ievada uzskaites sadalni pie balsta
(ievads dzīvojamai ēkai ar trīsvadu vai piecvadu zemes kabeli)
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14. attēls. Pievienojums no gaisvadu līnijas ar kabeli un ievada uzskaites sadalne
uzstādīta pie balsta (ievads dzīvojamai ēkai ar trīsvadu vai piecvadu
piekarkabeli)

15. attēls. Pievienojums izbūvēts ar zemes kabeli un ievadu uzskaites sadalni
uzstādītu uz statnes attālināti no ēkas (ievads dzīvojamai ēkai izbūvēts ar
trīsvadu vai piecvadu zemes kabeli)
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16. attēls. Pievienojums izbūvēts ar zemes kabeli. Ievada uzskaites sadalne
uzstādīta vienuviet ar kabeļsadalni. No ievada uzskaites sadalnes uz ēku guldīts
trīsvadu vai piecvadu kabelis

17. attēls. Pievads ievada uzskaites sadalnei no zemes kabeļa līnijas (ievada
uzskaites sadalne piestiprināta pie sienas)
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18. attēls. Piekarkabeļa pieslēgšana ievada uzskaites sadalnei, kas stiprināta uz
līnijas balsta.
Piezīme: Piekarkabeļa plastmasas aizsargcaurules zemākā punktā A paredzēt atveri kondensāta
izplūdei. Caurules aukšgalu noblīvēt. Ievads ēkā ar trīsvadu vai piecvadu kabeli.
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19. attēls. Piekarkabeļa pieslēgšana ievada uzskaites sadalnei, kas stiprināta uz
sienas.
Piezīme: Piekarkabeļa plastmasas aizsargcaurules zemākā punktā A paredzēt atveri kondensāta
izplūdei. Caurules aukšgalu noblīvēt. Ievads ēkā ar trīsvadu vai piecvadu līnijām.
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20. attēls. Aizsargzemējuma pievienojums uzskaites sadalnē uzstādītā uz statnes
Piezīme: Mākslīgais zemētājs izbūvēts kā zemē iedzīts speciāls stienis. Zemētājvads pie
zemētāja pievienots ar skrūvi sadalnē.
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21. attēls. Elektroenerģijas uzskaite 0,4kV pusē komplektā transformatoru
apakšstacijā.
Specifikācija:
1. – Nozarspaile SL 2.1
2. – Nozarspaile SM 2.1
3. – Zemētājspaile SE 15
4. – Kabeķkurpe KG 9
5. – Tēraudalumīnija vads AS 35
6. – Cinkotas stieples skava
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22. attēls. Individuālās mājas ievada uzskaites sadalnes pievienojums.
Elektroenerģijas skaitītājs pieslēgts pie “N” vada

