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инсталацијама употребом савремених заштитних компоненти
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У раду је представљена проблематика детекције кварова на нисконапонским електричним
инсталацијама који се не могу открити прописаним периодичним верификацијама, нити их
класичне заштитне компоненте могу препознати. Због тога се на местима настанка оваквих
,,невидљивих“ кварова стварају услови за настанак пожара. У раду је представљена савремена
метода и техника за рано откривање редног електричног лука. У првом делу је дат опис
редног електричног лука, услови потребни за његов настанак и физички процеси који се
догађају у њему. Други део рада даје опис савремених заштитних компоненти за откривање
редног електричног лука.
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1. УВОД
Сведоци смо да је најчешћи узрок пожара у

стамбеним и другим објектима квар настао на ни-
сконапонским електричним инсталацијама. Такви
пожари, који по правилу изазивају огромне мате-
ријалне штете, а често и људске жртве, спадају у
групу пожара чије је настајање тешко предвидети.
У европским земљама, у којима постоји статис-
тика о узроцима пожара, је утврђено да су кварови
на електричним инсталацијама узрочници 15–20%
укупног броја пожара [1]. Према истом извору, у
периоду 1988–1998. год. број пожара који су у тим
земљама узроковани кваром на електричним ин-
сталацијама повећао се за 25%, док је у истом
периоду пораст броја пожара изазваних неелек-
тричним узроцима износио само 5%. Америчка
организација National Fire Protection Association (NF-
PA) објавила је статистику за период 2005–2009.
год. [2] којa показујe да се годишње деси 44.800
кућних пожара (што је 13% укупног броја пожара)
који су настали као последица кварова на електри-
чним
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инсталацијама. У оваквим пожарима просечно
годишње живот изгубе 472 особе (што је 17% уку-
пног броја жртава у пожарима) и да се теже пов-
реди 1.500 особа (што је 11% укупног броја пов-
ређених у пожарима). Укупна директна материја-
лна штета настала од пожара узрокованих кваром
на електричним инсталацијама износи око 1.6
милијарди долара годишње (што је 21% укупне
материјалне штете настале у свим пожарима). На
основу статистичких података који се односе на
период 1998–2011. год, добијених од Управе за
аналитику МУП-а РС, се види да пожари на елек-
тричним инсталацијама у Републици Србији уче-
ствују у укупном броју пожара са око 25%.

Редни електрични лук је најчешћи узрок
пожара који су настали услед квара на електри-
чној инсталацији. У нисконапонским инсталаци-
јама најчешће долази до појаве редног електрич-
ног лука на спојевима проводника у разводним
таблама или у самим пријемницима електричне
енергије, на оштећењима изолације проводника
изазване њеном дотрајалошћу, као и на некоре-
ктно изведеним или дотрајалим контактима [3].

Класичне заштитне компоненте (осигурач са
топљивим уметком, аутоматски прекидач, зашти-
тни уређај диференцијалне струје - ЗУДС) не
пружају адекватну заштиту од настанка редног
електричног лука. Уградњом ових заштитних
компоненти обезбеђује се заштита од кварова као
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што су кратак спој, преоптерећење или оштећење
електричне изолације (земљоспој).

2. ЕЛЕКТРИЧНИ ЛУК

2.1. Електрични лук као део струјног кола
Електрични лук представља струју кроз непо-

тпуно јонизовану плазму насталу ударном јони-
зацијом гасова и пара, насталих загревањем до
виших температура делова око врхова електрода.
Чврст материјал врхова електрода преводи се,
преко течне и гасовите фазе, у фазу непотпуно
јонизоване плазме. У плазми се налази велики
број електрона који су због високих температура
напустили своје стационарне путање. Услови за
појаву електричног лука настају тако што се спој
електрода, које су у почетку чврсто спојене, еле-
ктроотпорно загрева до високих температура на
којима се, раздвајањем електрода, описани процес
дешава. Ако би се размак између електрода пове-
ћавао, електрични лук би се у једном тренутку,
при одређеном размаку између електрода, угасио.
Ако би се направио експеримент у коме би се по-
већавала потенцијална разлика између електрода,
уочило би се да би се електрични лук гасио при
све већим растојањима између електрода. Из
овога се може извести закључак да постоји фун-
кционална зависност између потенцијалне разлике
између електрода, која се назива напон електри-
чног лука, и геометрије егзистенције електричног
лука. Међутим, тај напон је функција и неких дру-
гих величина, пре свега јачине струје, врсте ма-
теријала електрода и атмосферских параметара
(нпр. Влажност ваздуха).
2.2. Физички процеси у електричном луку

Електрични лук се користи у електротерми-
чким уређајима, уређајима за заваривање, извори-
ма светлости и исправљачкој техници, али се
јавља и као пратећа појава при комутацији елек-
тричних апарата или при кваровима у електри-
чним инсталацијама.

Да би се електрични лук успоставио и одржао,
потребно је постојање гасне средине која омогу-
ћава интензивно кретање носилаца електрицитета.
Носиоци електрицитета су слободни електрони и
позитивни јони који су ослобођени деловањем не-
ког јонизационог фактора. У нормалним усло-
вима, под утицајем потенцијалне разлике између
двеју блиско постављених електрода окружених
гасом, који је по природи изолатор, у електричном
колу се региструје успостављање електричне ст-
рује. Гасна средина постаје проводна. Због вели-
ког броја судара честица, ослобађа се велика ко-
личина топлоте, температура расте и формирају се
услови за одржавање лука. Карактеристике лука

су велика густина струје, мали катодни пад напо-
на и висока температура у јонизованој области.

На слици 1 су приказани примери таласних
облика напона и струје редног електричног лука.
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Слика 1 - Примери таласних облика напона и ст-
рује редног електричног лука

Ако се посматра само полупериода промене
наизменичног напона, електрични лук има једно-
смерни карактер. При промени поларитета на кра-
ју сваке полупериоде, врхови електрода између
којих се формира лук мењају поларитет, тј.
наизменично постају катода и анода лука. Код
наизменичног лука, напон и струја у току сваке
полупериоде достижу максимум и пролазе кроз
нулу. Када напон напајања прође кроз нулу и
почне да расте, електрични лук се неће упалити
све до тренутка док напон не достигне вредност
напона паљења електричног лука. У том тренутку
почиње да тече струја која одступа од синусоида-
лног облика. Напон паљења електричног лука за-
виси од температуре катоде и проводности гасне
средине између електрода. Уколико је температу-
ра катоде већа (она зависи од врсте материјала) и
проводност гасне средине већа, напон паљења ће
бити мањи. Електрични лук се гаси при напону
гашења, тј. нешто пре него што напон напајања
прође кроз нулу. У том тренутку се струја у колу
прекида. Након проласка напона напајања кроз
нулу, цео процес се понавља.
2.3 Редни eлектрични лук и могућност

заштите од његове нежељене појаве
На месту где се између два метална проводни-

ка појави лош електрични контакт после краћег
или дужег временског периода, а у зависности од
јачине струје, температуре споја и материјала који
формирају електрични контакт, формираће се тзв.
мост састављен од метала и металног оксида. На
слици 2 приказан је пример моста формираног на
лошем контакту прекинутог бакарног проводника.

Слика 2 - Пример моста формираног на прекиду
бакарног проводника
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Проводни део моста са слике 2 формиран је од
смеше атома бакра и слоја Cu2 који има полупро-
водничка својства, док је непроводни део моста
формиран од слабо проводног једињења CuO [4].
Протицање струје кроз повећану отпорност суже-
ног проводног канала изазива повећање темпера-
туре до тачке топљења полупроводничког слоја
Cu2O (око C1230 o ), када се на месту прекинутог
проводног канала успоставља електрични лук.

Он представља протицање струје кроз непо-
тпуно јонизовану плазму насталу ударном јони-
зацијом гасова и пара. Чврст материјал врхова
електрода преводи се, преко течне и гасовите
фазе, у фазу непотпуно јонизоване плазме.

Неопходни услови за стабилно горење елек-
тричног лука који се услед квара може јавити у
електричној инсталацији су:
 струјно оптерећен проводник прелази преко

делимично проводне површине, или
 електроде (у реалном случају крајеви преки-

нутог проводника, или проводник и клема
чија је међусобна веза ослабила) тако су близу
једна другој као да се лабаво додирују.
Најчешћи практичан пример непроводне повр-

шине која може постати делимично проводна је
органска електрична изолација. Изолација је у
основи одлична у обављању своје функције ако
није оштећена или ако није погрешно употре-
бљена. До карбонизације изолационих површина
на које електроде належу долази због Џулових
губитака, одводних струја или случајног варни-
чења током одређеног периода времена.

Тај период времена може бити неколико се-
кунди или минута, сат, дан, месец или чак година
пре него што се створе потребни и довољни ус-
лови за горење електричног лука са довољном
енергијом да произведе пламен.

Уколико струје одвођења протичу делимично
карбонизованом површином или се интермитент-
но појављују варнице, површина се загрева и
постаје делимично проводна. Временом додирна
површина постаје све бољи проводник, тежећи
све време ка стварању потребних услова за појаву
ватре.

Овај процес карактерише разлагање материје
органског порекла на вишим температурама
(сличан процесу пиролизе). На тај начин може до-
ћи до одржавања електричног лука, чија после-
дица може бити и паљење материјала који се на-
лази у његовој близини. На слици 3 се може ви-
дети пример таквог начина успостављања редног
електричног лука.

Слика 3 - Успостављање редног електричног лука
преко делимично проводне површине

Електрични лук се може успоставити и између
електрода које се лабаво додирују, нпр. када део
проводника додирује уземљену цев или када је
кабл исечен металним намештајем.

Импеданса такве путање може бити јако
велика, тако да струја неће имати довољан топло-
тни импулс да изазове реаговање прекострујне
заштите и прекине напајање места квара. Слика 4
показује пример успостављања електричног лука
између две електроде.

Слика 4 - Успостављање редног електричног лука
између две електроде

Дакле, напред су описана два основна начина
формирања електричног лука услед квара, чија
последица може бити појава пожара. То су:
 формирање лука уз помоћ карбонизоване по-

вршине у непосредној околини електрода и
 формирање лука између двеју блиских, одво-

јених тачака (електрода).
Ватра се може запалити од директне топлоте

електричног лука, од топлоте материјала у
близини електричног лука, од врелог гаса
испареног из електричног лука, или од врелих
металних куглица избачених из електричног лука.

Редни електрични лук се јавља на једном
проводнику, а настаје услед истрошености
проводника у каблу, слабих спојева, итд. Може се
јавити на било ком месту проводника од разводне
табле до пријемника. Струја редног лука не може
бити већа од струје оптерећења, јер је ограничена
импедансама оптерећења и електричног лука.

Примери оштећења електричних компоненти
(утикач, прикључне стезаљке, аутоматски преки-
дач и продужни кабл) до којих је дошло услед
појаве редног електричног лука приказани су на
слици 5.
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Слика 5 - Примери оштећених електроинстала-
ционих компоненти

У следећем одељку су описани Arc-Fault Cir-
cuit Interrupter (AFCI) и Arc-Fault Detection Device
(AFDD), уређаји који треба да обезбеде заштиту
од појаве редног електричног лука, тј. да
препознају јединствене карактеристике
електричног лука и да после тога струјно коло у
коме се појавио искључе са мрежног напајања.
Ови уређаји морају да разликују случајеве у
којима се појављује нежељени електрични лук од
оних које карактеришу таласни облици струје
пријемника слични онима који описују
електрични лук. У ствари, треба да разликује
електрични лук настао у нормалном режиму рада
неких компоненти и уређаја (прекидачи, лучни
упаљачи, комутаторски мотори, итд.), односно
струју појединих уређаја која је по свом таласном
облику слична струји електричног лука, од неже-
љеног електричног лука насталог због квара у еле-
ктричној инсталацији. На пример, свако искљу-
чење прекидача у струјном колу осветљења изази-
ва краткотрајан електрични лук између крајева
контакта прекидача. Исто тако, ако се приликом
искључења утикача из утичнице уређај налазио у
радном режиму, појавиће се краткотрајан електри-
чни лук. Код колекторских мотора јавља се еле-
ктрични лук између четкица и колектора. Овакве
и сличне ситуације које се појављују у пракси
треба дозволити, тј. AFCI и АFDD тада не смеју
да реагују. Пошто је AFDD (произвођач -
Siemens) намењен за европско тржиште, њему је
посвећена већа пажња.

3. САВРЕМЕНЕ ЗАШТИТНЕ  КОМПОНЕНТЕ
ЗА ДЕТЕКЦИЈУ РЕДНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ
ЛУКА

3.1 AFCI јединица
Вештачењем авионских несрећа у САД-у нас-

талих услед пожара на електричним
инсталацијама у авиону установљено је да је
редни електрични лук био главни узрок оваквих
пожара. Због тога су прва испитивања на пољу
детекције редног електричног лука извршена у
авио-индустрији у САД-у. Први патенти су били
засновани на звучној и светлосној детекцији
редног електричног лука. Због неефикасности
оваквих система, која се огледала у само
делимичној заштити струјног круга, истраживања

су усмерена ка проналаску уређаја који је требало
да детектује и искључи редни електрични лук
било где у струјном кругу, од разводног ормана до
пријемника. Због заштите патента, у то време
(средина деведесетих година прошлог века)
говорило се да се принцип рада новог уређаја
заснива на тзв. “паметној” електроници.
Временом су овакви уређаји почели да се користе
и у нисконапонским инсталацијама у зградама. На
слици 6 приказан је изглед данашњег AFCI
прекидача (на слици лево је приказан обичан
AFCI прекидач, а на слици десно Combination
Type AFCI прекидач). Обичан AFCI прекидач се
инсталира у разводну таблу уместо стандардног
аутоматског прекидача и представља како
заштиту од редног електричног лука, тако и од
струје кратког споја и преоптерећења. За разлику
од обичног, Combination Type AFCI прекидач
поседује и коло за детекцију земљоспоја (као и
ЗУДС).

Слика 6 - AFCI прекидачи лево - обичан, десно -
combination type

AFCI прекидач може да препозна нежељени (и
опасан) редни електрични лук настао због квара у
електричној инсталацији и, у случају његове
појаве, искључује напајање струјног кола. Да не
би долазило до лажних реаговања, AFCI прекидач
препознаје електрични лук настао у нормалном
режиму рада електричних компоненти и уређаја
(прекидача, лучних упаљача, комутаторских мо-
тора, итд.), као и струју појединих електронских
уређаја која је по свом таласном облику слична
струји електричног лука (нпр. струја
микроталасне пећи). Пре него што је AFCI почео
да се уграђује у стамбене јединице у Америци,
морао је да задовољи бројна тестирања која су
гарантовала његов ефикасан рад [5].

Америчким националним електричним стан-
дардом National Electrical Code (NEC), који je
донет 1999. године од стране Aмеричке асо-
цијације за заштиту од пожара NFPA, прописано
је да се свако монофазно струјно коло са
заштитном компонентом номиналне струје 15 A
или 20 A (номинални напон износи 120 V), чији се
пријемници налазе у спаваћим собама, мора
заштитити AFCI прекидачeм (ова одлука je сту-
пила на снагу 1. јануара 2002. године). Иста орга-
низација је 2005. године донела пропис по коме од
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1. јануара 2008. године нови тип AFCI прекидача
(Combination Type AFCI) мора да се угради у сва
струјна кола новосаграђених стамбених објеката
код којих номинална струја заштитне компоненте
износи 15 A или 20 A [6]. Такође, у САД-у је
прописана обавеза произвођача клима уређаја да
уз њих испоручују и AFCI прекидач типа Plug Cap
који обезбеђује заштиту струјног кола климе
уређаја од нежељене појаве редног електричног
лука (одлука је ступила на снагу 1. августа 2004.
год.).
3.2. AFDD јединица

AFDD (Siemens) намењен је систему 230 V,
50Hz, са струјама до 16 A. Састоји се од AFD је-
динице и додатне заштитне компоненте (ауто-
матски прекидач (једнополни или двополни) или
ЗУДС) [7]. Напоменимо да се варијанта са дво-
полним аутоматским прекидачем користи у сис-
темима у којима је неопходно приликом квара
остварити и прекидање неутралног проводника.
Ова комбинација обезбеђује заштиту од кратког
споја, преоптерећења, пренапона и електричног
лука, због чега је струјно коло у потпуности
заштићено. На слици 7 је приказан спољни изглед
5SM6 AFD јединице, која се комбинује или са
аутоматским прекидачем или са ЗУДС-ом (Fault
Isolation Detection - FID склопком).

а б в г
Слика 7 - Заштитне 5SM6 AFDD компоненте а) и

б) без и са аутоматским прекидачем в) и
г) без и са ЗУДС-ом

3.2.1 AFD јединица
На слици 8 је приказана принципијена шема

5SM6 AFDD (комбинација AFD јединице и дво-
полног аутоматског прекидача). Сви активни про-
водници – у овом случају фазни (означен са L) и
неутрални проводник (означен са N) – пролазе
кроз AFD јединицу. Фазни проводник пролази
кроз два одвојена сензора:
 струјни сензор за откривање нискофреквен-

тних спектралних компоненти струјног сиг-
нала и

 ВФ сензор за откривање високофреквентних
спектралних компоненти струјног сигнала.
Аналогна електроника припрема струјне си-

гнале за обраду у микроконтролеру, који помоћу

одговарајућих алгоритама препознаје карактерис-
тике које су својствене појављивању редног еле-
ктричног лука.

AFD јединица је механички спрегнутa са пре-
кидачким механизмом двополног аутоматског
прекидача, чијим се окидањем струјно коло у ко-
ме се појавио редни електрични лук искључује са
мреже. Уколико је дошло до детекције редног еле-
ктричног лука, после реаговања аутоматског пре-
кидача, на предњој страни кућишта AFD јединице
пали се и гаси жута LED лампица.

Слика 8 - Принципијелна (блок) шема AFDD-а
3.2.2. Откривање редног електричног лука

Око 80% свих прорачуна које извршава ми-
кроконтролер “отпада” на детекцију редног еле-
ктричног лука (остатак од 20% прорачуна односи
се на детекцију паралелног електричног лука). Де-
текција редног електричног лука се базира на
анализи сигнала Received Signal Strength Indication
(RSSI) који представља ниво снаге свих спек-
тралних компоненти сигнала чије се учестаности
налазе у опсегу 30k Hz – 300 GHz.

Анализа се заснива на испитивању брзих про-
мена у сигналу RSSI, јер ће тада апсолутна вред-
ност извода овог сигнала,   tRSSI d/d , имати ге-
нерисане пикове (видети слику 9). Управо се ти
пикови користе за детекцију редног електричног
лука, и то у случају када се јављају у близини
проласка струје кроз нулу.

Алгоритам AFD-а закључује да је дошло до
појаве редног електричног лука у струјном колу
уколико вредност интеграла сигнала “детектор
лука” (видети слику 9) премаши дефинисану вре-
дност G5. Поред овог услова користи се допунски
критеријум који спречава лажно реаговање зашти-
тног уређаја, а заснован је на анализи високофре-
кветног шума у струји пријемника у опсегу 22 –
24 MHz. Уколико су оба услова задовољена,
микроконтролер шаље окидачки сигнал аутомат-
ском прекидачу.

Два услова морају једновремено да буду за-
довољена да би се формирао сигнал “детектор лу-
ка”:
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 у неком тренутку (блиском тренутку проласка
струје кроз нулу) апсолутна вредност извода
сигнала RSSI премашила је граничну вред-
ност G4 (посматрају се само тренуци у којима
се вредност струје налази између 1G и 1G )

 вредност сигнала RSSI мора бити већа од де-
финисане граничне вредности G2 (за разлику
од претходног, овај услов се проверава све
време између два проласка струје кроз нулу).

Слика 9 - Принцип обраде сигнала на основу које
се детектује редни електрични лук

Да би се избегла искључења струјног кола у
случајевима у којима није успостављен редни
електрични лук, AFD јединица мора да направи
разлику између струјног сигнала редног елек-
тричног лука и струјних сигнала који, на пример,
потичу од нормалног рада колекторских мотора у
коме се јављају варнице на четкицама колектора.

Појава радних варничења на колектору мотора
у RSSI сигналу изазива вишеструке промене
између два проласка струје кроз нулу (видети при-
мер на слици 9). Када настану овакве промене у
RSSI сигналу, при чему је претходно испуњен ус-
лов бр. 1, долази до вишеструке појаве сигнала
“детектор лука” између два проласка струје кроз
нулу, што се користи као критеријум за
ресетовање интегратора сигнала “детектор лука”,
чиме се онемогућава слање окидачког сигнала
аутоматском прекидачу.
3.2.3 Заштита од нежељеног окидања

На слици 10 су приказани примери таласних
облика струја електричних пријемника које
садрже спектралне компоненте веома сличне
онима које се појављују за време горења редног
електричног лука.

Ова сличност је нарочито изражена у случају
пријемника који садрже колекторске моторе код
којих се јавља варничење између четкица и
колектора, као и пријемника који садрже
регулаторе светлосног флукса или јединице
напајања у енергетској електроници (исправљачи,
инвертори, фазни регулатори итд.).
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Слика 10 - Електрични пријемницiи са спектром
сличаним спектру реденог електричног лу-
ка а) регулатор светлосног флукса б) бу-
шилица са колекторским мотором

Поузданост деловања AFDD за детекцију ред-
ног електричног лука значајно је повећана анали-
зом високофреквентних електричних шумова који
настају како радом нелинеарних пријемника, тако
и горењем редног електричног лука.

На слици 11 се могу видети значајне
вредности електричног шума у струји
нелинеарних пријемника у фреквентном опсегу
15-18 MHz, док се у фреквентном опсегу 22-24
MHz јавља само шум који потиче од струје редног
електричног лука. АFD јединица управо скени-
рањем шума у опсегу (22 – 24 MHz) проверава
допунски критеријум као потврду за појаву
редног електричног лука.

Слика 11 - Позадински електрични шум нелине-
арних пријемника и шум настао од редног
електричног лука
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3.2.4 Дијаграм самотестирања AFDD
Треба истаћи да 5SM6 AFDD има опцију

самотестирања функционалности (блок шема на
слици 12).

Сензори

Окидајући
сигнал

ВФ
шум

тест
сигнал

Прекидач

Само
тестирање

Аналогна
електроника

L

N

Микро-
контролер

НФ
сигнал

Сензори

Окидајући
сигнал

ВФ
шум

тест
сигнал

Прекидач

Само
тестирање

Аналогна
електроника

L

N

Микро-
контролер

НФ
сигнал

Слика 12 - Дијаграм самотестирања AFDD
Самотестирање се аутоматски покреће на сва-

ких 13 сати да би се проверила исправност AFD
јединице. Софтвер микроконтролера производи
вештачке високофреквентне електричне шумове и
струјне сигнале који одговарају сигналима код
појаве редног електричног лука. Ови сигнали се
помоћу посебног електронског кола убацују иза
ВФ сензора, односно струјног сензора и анализи-
рају од стране аналогног електронског кола и ми-
кроконтролера. Као доказ исправности AFD је-
динице очекује се да микроконтролер изда оки-
дачку команду. Слање окидачког сигнала аутома-
тском прекидачу је у току теста онемогућено како
би се избегло стварно окидање AFDD уређаја за
време самотестирања. Након успешно обављеног
самотестирања AFD јединице, стварни окидачки
сигнал поново може да активира аутоматски пре-
идач. У случају да се добије негативан резултат
самотестирања, AFDD ће се тренутно искључити
(тада електричар треба да изврши његову замену).
Циклус самотестирања ће бити одложен уколико
су се појавили почетни знаци настанка стварног
редног електричног лука или уколико је дошло до
појаве струјног преоптерећења.

4. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ
Савремене заштитне електричне компоненте

(AFCI и AFDD) у погледу заштите објеката од
пожара представљају будућност, јер су у једном
уређају интегрисане како заштите које постоје код
класичних заштитних компоненти (преоптереће-
ње, кратак спој и земљоспој), тако и заштите од

редног и паралелног електричног лука. Фина-
нсијско улагање за уградњу AFDD може се сма-
трати прихватљивим с обзиром на чињеницу да је
на тај начин објекат са великом вероватноћом
заштићен од пожара које може да изазове квар у
електричној инсталацији.

Уређаје сличне AFDD-у треба употребити,
како за стамбене, тако и за јавне објекте. Такође
их треба уградити у све објекте у којима има лако
запаљивог или скупоценог материјала.

Напоменимо да проблем локације дела стру-
јног кола у коме се појавио редни електрични лук
није решен. Уређај има задатак само да открије
појаву редног електричног лука и да правовре-
мено искључи његово напајање, чиме се спречава
појава пожара.

5. ЗАХВАЛНОСТ
Представљени резултати су добијени

истраживањима која су спроведена у оквиру
пројекта ТР 36018 финансираног од стране
Министарствa просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
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SUMMARY

DETECTING SERIAL ARC IN LOW- VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS USING
MODERN PROTECTIVE COMPONENTS

This paper presents an overview of the problem of detecting faults in low voltage electrical installa-
tions which are not normally detectable by the regulated electrical periodic verification inspections
nor can be recognized by any classical protection components. Therefore, the conditions for the occur-
rence of fire are created at the source of these „invisible“ failures. This paper is concerned with the
representation of modern methods and techniques for early detection of serial electrical arc. In the
first part of the paper, a serial electrical arc is described, the conditions required for its formation as
well as the physical processes that occur within it. An illustration of the modern protective components
for detection of serial electrical arc is given in the second part of the paper.
Key words: low-voltage electrical installations, serial arc, fire




