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Циљеви предавања
У ознавање с у ена а са основни

Исходи предавања
 Способност студента да дефи‐

 Упознавање студената са основним 
постулатима и одредбама закона о 
БЗНР‐у са становишта потенцијалних 
опасности при раду са електричном 

нише и препозна потенцијалне
опасности при раду са електри‐
чном струјом
Примене и спроведу одговар р ду р

струјом

Кључне речи:
електрична струја, струјни удар,

 Примене и спроведу одгова‐
рајуће мере безбедности и по‐
ступке заштите при раду

 Упозанју се у потпуности саелектрична струја, струјни удар, 
безбедност, заштита, директни 
додир, индиректни додир, 
Изложеност утицају електричне 

 Упозанју се у потпуности са
физиолошким утицајима еле‐
ктричне струје на људско тело и
поступцима у случају настанака

струје, Савремне техничке, 
здравствене, образовне, социјалне и 
организационе мере  

струјног удара



Електрична струја као феномен

 Концепт проводности
 Пратећи ефекти
 Топлотни Топлотни
 Магнетни
 Хемијски
И б ј ј Извор бројних потенција‐лних 
опасности по безбедност и 
здравље људи

 Појам ризика и утврђивање Појам ризика и утврђивање 
листе штетности и опасности

Хијерархијски приказ превентивних корака 
у погледу безбедности

од струјног удара



Физиолошки утицај електричне струје

 Топлотни ефекат Активни отпор људског тела зависи ф
 Процеси конверзије енергије 
 Постулати протицања електричне 

струје

р уд
од низа чинилаца:
 чистоће, влажности и дебљине 

коже;струје
 Ток наелектрисања кроз организам
 Манифестација протицања еле‐

ктричне струје кроз људски организам

коже;
 напона;
 времена дејства струје;
 карактеристика струје;ктричне струје кроз људски организам 

 Импеданса људског тела
 „дозвољене граничне струје“ 

 карактеристика струје; 
 контактног притиска и сл.



Путање струје кроз људско тело

д д
Људско тело и његови делови могу се
посматрати као један широк, неправилан
и нехомоген проводник

Стандардне путање
 руке‐ноге, 
 рука‐рука, 

Ткива људског организма су
електролитички проводници

 Нога‐нога
Нестандардне путање
затворени пут 

Г ђ Главу‐ леђа или глава ‐груди.
Напон додира

Модел људског тела са 
становишта проводностистановишта проводности



Табела 1: Класификација 
напона према безбедности

Низак напон 0 ‐ 50 V

Висок напон
100 ‐ 300 VЕквивалентна шема

Врло висок напон
≥ 1000 V

Еквивалентна шема 
људског тела за 220 V као 

и путања  рука‐рука 
при истом напону 



Јачина струје ЕФЕКТИ СТРУЈЕ НА ТЕЛО

Табела 2: Ефекти струје на тело

руј
<1mA углавном неприметно;
до 5mA осећај благог шока, безболно али узнемирујуће;
6 ‐ 25 mA жене ‐ болни шокови, губитак мускулатурне контроле;

мушкарци ‐ паралишућа струја одбацивање од извора и контракције
9 ‐ 30 mА

мушкарци  паралишућа струја, одбацивање од извора и контракције 
мишића, невољни покрети узрокују друге повреде;

50 ‐ 150 mА екстремни болови, респираторне блокаде, јаке мишићне реакције, 
могућа смрт;
ритмичност срца угрожена мускулатурне контракције оштећења1 ‐ 4.3 А ритмичност срца угрожена, мускулатурне контракције, оштећења 
нерава, смрт очекивана;

10 А срчани удар, опасне опекотине, смрт. 



Заштита од струјног удара

 Струјни удар
 Људско тело као део затвореног 

струјног кола

Поступци и процедуре

 Провера присутва високог напона
 М ђ ј

Струјни 
удар

директни

индиректни

 Мерни уређаји правилно руковање
 Појам уземљења
 Појам нуловања 
 Природе тока електричне струеиндиректни

 Смањење ризика од струјног
удара, постиже се:

Природе тока електричне струе

уд р
 испуњавањем стандарда
 применом мера безбдности
 образовањем.р



Човек је директним додиром затворио струјно коло без обзира да ли 
стоји на изолатору или не (фаза L3, нула, руке, тело); б) Особа је 
постала део затвореног електричног кола индиректним контактом р р р
са приступачним проводним деловима електричног уређаја

Приказ ситуације када се особа налази у близини голих 
високонапоснких водова



Мере превенције и поступци заштите од директног 
струјног додира делова који су под  електричним апоном

 Користити уређаје, склопове и компоненте 
конструисане и про‐јектоване  тако да директан
додир њихових делова под напоном буде

 Обележавање!!!!!

Натписна плочица на 

д д р д д уд
потпуно онемогућен

 Уземљење ‐ ``спроводи“ електричну струjу ка
земљи у случају квара и атмосферског

електричном уређајупражњења без оштећења компоненти и уређаја
 Електрична опрема, приликом нормалног рада и 

при укључивању и искључивању, не сме штетно
ј

 СРПС ИЕЦ 60364‐6.
 Боје проводника 

да делује на другу опрему. 
 електрична опрема, укључујући про‐воднике и 

каблове, мора се поставити тако да се може лако
проверавати одржавати и прилазити њеним

Кутија са разводним 
жицама

проверавати, одржавати и прилазити њеним
при‐кључцима и да се њоме може лако
руковати.



Заштите од директног додира изводе 
се на више начина као што су: 
 заштита делова под напоном 
изоловањем;

 заштита преградама или заштита преградама или 
кућиштима (спречавају сваки додир
делова под напоном);

 заштита препрекама (спре‐чавајузаштита препрекама (спре чавају 
случајан додир дело‐ва под 
напоном);

 заштита постављењем ван дохвата 
руке (спречавају случајан додир
делова под напоном);

 допунска заштита помоћу 
ђ ј фзаштитних уређаја дифере‐

нцијалне струје (ЗУДС).



Поступак у случају струјног удара
Струјни удар високим напоном

 Не прилазити месту догађаја,
 Не дирати унесрећенога и не уклањати проводник ако високи напон није

искључен,
 На отвореном или мокром не прилазити ни близу места несреће, јер

земља и на неколико метара удаљености може бити под напоном
(„напон корака“).

 Помоћу стручних особа искључити високи напон, обезбедити место и до
доласка хитне службе спречити прилаз месту несреће.



Струјни удар изазван градским напоном

Поступак у случају струјног удара

 Не прилазити унесрећеном ако још држи или дотиче вод под напоном, или
ако постоји сумња да је у контакту са предметима или жицом под напоном
(можда лежи на жици).

 На сигуран начин искључити напон (прекидачем, искључењем склопке,
вађењем осигурача), а у најгорем случају пресецањем кабла који дотиче
унесрећеног, нпр. секиром, лопатом и сл. на сувој дрвеној дршки, коју требау р , р р , у ј др ј др , ју р
омотати сувом тканином пре пресецања.



 Након искључења напона, прво додирнути унесрећенога или предмете у
контакту с њим спољашном страном шаке (ако дође до грчења прстију,

ћ )шака се неће затворити око предмета под напоном). Тек ако не осетите
никакав напон наставити са пружањем помоћи.

 Одмах почети с оживљавањем (масажа срца и вештачким дисањем), док
не стигне стручна помоћ или док унесрећени не дође свести.

 Ако унесрећени не показује знакове живота, позвати стручне службе.


