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Standarts attiecas uz jaunbūvējamām un rekonstruējamām ēkām, tas nosaka
pamatprasības, kas jāievēro projektējot, ierīkojot, verificējot zemējumietaises
administratīvās un ražošanas telpās, kur ēkas iekšienē ir uzstādītas jeb plānots uzstādīt
telekomunikāciju iekārtas.
Standarta mērķis ir veicināt projektēšanu. Galarezultātā jābūt zemējuma un
savienojumu shēmai, kura spēj apkalpot uzstādītās telekomunikāciju iekārtas un
nerada draudus cilvēku un dzīvnieku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi.
Lielām administratīvām ēkām ieteicams pielietot TN-S zemējumu sistēmu, mazākām
un ražošanas ēkām TN-S vai TN-C-S sistēmas.
Standarts pieņemts Elektroietaišu ierīkošanas un ekspluatācijas standartizācijas
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1. Lietotie termini, apzīmējumi un saīsinājumi
1.1. Antena
Iekārta radioviļņu izstarošanai un uztveršanai; izmēri un konstrukcija atkarīga no
lietojuma un radioviļņu frekvences

1.2. Atklāta strāvvadoša daļa

rg

o.

lv

Strāvvadošas elektroiekārtas daļas, kurai var pieskarties un kura normālos
ekspluatācijas apstākļos nav pieslēgta spriegumam, taču var nonākt zem sprieguma
bojājuma gadījumā.

1.3. Bojājuma spriegums

le

1.4. Darbzemēšana

ke

ne

Spriegums, kas parādās izolācijas bojājuma gadījumā starp atklātu strāvvadošu
daļu un konkrētu zemēšanas elektrodu, t.i., punktu, kura potenciālu neiespaido
plūstošā bojājuma strāva.

ww

w.

Kāda elektroiekārtas ķēdes punkta (piemēram, neitrālpunkta) zemēšana, kas
nepieciešama šīs elektroiekārtas un/vai tīkla pareizai darbībai.

1.5. Elektromagnētiskā ekranēšana

Telpas apgabala aizsardzība pret augstas frekvences elektromagnētisko lauku
iespaidu.

1.6. Elektrostatiskā ekranēšana
Aizsardzība pret zemas frekvences elektrisko lauku iespaidu.

1.7. Ekvipotenciālā virsma
Virsma, kuras visos punktos elektriskā lauka potenciāls ir vienāds.
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1.8. Elektrošoks
Pataloģiski fizioloģisks efekts, ko rada elektriskā strāva, plūstot caur cilvēka vai
dzīvnieka ķermeni.

1.9. Elektroietaisei nepiederoša ārēja strāvvadoša daļa (saīsināti
strāvvadoša daļa)

- ārēja

lv

Daļa, kas var radīt potenciālu starpību (parasti pret zemi), taču neietilpst
elektroietaisē.

o.

1.10. Galvenā zemējuma kopne (galvenais zemējuma pievienojums)

rg

Pievienojums vai kopne, kas paredzēta aizsargvadītāju, tai skaitā potenciālu
izlīdzināšanas vadītāju un funkcionālā zemējuma savienošanai ar zemētājiem.

ne

1.11. 0. klases iekārtas

w.

le

ke

Iekārtas, kurās aizsardzība pret elektrošoku tiek nodrošināta ar pamatizolācijas
palīdzību; tas netieši norāda, ka netiek noteikta kārtība, kā pieejamas strāvvadošas
daļas (ja tādas ir) jāpievieno aizsargvadītājam, kas ir elektroietaises fiksētas
elektroinstalācijas sastāvdaļa. Aizsardzību pamatizolācijas bojājuma gadījumā
nodrošina vide.

ww

1.12. I. klases iekārtas

Iekārtas, kurās aizsardzība pret elektrošoku tiek nodrošināta ne tikai ar
pamatizolācijas palīdzību, bet ietver arī papildus drošības pasākumus, pievienojot
pieejamas strāvvadošas daļas aizsargvadītājam, kas ir elektroietaises fiksētas
elektroinstalācijas sastāvdaļa. Tādejādi pieejamās strāvvadošas daļas nevar kļūt
bīstamas pamatizolācijas bojājuma gadījumā.

1.13. II. klases iekārtas
Iekārtas, kurās aizsardzība pret elektrošoku tiek nodrošināta ne tikai ar
pamatizolācijas palīdzību, bet ietver arī papildus drošības pasākumus, izmantojot
dubultizolāciju un pastiprinātu izolāciju. Šie pasākumi neietver nekādus zemēšanas
pasākumus un nav atkarīgi no ietaises stāvokļa.
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Piezīme1: Atsevišķos īpašos gadījumos, piemēram, elektronisko iekārtu signālu ieejas
terminālos, II klases iekārtās var tikt izmantota aizsargpretestība, ja šī pretestība ir nepieciešama un ja
šo metodi var izmantot, nesamazinot drošības līmeni
Piezīme2: Atsevišķos gadījumos ir jāizšķir ”pilnīgi izolētas II klases iekārtas” un II klases
iekārtas metāla apvalkā”;
Piezīme3: II. klases iekārta var tikt apgādāta ar funkcionālas nozīmes zemēšanas ierīci (nesaistītu
ar aizsardzības zemēšanas ierīci) tikai tad, ja attiecīgais standarts pieprasa šādu savienojumu.

1.14. III. klases iekārtas

o.

lv

Iekārtas, kurās aizsardzība pret elektrošoku balstās uz SELV un PELV barojošo
tīklu un kurās netiek ģenerēti spriegumu, kas pārsniedz I sprieguma klasi (50 V
maiņspriegumu, 120 V iztaisnotu līdzspriegumu).
Piezīme1: III.klases iekārtās nav jābūt aizsardzības zemējuma pievienojumiem;

ne

rg

Piezīme2: III.klases iekārta metāla apvalkā var tikt apgādāta ar ierīci metāla apvalkā
savienošanai ar potenciālu izlīdzinošu vadītāju tikai tad, ja attiecīgais standarts pieprasa šādu
savienojumu;

le

1.15. Klaidstrāvas

ke

Piezīme3: III.klases iekārta var tikt apgādāta ar funkcionālas nozīmes zemēšanas ierīci
(nesaistītu ar aizsardzības zemēšanas ierīci) tikai tad, ja attiecīgais standarts pieprasa šādu savienojumu.

ww

w.

Nevadāmas pa zemējumietaisi vai citiem nejaušiem ceļiem zemē noplūstošas
strāvas, kas tālāk plūst gan pa zemi, gan pa zemē guldītām metāla konstrukcijām.

1.16. Kopējā zemējuma pretestība
Pretestība starp galveno zemējuma pievienojumu un zemi.

1.17. Neatkarīgie zemētāji
Zemētāju sistēma, kurā atsevišķu zemētāju tuvumā zemes virsmas potenciāls
praktiski nemainās, ja strāva noplūst zemē pa citiem zemējumietaises zemētājiem.
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1.18. Noteiktā pieskarsprieguma robeža
Maksimālā pieskarsprieguma vērtība, kuru atļauts uzturēt nenoteiktu laika sprīdi
noteiktos ārējo ietekmju gadījumos.

1.19. Neitrāles zemēšanas vadītājs

1.20. Neitrāles vadītājs (simbols N)
vadītājs,

kas

var

līdzdarboties

o.

pievienots

rg

Sistēmas neitrālpunktam
elektroenerģijas pārvadē.

lv

Vadītājs, kas savieno neitrāles vadītāju ar zemētāju.

ne

1.21. Noplūdes strāva

le

1.22. Pieskarspriegums

ke

Uz zemi vai uz ārējām strāvvadošām daļām plūstoša strāva, neesot izolācijas
bojājumam.

w.

Spriegums starp divām vienlaicīgi pieejamām daļām izolācijas atteices laikā.

ww

1.23. Potenciālu izlīdzinošā saite

Elektriskais savienojums, kas vairākām atklātām un ārējām strāvvadošām daļām
nodrošina praktiski vienādu potenciālu.

1.24. Potenciālu izlīdzināšanas vadītājs
Aizsargvadītājs potenciālu izlīdzinošas saites nodrošināšanai.

1.25. PEN vadītājs
Zemēts vadītājs, kas veic gan aizsargvadītāja, gan neitrāles vadītāja funkcijas.
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1.26. Telekomunikācija
Informācijas pārraide pa sakaru līnijām no viena raidītāja uz vairākiem
uztvērējiem ar telegrāfa, telefona, radio, televīzijas, datoru tīklu u.c. sistēmu palīdzību.

1.27. Verificēšana

lv

Darbību kopums, ko veicis Nacionālais reglamentētās metroloģijas dienests (vai
cita atzīta institūcija), lai konstatētu un apstiprinātu, ka valsts metroloģiskai kontrolei
pakļautie mērīšanas līdzekļi pilnīgi atbilst noteiktajām prasībām.

o.

1.28. Verifikācija

1.29. Zibensnovadītājs

zemētāja

un

zemētājvada,

kas

savieno

le

ke

Sastāv no zibensuztvērēja,
zibensuztvērēju ar zemētāju.

ne

rg

Sistēmas pārbaude, ko parasti veic tās izstrādāšanas gaitā, lai pārliecinātos vai
izstrādāšanas procesā aplūkojamā posma rezultāti atbilst tā sākumā definētajiem
noteikumiem un prasībām.

w.

1.30. Zibensuztvērējs

ww

Zibensnovadītāja daļa, kas uztver zibens iedarbību.

1.31. Zemējumietaise

Zemētāju un savienotājvadu kopums, kas nepieciešams elektroietaises iekārtu
zemēšanai.
Līdzšinējā praksē izmantota terminoloģija :



Zemētājvads – savieno zemētāju ar zemējummaģistrāli;



Zemējumvads – savieno zemējamo objektu ar zemējummaģistrāli.



Ar zemējumietaisi saprot zemētāju, zemētājvadu, zemējummaģistrāļu un
zemējumvadu kopu.
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1.32. Zemētājtīkls
Zemējumietaises daļa, kas ietver tikai zemētājus un savienojumus starp tiem.

1.33. Zemētājs

lv

Vadītājs vai vadītāju kopums, kas atrodas zemē un veido ar to elektrisku
kontaktu.

o.

1.34. Zemējumvads

rg

Mazas pretestības vads, kas elektroiekārtas zemējamās daļas savieno ar
zemētāju.

ne

1.35. Zemētājspaile

le

1.36. Zeme (grunts)

ke

Elektroiekārtas spaile, kas paredzēta zemējumvada pievienošanai.

ww

w.

Zemes elektrovadošā masa, kuras elektriskais potenciāls jebkurā punktā ir
pieņemts vienāds ar nulli.

1.37. Zemēšanas elektrods

Strāvvadoša daļa vai daļu grupa, kas atrodas ciešā kontaktā ar zemi un nodrošina
elektrisku kontaktu ar zemi.

Saīsinājumi:

Ēkas elektrotīkla aizsardzības līdzekļu izvēle atkarīga no izvēlētās elektrotīkla
zemējuma sistēmas. Pēc starptautiskās klasifikācijas zemējumu sistēmu apzīmē ar
diviem burtiem; pirmais no tiem norāda barošanas avota neitrāles darba režīmu,
otrais– elektroiekārtu metāla korpusu un blakus esošo vadošo daļu zemēšanas režīmu
Apzīmējumos izmanto franču vārdu pirmos burtus :
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T - Terre (zeme)
I - Isole (izolēts)
N - Neutre (neitrāls)
C - Combine (kombinēts, savietots)
S-

Separe (atsevišķs).

barošanas avota neitrāle sazemēta, elektropatērētāju korpusi sanullēti;

o.

TN -

lv

Zemēšanas sistēmas :

- barošanas avota neitrāle un elektropatērētāju korpusi sazemēti, pie tam
zemētāji var būt atsevišķi,

IT

-

barošanas avota neitrāle izolēta, elektropatērētāju korpusi sazemēti;
sistēmu iedala veidos :

ne

TN -

rg

TT

TN-C- darba un aizsargnullvadi apvienoti;
darba un aizsargnullvadi atdalīti;

ke

TN-S-

le

TN-C-S- nullvadi elektrotīkla (līnijas) galvas daļā apvienoti, sākot ar kādu
iecirkni nullvads sadalīts divos : darba un aizsargnullvadā.

ww

w.

Zemētas neitrāles tīklos ar spriegumu līdz 1000V (TN sistēmas)
zemējumietaisēm jābūt savienotām ar nullvadu, bet tam savukārt ar transformatora vai
ģeneratora neitrāli. Šādu zemēšanu sauc par nullēšanu. Izolētas neitrāles tīklos lieto
tikai zemēšanu.

Ieteicamie apzīmējumi (simboli) vadiem :

E

-

zemējumvads ;

PE -

sazemēts aizsargvads;

N

neitrāles vadītājs (darba nullvads);

-

PEN - apvienotais nullvads; (aizsargvadītājs un neitrāles vadītājs);
L

-

fāzu vads;

Ieteicamās vadu krāsas:
sazemēts aizsargvads PE - dzeltenzaļā krāsā (obligāta prasība);
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darba nullvads N – zilā krāsā.;
nedrīkst fāzes vadītāju ( fāzes vadu) apzīmēt dzeltenā vai zaļā krāsā.
Jāmaina savienojumu esošā marķēšanas (apzīmējumu) sistēma. Ir viegli sajaukt
PE aizsargvadu ar dzelteni/zaļu marķējumu ar fāzu vadiem dzeltenā un zaļā krāsā
(fāzu vadu apzīmējumi pēc LEK 002 “Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu
tehniskā ekspluatācija” p. 3.4.30.).

lv

2. Pamatprincipi

rg

o.

Standarts nosaka pamatprasības zemējumietaišu ierīkošanai enerģētiska profila
uzņēmumu stacionārās administratīvajās un ražošanas ēkās, kurās paredzētas
telekomunikāciju iekārtas un elektroiekārtas ar maiņspriegumu līdz 1000 V un
līdzspriegumu līdz 1500 V.

ne

Ēkas, kurās nodrošināts infrastruktūras integrētu funkciju kopums, tiek sauktas
par “intelektuālām ēkām”.

ke

Intelektuālo ēku funkcionēšanas sistēmu pamatgrupas:
 inženieru infrastruktūra;

le

 tehnoloģiskās sistēmas;

w.

 drošības sistēmas.

Intelektuālo ēku sistēmas darbspējas ir atkarīgas no elektroapgādes stāvokļa.

ww

Skaitļošanas tehnikas, telekomunikācijas līdzekļu,
zemēšana (nullēšana) nodrošina divus pamatuzdevumus:

tehnoloģisko

iekārtu

 aizsargā personālu no elektriskās strāvas iedarbes;
 aizsargā iekārtu un informācijas apmaiņas līnijas no traucējumiem, kuri rodas
no barojošo tīklu puses vai no klīstošām, elektromagnētisko lauku radītām
strāvām zemējumu ķēdēs.
Rekomendācijas nav paredzētas mobilām metāla vai metāla karkasa ēkām.

Mūsdienu elektrodrošības koncepcija nosaka, ka ēku elektroietaises līdz 1000V
nedrīkst būt bīstamas cilvēkam vai mājas dzīvniekam tam netīšām tieši pieskaroties
strāvu vadošām daļām, normālā ekspluatācijas režīmā un vienreizējas izolācijas
bojājuma gadījumā.
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Ēku iekārtu zemēšanas ierīkošanas un ekspluatācijas pamatā izmantosim LEK
364 un Eiropas telekomunikāciju standarta ETS 300253, 1995 standartu prasības.
LEK 364 standarti nosaka nepieciešamību obligāti nodrošināt ēku elektroiekārtu
aizsardzību pret tīšu un netīšu pieskaršanos, pret pārstrāvas siltuma iedarbi, pret
bojājuma strāvām, pret ugunsgrēkiem un sprādzieniem, pret pārspriegumiem.
Lai nodrošinātu elektrodrošību saskaņā ar LEK 364-4-41 jāzemē un/vai jānullē:
 visas elektroiekārtas ar nominālo maiņspriegumu lielāku par 50 V;
 telpās ar paaugstinātu bīstamību, sevišķi bīstamās, ārējā teritorijā
elektroiekārtas ar nominālo maiņspriegumu lielāku par 25 V.

ww

w.

le

ke

ne

rg

o.

lv

Zemēšanas nepieciešamība atkarībā no sprieguma lieluma parādīta tabulā 1.

rg

ne

ke

le

w.

ww

o.
lv
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Tabula 1
Zemēšanas nepieciešamība atkarībā no sprieguma lieluma un veida.
Prasības

Neprasa aizsardzību no tiešas
pieskaršanās ar barjerām,
apvalkiem,vai izolāciju, ja
elektroierīce atrodas potenciālu
izlīdzināšanas sistēmas zonā
Neprasa aizsardzību no tiešas
pieskaršanās ārējām
strāvvadošām daļām, kuras var
nonākt zem sprieguma

Un <25V AC
Un< 60V DC

ke

ne

Un≤50V AC
Un≤120V DC

zonas un

w.

U <6V AC vai U< 15V DC
īsslēgumiem elektroiekārtās

pie vienfāzu

ww

U <25V AC
U< 60V DC

Un <6V AC
Un< 15V DC

078  LEK: 2005

AC – maiņspriegums
DC – līdzspriegums
Un - nominālais spriegums

Un >25V AC
Un> 60V DC
Atskaitot sprādziennedrošas
elektrometināšanas iekārtas
Un <25V AC
Un< 60V DC

Sevišķi bīstamas
telpas

14

Nav nepieciešams zemēt vai
nullēt.

le

LEK364-4-41

Telpas ar paaugstinātu
bīstamību

rg

Nepieciešams zemēt un/vai
nullēt

Telpas bez
paaugstinātas
Bīstamības
Un>50V AC
Un>120V DC

o.
lv

Normatīvtehniskais
dokuments

lv

o.

rg

ne

ke

le

w.

ww
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Pēc LEK 364 elektroenerģijas sadales tīklu līdz 1000V raksturo zemējumu
sistēmu veidi : TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT. Aizsardzības līdzekļu izvēli lielā mērā
nosaka tīklu zemēšanas sistēma.
Rekonstruējot inženiertehniskās, energoapgādes, administratīvās un ražošanas
ēkas paredzēt šo ēku elektrotīkla pārbūvi no sprieguma 220/380V un 3x220V uz
spriegumu 230/400V, tīklu veidojot ar zemēšanas sistēmām TN-S un TN-C-S.
Neiesakām administratīvo un ražošanas ēku elektroapgādei pielietot TT, IT
sistēmas.

lv

Kā galveno aizsardzību pret tiešu pieskaršanos un netiešu pieskaršanos normālā
režīmā pielieto 3 sevišķi zemu sprieguma sistēmas SELV, PELV un FELV.

o.

Telekomunikāciju iekārtu tīklu darbību iespaido elektromagnētiskie lauki,
impulsa traucējumi, elektroenerģijas piegādes un zemēšanas kvalitāte.

ne

ke

w.







impulsa un augstfrekvences traucējumi pa komunikāciju tīkla zemēšanas
un barošanas ķēdēm;
impulsa un augstfrekvences lauki;
50 Hz elektriskie un magnētiskie lauki;
elektrostatiskās izlādes;
īslaicīgas barošanas sprieguma izmaiņas;
ilgstoši barošanas sprieguma iekritumi.

le



rg

Telekomunikāciju tīklos kaitīgas ietekmes izsauc :

ww

Telekomunikāciju tīklā traucējumus rada arī darbgaldi ar elektrisko piedziņu;
metināšanas transformatori, gāzes izlādes tipa gaismekļi un iekārtas ar strauji
mainīgu darba režīmu. Izvēloties elektroiekārtu jāievēro elektromagnētiskās
savietojamības noteikumi un jāveic pasākumi traucējumu novēršanai; piemēram
speciālu augstfrekvences filtru ieslēgšana zemējumvados, kabeļu ekrānu zemēšana,
signālķēžu atdalīšana, induktīvu cilpu veidošanās novēršana, pārsprieguma
aizsardzības izvēle un uzstādīšana, potenciālu izlīdzināšana.
Zemējumietaisēm jānodrošina šādas prasības :


cilvēku un dzīvnieku aizsardzība no elektriskās strāvas iedarbes izolācijas
bojājuma gadījumā,



elektrotīkla un elektroietaišu normāls darba režīms;



aizsardzība pret atmosfēras un komutācijas pārspriegumiem;



statiskās elektrības lādiņu noņemšana;



elektrisko atbalsta plakni antenām;



signālu un līdzstrāvas atpakaļceļu.
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Ar jēdzienu zemēšana saprot elektroiekārtu metāla daļu savienošanu ar zemi.
Zeme ir nosaukums gan zemei kā vietai, gan arī kā vielai.
Pēc funkcionālās nozīmes zemējumus iedala:
 darbzemējumos, kas nepieciešami elektroiekārtu un aparātu normālai darbībai (ir
darba ķēdes kāda punkta zemējums). Pie tiem, piemēram, pieder elektrotīklu
neitrāļu, zibensnovadītāju, antenu zemējumi;
 aizsargzemējumos, kas nepieciešami cilvēku un dzīvnieku aizsardzībai pret augstu
pieskarspriegumu, kas var rasties uz strāvu vadošām, bet bez sprieguma esošām
aparāta daļām.

lv

Ar elektrotīkla neitrāli saprotam abstraktu jēdzienu, kas apzīmē šī elektrotīkla
elektroiekārtu neitrāļu zemēšanas veidu.

rg

o.

Par neitrāli sauc trīsfāzu elektroiekārtas tinumu punktu, kura potenciāls
normālos darba apstākļos vienāds ar nulli.

ne

Neitrāļu darba režīms (zemēšanas veids) būtiski ietekmē elektrotīkla tehniskos
un ekonomiskos rādītājus, izolācijas līmeni, pārspriegumu aizsardzību, apkalpojošā
personāla drošību u.c.

ke

Zemētas neitrāles zemsprieguma tīklos (TN sistēmas) zemējumietaisēm jābūt
savienotām ar nullvadu, bet tam savukārt ar transformatora vai ģeneratora neitrāli, un
tad šādu zemēšanu sauc par nullēšanu. Aizsardzības aparātiem jānodrošina
pieļaujamie atslēgšanas laiki.

w.

le

Speciālās vienfāzu telekomunikāciju iekārtas (datori, printeri, faksiekārtas,
kopētāji, garantētās barošanas iekārtas, nepārtrauktās barošanas iekārtas) rada
elektrotīklā traucējumus, sprieguma asimetriju, noslogo darba nullvadu, līdz ar to
atsevišķos gadījumos jāpalielina darba nullvada šķērsgriezums.

ww

Potenciālu izlīdzināšanas noteikumus nosaka LEK 364-5 sērijas standarti.

Ciparu informācijas tehnoloģijas iekārtas var efektīvi strādāt tikai pie noteiktām
barošanas sprieguma prasībām; ciparu iekārtas jūtīgas pret augstfrekvences un
impulsa sprieguma iedarbi; mazjūtīgas pret zemfrekvences traucējumiem.
Publiskā elektrotīklā 220/380V (230/400V) elektroenerģijas Piegādātājs uz
piegādes robežas Lietotājam saskaņā ar standarta LEK 018 “Barošanas sprieguma
normas publiskajā elektroapgādes tīklā” nodrošina tabulā 2 minētos elektroenerģijas
parametrus.
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Tabula 2
Nr.
p.k.

Elektroenerģijas
īpašības

Kvalitātes
rādītājs

Pieļaujamā robežvērtība

 10

1.

Sprieguma novirze

2.

Sprieguma iekritums

Nostabilizējusies novirze,
%
Dziļums V, un ilgums s

3.

Īsslaicīgais
pārspriegums
Frekvences novirze

k
Attiecinātās vienībās
Hz

Nav normēts
 0,4

lv

4.

Nav normēts

o.

Atbildīgi telekomunikāciju patērētāji (piem. serveri), tīklos ar augstu
traucējumu līmeni, jānodrošina ar papildus aizsardzību pret augstfrekvences
pārspriegumu (piem. tīklu filtri, pārsprieguma izlādņi).

ne

rg

Intelektuālās ēkās veido telekomunikāciju strukturizētu kabeļu sistēmu, kura
sastāv no kabeļu apakšsistēmām:

 horizontālā ;

w.

 tīkla iekārtu.

le

 iekšējo maģistrāļu ;

ke

 ārējo maģistrāļu ;

ww

Strukturizētu vājstrāvas kabeļu infrastruktūru jāprojektē tā, lai jebkuru
tehnoloģiju varētu pilnīgi nomainīt, neaizskarot citas tīklā izmantotās.
Telekomunikāciju kabeļu montāža jāizpilda saskaņā ar valstī spēkā esošo
tiesību aktu un kabeļa izgatavotāja prasībām.
Piekļuves tīklam (jeb vietējam pieslēgumam) drīkst pieslēgt tikai iekārtas, kas
atbilst elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības prasībām, kuras nosaka valstī
spēkā esošo tiesību aktu prasības.
Piekļuves tīkla īpašniekam jānodrošina pārsprieguma aizsardzība centrāles
krosā vismaz līnijas pusē.
Pretzibens un pārsprieguma aizsardzības elementus un ierīkošanas kārtību
nosaka piekļuves tīkla īpašnieks.
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Telekomunikāciju kabeļu līniju tipiskās savienojumu shēmas ar “zemi”:
 simetriskā (zemēšana abos galos);
 asimetriskā (zemēšana vienā galā);
 nav saites ar “zemi”.

Sistēmā pieļauj izmantot :

lv

 simetriskus elektriskos kabeļus ar vīto pāri; ekranizētus un bez ekrāna ar
viļņu pretestību 100, 120 un 150Ω;

rg

o.

 optiskās šķiedras kabeļus.

ne

Optiskās šķiedras kabeļi ar metāliskiem pastiprinošiem elementiem nenodrošina
pilnīgu galvanisko nodalīšanu starp savienojuma punktiem. Optisko šķiedru kabeļiem
jāzemē visas metāliskās daļas uz potenciālu izlīdzinošo kopni.

le

ke

Lai kabeļa ekranizēšana būtu efektīva, ekrānam jābūt nepārtrauktam pa visu
savienojuma garumu.
Horizontālos kabeļu ekrānus pietiekami sazemēt tikai no vienas puses, piem.
krosa telpās.

w.

Mērkabeļa ekrānu jāzemē tai kabeļa galā, kurš pieslēgts ķēdei ar mazāko pilno
pretestību.

ww

 Ja mēra spriegumu, tad kabeļa galā pie mēramā objekta.
 Ja mēra strāvu, tad kabeļa galā pie mērsistēmas.
Induktīvo traucējumu novēršanai izmanto paņēmienus:
 novieto mērsistēmu tālāk no traucējuma avota;
 maina mērsistēmas orientāciju telpā;
 pielieto vīto vadu pāri;
 sistēmu ekranizē ar feromagnētisko ekrānu.
Lattelekom koaksiālie kabeļi sakaru tornī parasti praksē tiek sazemēti pie
iekārtas (antenas) , nākošais zemējuma punkts ir pirmais asais kabeļa pagrieziens
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(aptuveni 90 grādi), kas parasti atrodas torņa apakšējā daļā. Koaksiālo kabeli vēl
sazemē pie ievada sakaru mezgla telpā.

3. Elektroiekārtu zemēšanas sistēmas
Standartā LEK 364-1 apskatītas elektrisko tīklu zemēšanas sistēmas TN-C-S,
TN-C, TN-S, TT, IT.
Attēlos 1. - 5. parādītas maiņstrāvas trīsfāzu tīklā izmantojamās zemēšanas
sistēmas TN-C-S, TN-C, TN-S, TT, IT.
Pirmais burts raksturo barošanas avota zemēšanu.

barošanas avota strāvvadošo daļu viena punkta tiešs savienojums ar zemi;

o.

T-

lv

Attēlos pielietoto burtu apzīmējumu nozīme.

rg

I - visas spriegumam pieslēgtās strāvvadošās daļas izolētas no zemes vai
viens punkts rezistīvi savienots ar zemi.
Otrais burts raksturo elektroiekārtu atklātu strāvvadošu daļu zemēšanu.

ne

T- atklātu strāvvadošu daļu tiešs savienojums ar zemi, neatkarīgi no
barošanas avota saites veida ar zemi;

ke

N- atklātu strāvvadošu daļu tiešs savienojums ar barošanas avota zemēto
punktu (maiņstrāvas sistēmās zemētais punkts parasti ir neitrālpunkts).

le

Pēdējie burti (ja tādi ir) raksturo darba un aizsargnullvadu.

w.

C- darba un aizsargnullvada funkcijas nodrošina viens vadītājs (PEN
vadītājs);

ww

S- darba nullvada un aizsargnullvada funkcijas nodrošina atsevišķi vadītāji
(N; PE vadītāji).
No 1. līdz 5. attēlam pieņemtie apzīmējumi :

Darba nullvads (N)

Sazemēts aizsargvads (PE)

Apvienots nullvads (PEN)
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1. attēls. TN-C-S sistēma

o.

lv

20

ww

w.

le

ke

ne

1. Barošanas avota zemējums.
2. Atklātas strāvvadošas daļas.

2.attēls. TN - C sistēma
1. Barošanas avota zemējums.
2. Atklātas strāvvadošas daļas.
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le

ke

ne

rg

o.

lv
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3.attēls. TN - S sistēma
1. Barošanas avota zemējums.
2. Atklātas strāvvadošas daļas.
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w.

le

ke

ne

rg

o.

lv
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4.attēls. TT sistēma
1. Barošanas avota zemējums
2. Atklātas strāvvadošas daļas
3. Iekārtu korpusu zemējums
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w.

le

ke

ne

rg

o.
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5.attēls. IT sistēma
1.
2.
3.
4.

Pretestība.
Barošanas avota zemējums.
Atklātas strāvvadošas daļas.
Iekārtu korpusu zemējums.
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3.1. Aizsardzība ar sevišķi zemu spriegumu SELV, PELV un FELV
sistēmām
Mazspriegums (ELV- extra low voltage) ir sprieguma apgabals, kurā normālā
režīmā spriegums starp vadītājiem vai vadītājiem un zemi nepārsniedz 50 V
maiņsprieguma un 120 V līdzsprieguma.
Izšķir:
sevišķi zemu drošības sprieguma sistēmu SELV (safety extra low
voltage);



sevišķi zemu drošības sprieguma sistēmu PELV (protection by safety
extra low voltage);



mazu darba spriegumu sistēma FELV (funkcional extra low voltage),
kura neatbilst SELV un PELV prasībām (piem.FELV tīkls satur iekārtu,
kura nav pietiekoši izolēta no zemsprieguma elektrotīkla (LV)).

ne

rg

o.

lv



ke

Izolētās no zemes sevišķi zema sprieguma drošības sistēmā SELV atļauts veikt
darbus nepielietojot drošības līdzekļus pret nejaušu pieskaršanos, pielietojot tikai
aizsardzības metodes pret īsslēgumu.

w.

le

SELV ķēžu spriegumam pieslēgtās daļas nedrīkst būt savienotas ar zemi vai
citu ķēžu spriegumam pieslēgtām daļām, vai ar citu ķēžu aizsargvadītājiem. 6.,7. att.
parādītas SELV, PELV sistēmas, kuras baro drošības atdalītājtransformators.

ww

Aizsardzība pret elektrošoku ir jānodrošina, pielietojot atbilstošus pasākumus
gan normālā darba režīmā, gan bojājuma gadījumā. Uzskata, ka aizsardzība pret
elektrošoku ir nodrošināta, ja :


nominālais spriegums nepārsniedz I. sprieguma klases augšējo robežu
(50 V maiņspriegumu, 120 V iztaisnotu līdzspriegumu);



SELV un PELV ķēdēm barošana ir no sekojoša avota :


drošības atdalītājtransformatora;



strāvas
avota,
kas
nodrošina
noteiktajai
drošības
atdalītājtransformatora drošības pakāpei līdzvērtīgu aizsardzības
pakāpi (piemēram, motorģenerators, kas nodrošina līdzvērtīgu
izolāciju);



elektroķīmisks avota (piemēram, akumulators, galvaniskais elements),
kas ir neatkarīgs vai ar aizsargatdalījumu atdalīts no FELV ķēdēm vai
ķēdēm ar augstāku spriegumu;
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citiem avotiem, kas neatkarīgi no FELV ķēdēm vai ķēdēm ar augstāku
spriegumu (piemēram, ģenerators ar iekšdedzes dzinēju);



attiecīgajiem standartiem atbilstošam elektroniskām ierīcēm, kurām ir
veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka iekšēja bojājuma gadījumā
spriegums uz izejas spailēm nevarētu pārsniegt I sprieguma klases
augšējo vērtību.

ww

w.

le

ke

ne

rg

o.

lv



6.attēls. SELV sistēma

Tikai lasīšanai
078  LEK: 2005

o.

lv

26

ne

rg

7.attēls. PELV sistēma

ke

4. Zemējumietaises ierīkošana

le

Ar zemējumietaisi saprotam zemētāju, zemētājvadu, zemējummaģistrāļu un
zemējumvadu kopu.

w.

Zemējumietaise sastāv no :

zemētājtīkla, kas kontaktējas ar grunti;



zemējumtīkla, kurš nav tiešā kontaktā ar grunti.

ww



Ierīkojot zemētājtīklu, pirmām kārtām jācenšas izmantot dabiskos zemētājus;
ēku dzelzsbetona pamatus, apakšzemes dzelzs un dzelzsbetona konstrukcijas, metāla
cauruļvadus (izņemot cauruļvadus, kuros plūst degošas vai sprāgstošas vielas vai
maisījumi, savējos kanalizācijas vai centrālapkures cauruļvadus. Jaunas mājas var
būvēt ar pamatu zemētājiem.
Izmantojot cauruļvadus kā zemētājus, jāparedz, ka to remontu gadījumā
zemētājs var tikt atvienots vai nomainīts ar plastmasas cauruļvadu.
Ja ar dabīgajiem zemētājiem neizdodas panākt vajadzīgo zemējumpretestību vai
potenciālu izlīdzināšanu, tad izmanto mākslīgos vertikālos un horizontālos zemētājus.
Atkarībā no grunts sastāva zemētājtīkla veidošanu veic pēc tādas tehnoloģijas,
lai optimāli izmantotu zemēšanai labvēlīgāko grunts slāni. Liela apjoma objektos
pirms zemējumietaises projektēšanas ieteicams veikt grunts pretestības mērījumus.

Tikai lasīšanai
078  LEK: 2005

27

Projektējot zemējumu sistēmu, jācenšas :


panākt pēc iespējas zemāku zemējuma pilno pretestību;



ēkas elektropatērētāju elektrobarošanu veikt no 380/220 (400/230) V
elektrotīkla izmantojot TN-S vai TN-C-S zemēšanas sistēmas;



trīsfāzu ķēdēs veikt slodžu izlīdzināšanu pa fāzēm (simetrēšanu);



ēkā izveidot
izlīdzināšanai;



ēkās pielietot elektriskās instalācijas kabeļus un vadus ar vara dzīslām;



lai barojot vienfāzu slodzi vienfāzu divvadu un trīsvadu līnijās, trīsfāzu
piecvadu līnijās darba nullvada (N) šķērsgriezums būtu vienāds ar fāzu
vada šķērsgriezumu;



lai vienfāzu trīsvadu, trīsfāzu piecvadu līnijās ar vadu šķērsgriezumu līdz
16 mm2 aizsargvadītāja PE šķērsgriezums būtu vienāds ar fāzu vadu
šķērsgriezumu, 16 mm2 pie fāzu vadu šķērsgriezuma no 16 līdz 35 mm 2
un 50 % no fāzu vada šķērsgriezuma pie fāzu vadu šķērsgriezuma lielāka
par 35 mm2;



izbūvēt ēkas zemētāju apsargājamā (kontrolējamā) teritorijā;



ievērot standarta LVS EN 60950 un telekomunikāciju aparatūras
izgatavotājrūpnīcu zemēšanas prasības.

zemējumkopni

(rindspaili)

potenciāla

le

ke

ne

rg

o.

lv

galveno

ww

w.

Izolētas neitrāles elektroietaisēs ar spriegumu virs 1000 V, ja zemējumietaise
vienlaicīgi tiek izmantota arī zemsprieguma iekārtu zemēšanai, zemējumprestība
jāizvēlas pēc nosacījuma :

Iz

Rz 

125
 
Iz

- vienfāzes zemesslēguma strāva izolētas neitrāles tīklā, A.

Zemētāju ar galveno zemētājkopni jāsavieno ar zemētājvadu vismaz divās
dažādās vietās ar atvienojamu savienojumu. Šī prasība neattiecas uz gaisvadu līniju
atkārtoto zemētāju, atsevišķi stāvošu zibensnovadītāju, kam ir tikai zemētājs, un
tamlīdzīgos gadījumos.
Elektroaizsardzības nolūkos ēkās visus zemējamos elementus jāsavieno ar
galveno zemējumkopni (vāciski PAS, angliski MPEC, latviski GZK).
Galvenajai zemējumkopnei jābūt izgatavotai no vara.
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Pie zemētājvada ievada ēkā jāpiestiprina zīme.
Telpās, kuras pieejamas tikai kvalificētam personālam, galveno zemēšanas
kopni (GZK) var uzstādīt atklāti, pārējos gadījumos GZK jābūt ar noslēdzamu
apvalku.
Galvenajai zemējumkopnei (GZK) jāatrodas galvenajā elektrosadales telpā tuvu
ievadsadalei.
Ievadsadali un galveno zemējumkopni vēlams ierīkot ēkas pagrabā vai pirmā
stāvā.
Zemējumvadiem pa īsāko ceļu jāsavieno galveno zemējumkopni ar :
zemētājtīklu;



maiņsprieguma barošanas kabeļa ievada nullvadu PEN (četrvadu TN-C
sistēmā);



maiņsprieguma barošanas kabeļa ievada aizsargvadu PE (TN-S
sistēmā);



elektroiekārtu un telekomunikāciju paneļu (skapju) zemējumkopnēm;



telekomunikāciju kabeļu un iekārtu ekrāniem;



pārsprieguma novadītājiem;



ārējo zibens aizsardzības sistēmu zemējumvadiem;



antenu zemējumspaili;



citu zemējumietaisi (piemēram, ģeneratora);



ēkas ūdensapgādes metāliskiem cauruļvadiem;



ēkas gāzes cauruļvadiem;

ww

w.

le

ke

ne

rg

o.

lv





ēkas apkures sistēmas metāliskiem cauruļvadiem;



līdzstrāvas + vai – potenciālo spaili (ievērojot iekārtu izgatavotāju
dokumentācijas prasības, piem. 48V barošanas blokam ASCOM zemē
“+” spaili).

Esošo 330, 110/20/0,4 kV apakšstaciju operatīvā 110 (220) V līdzsprieguma
tīklu izolē no zemes un nezemē.
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Tabula 3
Ieteicamās zemējumietaises pretestības normas
(apvienotais zemētājs)

Zemējumietaises pretestība,


Objekta tips

3

Datoru centri, serveru ēkas

1

lv

Energoapgāde, energosadale

 10 

o.

Pārējie objekti

rg

No zibensaizsardzības viedokļa apvienotais zemētājs ir labākais risinājums.

ne

IEC 61024-1 iesaka divus zemētāju noguldīšanas veidus :

A tips. Satur horizontālos (radiālos) elektrodus vai vertikālos elektrodus;



B tips. Satur gredzenveida elektrodus vai pamata elektrodus. B tipa
sistēma ir vai nu daudzstūra slēgums, kam ir kontakts ar zemi vairāk nekā
80 procentos tā kopgaruma, vai pamata elektrods.

le

ke



w.

Horizontālais zemētājs jāiegulda 0,5 līdz 1,0 m dziļumā, lai varētu apstrādāt
zemi.

ww

Potenciāla izlīdzināšanas sistēma nav norobežota no zibensaizsardzības
sistēmas, lielākā savienojumu daļa kalpo abiem uzdevumiem.
Funkcionālās zemēšanas un aizsargvada funkcijas var nodrošināt ar atsevišķa
vada ievilkšanu, kurš pievienots ēkas galvenajai zemēšanas spailei.
LEK 364-5 sērijas standarti iesaka sekojošas metodes:


Radiāli (staru veida) savienoti aizsargvadi. Pielieto mazjūtīgākām
informācijas tehnoloģiju iekārtām. Viegli pielietojama esošajās ēkās.



Vietējās horizontālās ekvipotenciālās saites sistēmas lietošana.

Aizsargvadi papildināti ar ekvipotenciālo saiti (piemēram, vienā stāvā). Saite
atdalīta no ēkas metāliskām daļām.
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Horizontālā un vertikālā ekvipotenciālās saites sistēma.

Ekvipotenciālais tīkls katrā ēkas stāvā; ir saite ar ēkas metāla daļām un
vertikālie savienojumi starp stāviem.
Zemējumvadiem jābūt :
ar pietiekami zemu pretestību;



ar pietiekamu šķērsgriezuma laukumu;



savienotiem ar iezemējamo iekārtu pa īsāko ceļu;



izolētiem.

o.

lv



rg

Zemējumvadiem jāsaglabā elektrisko nepārtrauktību, zemējuma ķēdē nedrīkst
ierīkot aizsardzības (drošinātājus, automātslēdžus) un komutācijas aparātus.
lietot

ne

Pievienojot zemējumvadus, jālieto neizolētas skrūves. Nedrīkst
pašgriezošās skrūves un atsperpaplāksnes.

ke

Zemējumvadiem jābūt sametinātiem, saskrūvētiem vai ar skrūvspailēm
saspiestiem. Savienojuma vietā jābūt drošam kontaktam. Trosēm atļauts arī čaulu
savienojums (piemēram, presējamas, skrūvējamas). Savienošanas vietas jāaizsargā
no korozijas.

w.

le

Zemējumvadu pievienošana metāliskiem kabeļpunktiem, kanāliem, skapjiem,
statņu rindām, sadaļņu korpusiem un citu elektroietaišu korpusiem (izņemot ar
dubulto izolāciju), jāveic izmantojot kabeļu šķērsgriezuma laukumiem atbilstošus
kabeļu uzgaļus (kurpes) un kabeļu uzgaļiem paredzētās skrūves.

ww

Saskaņā ar LEK 364-5-54 p. 547.1.1. zemējuma kopnes izmēri tiek izvēlēti
tādā pašā veidā kā galvenajai ekvipotenciālai saitei .
Šķērsgriezuma laukums, kas nepieciešams informācijas tehnoloģiju funkcijām
var būt lielāks nekā aizsardzības prasībās norādītais. Ēkas galveno zemējuma kopni
veido no vara ar šķērsgriezumu 25mm² vai 50mm². Pārējās zemējuma kopnes veido
no vara ar šķērsgriezumu 6 ÷ 50mm².
Kopnē var būt caurumi ar vītni M5 un kopne paredzēta telekomunikāciju
iekārtu zemējumvadu pievienošanai.
Ēkas elektrotīklos sprieguma zudumi nedrīkst pārsniegt 4% no tīklu nominālā
sprieguma (LEK 364-5-52 p. 525.).
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Aizsargvadītājam PE un vadītājam PEN jābūt ar divkāršu marķējumu :


dzeltenzaļā krāsā (vadītāju galos);



burti PE vai PEN.

Pielikumā 1 uzrādīti no dažādiem avotiem apzināti materiāli, kurus
rekomendēts izmantot kā pagaidu normatīvus
zemējumietaišu ierīkošanai
ēkās.

ww

w.

le

ke

ne

rg

o.

lv

Zemētāju materiāli un to izmēri, atbilstoši mehāniskai un korozijas izturībai,
uzrādīti tabulā 4.
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Tabula 4
Zemētāju materiāli un to izmēri, atbilstoši mehāniskai un korozijas izturībai
(DIN VDE 0151106.86)
1
Nr.
p.
k.

2

3

Materiāls

4

5

Serde

Forma

mm

6.

ar svina
apvalku 2)
ar vara
apvalku
ar elektrolīzes vara
apvalku

7.
8.

Kails

ww

11.

Plakanprofils
Apaļa stieple
virsmas zemētājam
Trose

w.

9.
10.

12.
13.

Varš

14.
15.

Alvots

Caurule
Trose

Cinkots
Ar svina

Plakanprofils
Trose

pārklājumu2)

16.

lv

o.

3
3
2

rg

Tērauds

100
100
25
20

Biezums
mm

Apaļa stieple

Minimālais
m

Vidēji
m

63
63
47
63

70
70
55
70

107)

505)

8

1000

15

2000

ne

5.

Šķērsgriezums
mm2

8

Aizsargslānis

ke

Karsti
cinkots 1)

Plakandzelzs3)
Profils
Caurule
Apaļdzelzs dziļuma
elektrodi
Apaļdzelzs virsmas
zemētājiem
Apaļdzelzs virsmas
zemētājiem
Apaļdzelzs dziļuma
elektrodiem
Apaļdzelzs dziļuma
elektrodiem6)

17,3

le

1.
2.
3.
4.

6
7
Minimālie izmēri

50
35
1,8 katrai
stieplei
20
1,8 katrai
stieplei
1,8 katrai
stieplei

254

300

1

5

20
1000

40

2

35
2
35
50
35
35

2

1000

Piezīmes:
1)

Pielietojams arī betonā.
Nevar pielietot betonā.
3)
Valcēta vai griezta lenta ar noapaļotām malām.
4)
Lenta no noapaļotām malām.
5)
Cinkojot caurvilces vannā pašlaik piegādājams ar pārklājumu tikai 50 m.
6)
Atbilstoši UL 467 Standard for Safety-Grounding and Bonding Equipment. ANSIC 33.8-1972.
7)
Vācu pasta tālsarunu iekārtām diametrs 8 mm.
2)
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5. Verificēšana
Ēkas zemējumietaises verifikācija ietver zemējumietaises vizuālu apskati un
pārbaudi (mērīšana).
Ēkas zemējumietaisi verificē :
ēkas celtniecības stadijā;



pēc zemējumietaises montāžas pabeigšanas;



periodiski ekspluatācijā.

lv



o.

Vizuālā apskatē:

jāpārbauda tehniskās dokumentācijas atbilstība attiecīgiem standartiem,
ēku elektrodrošības koncepcijai un pietiekamībai;



konstatē, ka nav vaļīgu savienojumu un pārrāvumu vados un
savienojumos;



konstatē, ka atraktais zemējuma sistēmas elements nav cietis no korozijas,
it īpaši zemes līmeni;.



vizuālā apskatē jānosaka zemētāju un savienojumu izmēru atbilstība
projektam un normām. Zemējuma sistēmas elements jāmaina, ja bojāts
vairāk par 50% no tā sākotnējā šķērsgriezuma;



Samontētā zemētājtīkla vizuālā apskate jāveic pirms tranšeju aizbēršanas.
Sastāda segto darbu pieņemšanas aktu. Izmēra zemētājpretestību un
noformē pārbaudes pārskatu.

ww

w.

le

ke

ne

rg



Zemētāja pretestību un zemējumvadu nepārtrauktības mērīšanu veic ar
speciāliem mēraparātiem. Speciālos zemētājpretestības mēraparātos
pielietotā
maiņsprieguma frekvence parasti nepārsniedz 150 (50) Hz. Dažādiem mēraparātiem
ir atšķirīga pielietošanas sfēra, traucējumu stabilitāte, frekvence. Mērījumiem
jāizmanto verificēti mēraparāti.
Mērot zemētāja pretestību, zemētājtīkls jāatvieno no zemējumietaises, citādi
izmēram kopējo zemējumietaises pretestību.
Zemētājpretestību jāmēra pirms dabīgo zemētāju pieslēgšanas (apakšstacijās un
lielos objektos to var izdarīt pēc montāžas, kapitālā remonta, zemējumietaises
pārbūves).
Zemējumietaises pretestību mēra pie neatvienotiem dabīgajiem zemētājiem.
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Pilsētā daudzos gadījumos atsevišķu zemētāju pretestības mērījumi sagādā
grūtības; nevar atvienot zemētāju no zemējuma ietaises, nevar iedzīt mērelektrodus,
savienojumu vados inducējas lieli traucējumu spriegumi. Tādos gadījumos pēc
tehniskā vadītāja norādījumiem mēra vai nu zemējuma ietaises pretestību vai
pieskarspriegumus.
Iekšējā zemējumtīklā (telpās) veic :
a) zemējumvadu nepārtrauktības pārbaudi;
b) vienfāzu īsslēguma strāvas mērījumus vai cilpas – fāze-nulle pārbaudi;
c) diferenciālās aizsardzības (RCD) pārbaudi;

rg

o.

e) pieskarsprieguma noteikšanu.

iekārtām PE vados

lv

d) noplūdes strāvas mērījumus telekomunikācijas
(LVS EN 60950);

Punktu c, d un e pārbaudes veic pēc tehniskā vadītāja norādes.

ke

ne

Sākotnējo un periodisko verificēšanu veic normatīvos noteiktajā kārtībā.
Atbildīgs par zemējuma ietaišu verifikāciju ir tās valdītājs, kura rīcībā jābūt:
zemējuma ietaises pasei (ar segto darbu aktiem),



verifikācijas pārskatam un atzinumam, ka zemējumietaise ir projektēta,
uzbūvēta, apskatīta un pārbaudīta saskaņā ar LEK standarta noteikumiem.

w.

le



ww

Par zemējumietaišu pārbaudi šo ietaišu valdītājam pirms pārbaudes jāinformē
telekomunikāciju iekārtu valdītāju, kuram pēc pārbaudes izsniedz verificēšanas
pārskata kopiju.

6. Zemējumietaises uzraudzība un apkope

Zemējumietaisi nododot ekspluatācijā,
jāizpilda pase, kurā jāuzrāda
zemējumietaises shēma, zemētāja pretestība. Shēmās jāuzrāda zemēšanas elektrodu
materiāls, izmēri, attālums starp tiem, izvietojums, savienojošo vadu dati montāžas
laiks un veids. Katram telekomunikāciju zemējumietaises zemēšanas
savienotājvadam jābūt marķētam un ar etiķeti. Zemētāja pretestība jāmēra pēc
standarta LEK 002 “Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā
ekspluatācija” norādēm.
Zemētāju stāvokļa pārbaudes periodiskumu, tos atrokot, nosaka tehniskais
vadītājs. Zemētājs jāmaina, ja bojāts vairāk par 50 % no tā sākotnējā šķērsgriezuma.
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Ēkas elektroapgādes sistēmu apkalpojošais personāls periodiski kontrolē:


strāvas aizsargnullvadā PE. Normas no LVS EN 60950;



potenciālu uz iekārtas metāliskiem korpusiem;



strāvu nebalansi trīsfāzu kabeļos ar darba nullvadu.

lv

Pēc periodiskas apskates pasūtītājam vai tehniskam vadītājam jānodod
ziņojums, kuru paraksta persona, kas veikusi apskati. Ziņojumā jāmin atklātie
bojājumi, defekti vai neatbilstība.

o.

7. Atsauces un izmantotā literatūra

ne

rg

7.1. Latvijas energostandarts LEK 002 “Elektrostaciju, tīklu un lietotāju
elektroietaišu tehniskā ekspluatācija “.

ke

7.2. LVS EN 60950 “Informācijas tehnoloģiju iekārtas - Drošība”.

le

7.3. LEK 364-1 ”Elektroietaišu ierīkošana. 1.dala. Apjoms, objekts un
pamatprincipi”

ww

w.

7.4. LEK 364-4-442 ”Elektroietaišu ierīkošana. 4.daļa. Aizsardzība drošībai.
44. nodaļa. Aizsardzība pret pārspriegumiem. 442. sadaļa. Zemsprieguma instalācijas
aizsardzība pret bojājumiem starp augstsprieguma tīkliem un zemi”.
7.5. LEK 364-4-41 “Elektroietaišu ierīkošana. 4.daļa. Aizsardzība drošībai.
41.nodaļa. Aizsardzība pret elektrisko šoku”
7.7. IEC 61024-1 ”Ēku zibensaizsardzība. 1. daļa. Vispārējie principi”.
7.8. Правила устройства электроустановок.
Раздел 6. Раздел 7..

ПУЭ.

Издание шестое.

7.9. Earthing and bonding of telecommunication equipment in
telecommunication centres, European telecommunication standart, ETS 300253,
1994.
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7.10. TIA/EIA-607 “Zemējuma un savienojuma prasības komerciālu ēku
telekomunikācijām. 1994.08”.
7.11. LVS EN 61557-1 “Elektrodrošība zemsprieguma sadales sistēmās
maiņspriegumam līdz 1000 V un līdzspriegumam līdz 1500 V - Aizsargsistēmu
testēšanas, mērīšanas un monitoringiekārtas - 1.daļa: Vispārīgās prasības”.
7.12. LEK 1140 “Aizsardzība pret elektrošoku. Vispārīgie aspekti par
instalāciju un iekārtām”.

o.

lv

7.13. LVS HD 384.1 S2 “Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1 kV
–1.daļa: Darbības sfēra, mērķis un pamatprincipi”.

ne

rg

7.14. LVS HD 384.2.S2 “Starptautiskā elektrotehniskā vārdnīca - 826.nodaļa:
Ēku elektroietaises”.

ke

7.15. LVS HD 384.3.S2 “Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1
kV. 3.daļa: Elektroietaišu barošanas veidi un uzbūve”.

w.

le

7.16. LVS HD 384.6.61.S2 “Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm. 6-61.
daļa: Verificēšana- sākotnējā verificēšana”.

ww

7.17. LEK 364-5-54 “Elektroietaišu ierīkošana. 5. daļa. Elektroiekārtu izvēle
un uzstādīšana. 54. nodaļa : Zemēšanas shēmas un aizsardzības vadītāji”.
7.18. LEK 364-5-52 “ Elektroietaišu ierīkošana. 5.daļa. Elektroiekārtu izvēle un
uzstādīšana. 52.nodaļa. Vadu instalācijas sistēmas”.
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Pielikums 1
Normatīvi zemējumietaišu ierīkošanai
Maksimāli pieļaujamā zemējumietaises pretestība elektroiekārtās līdz 1000 V
ar zemētu neitrāli ( ģeneratoru, transformatoru neitrāļu zemējumi)

Tabula 5
Zemējumietaises
pretestība, R,
Ω

660
380 (400)
220 (230)
660
380 (400)
220 (230)
660
380 (400)
220 (230)

380
220
127
380
220
127
380
220
127

2
4
8
0,02 · ρ
0,04 · ρ
0,08 · ρ
20
40
80

Īpatnējā grunts
pretestība, ρ,
Ω ∙ m

lv

Vienfāzu
spriegums,
V

ρ ≤ 100

100 ≤ ρ ≤ 1000

ρ ≥ 1000

le

ke

ne

rg

o.

Trīsfāzu līnijas
spriegums,
V

w.

Tabula 6

ww

Pieļaujamie zemējumietaises pretestību lielumielektroiekārtās līdz 1000 V ar
izolētu neitrāli

Ģeneratoru, transformatoru jauda, S,
kVA

Zemējumietaises pretestība, R,
Ω

Īpatnējā grunts pretestība, ρ,
Ω ∙ m

S  100
S  100
S  100
S  100
S  100
S  100

4
10
8 ∙10-3 ρ
8 ∙10-2 ρ
40
100

ρ ≤ 500
100 ≤ ρ ≤ 1000
ρ ≥ 5000

Ja ģeneratori vai transformatori strādā paralēli, tad pretestību izvēlas pēc to
summārās jaudas.
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Atkarībā no telekomunikāciju iekārtu veida, zemētāju pretestības norma
jāsamazina sekojošos gadījumos:
Tabula 7
Zemētāju pretestības norma atkarībā no telekomunikāciju iekārtu veida
Pretestības norma, Ω

no 101 līdz 200
no 201 līdz 500
no 501 līdz 1000
≥ 1000

≤3
≤ 2,5
≤1
≤ 0,5

o.

lv

Ja fizisko savienošanas līniju skaits un distances
barošanas “vads-zeme līniju skaits kopā

Tabula 8

ke

ne

rg

Ja tiek uzstādīta iekārta (telekomunikāciju, elektrobarošanas vai cita) ar
paaugstinātām prasībām zemējumam, zemētāju pretestības norma jāsamazina
atbilstoši iekārtas prasībām.

w.

le

Maksimāli pieļaujamā atkārtotā zemējumietaises pretestība elektroiekārtās līdz
1000 V ar zemētu neitrāli.

Vienfāzu
spriegums,
V

Zemējumietaises
pretestība, R,
Ω

Īpatnējā grunts
pretestība, ρ,
Ω ∙ m

660
380
220
660
380
220
660
380
220

380
220
127
380
220
127
380
220
127

5/15
10/30
20/60
00,5 ρ / 0,15 ρ
0,10 ρ / 0,30 ρ
0,20 ρ / 0,60 ρ
50 /150
100 /300
200 /600

ρ ≤ 100

ww

Trīsfāzu līnijas
spriegums,
V

Skaitītājā uzrādīta kopējā atkārtotā zemētājtīkla pretestība.
Saucējā uzrādīta katra atkārtotā zemētāja pretestība.

100 ≤ ρ ≤ 1000

ρ ≥ 1000
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Tabula 9
Zemējumvadu šķērsgriezumi
Minimālais šķērsgriezums aizsargvadītājiem,
mm2

S ≤ 16

S

16< S ≤ 35

16

S> 35

S/2

Tabula 10

rg

o.

lv

Fāzes vadu šķērsgriezums,
mm2

ne

Potenciālus izlīdzinošo vadu šķērsgriezumi

Minimālais vara vada škērsgriezums
galvenajam, potenciālu izlīdzinošam, vadam

S ≤ 35 mm2

10 mm2

le

ke

Vara vada šķērsgriezums elektrobarošanas
neitrāles vadam,
(S)

16 mm2

50 mm2< S ≤ 95 mm 2

25 mm2

95 mm2< S ≤ 150 mm 2

35 mm2

ww

w.

35 mm2< S ≤ 50 mm 2

S > 150 mm2

50 mm2
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Tabula 11

Papildus, potenciālus izlīdzinošo vadu minimālie šķērsgriezumi
Papildus, potenciālus izlīdzinošo,
vadu šķērsgriezums
Vadam ar mehānisko
Vadam bez mehāniskās
aizsardzību *
aizsardzības *

Savienojamie elementi
potenciālu izlīdzināšanai

≥ kā mazākajam no
pienākošajiem PE

≥ 4 mm2

≥ puse no pienākošā PE

≥ 4 mm2

o.

≥ 2,5 mm2

rg

Elektroietaišu korpusi ar ēkas
metāla cauruļvadu sistēmām,
ēku metālkonstrukcijām
Ēkas metāla cauruļvadu
sistēmas, ēkas
metālkonstrukcijas

lv

Elektroietaišu korpusi

≥ 4 mm2

ww

w.

le

ke

ne

Piezīme* : Mehāniskā aizsardzība – vads ir aizsargāts no mehāniskiem bojājumiem (piemēram,
vads ievietots caurulē).
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Pielikums 2
Maiņsprieguma elektroietaišu klases
Maiņsprieguma klases, pēc kurām tiek klasificētas elektroietaises, izejot no
nominālā sprieguma, ir uzrādītas tabulā 12:
Piezime*: tieši zemētām sistēmām (TT un TN sistēmas), efektīvā sprieguma vērtība starp fāzes
vadītāju un zemi un starp diviem fāzu vadītājiem;

o.

lv

Piezīme**: ar zemi tieši nesavienotām sistēmām (IT sistēmas), efektīvā sprieguma vērtība starp
diviem fāžu vadītājiem.

rg

Maiņsprieguma diapazoni (efektīvās vērtības)

Starp fāzēm

Ar zemi tieši nesavienotas
sistēmas**
Starp fāzēm

U50

U50

50U1000

50U1000

Starp fāzi un zemi

U50

II

50U600

le

ke

I

ne

Tieši zemētas sistēmas*

Klases

ww

w.

U - ietaises nominālais spriegums (volti)

Tabula 12

