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Anotácia:
Svorkovnica pozostáva z telesa (1) z elektricky nevodivého materiálu, v ktorom sú vytvorené vyhĺbenia (5, 5´) s
otvormi (2, 2´), v ktorých sú uložené upevňovacie prvky
z elektricky vodivého materiálu na upevnenie elektrických vodičov (11, 12, 13).
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka skúšobnej svorkovnice určenej na pripájanie polopriamych elektromerov.
5

Doterajší stav techniky

10

Prúdové meracie transformátory prevádzajú veľký primárny prúd (80 A až 1.000 A) na sekundárny (1 A
až 5 A) v presnom pomere. Na sekundárnej strane je ampérmeter alebo iný merací prístroj (prúdový obvod
elektromeru). Tieto transformátory pracujú nakrátko, t. j. do skratu. Pokým by bol transformátor rozpojený
bez vyskratovania, vznikne na ňom veľké prepätie (až jednotky kV) a mohol by byť tým zničený.
Podstata technického riešenia

15

Nevýhodou existujúceho stavu techniky je nutnosť vypínať príslušné obvody, teda na dobu potrebných
prác prerušiť prívod elektrického prúdu zákazníkovi. Tomu je možné predísť použitím tzv. skratovacích prepojok paralelne zapojiteľných k elektromeru. Tieto prepojky bývajú súčasťou prúdových transformátorov,
ktoré však môžu byť mimo dosahu, prípad. opäť neprístupné bez vypnutia obvodov.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
25
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Skúšobná svorkovnica podľa tohto úžitkového vzoru je znázornená na pripojených výkresoch, kde
obr. 1 znázorňuje jedno možné uskutočnenie trojfázovej skúšobnej svorkovnice v náryse,
obr. 2 taktiež znázorňuje uskutočnenie v pôdoryse;
obr. 3 znázorňuje svorkovnicu s pripojeným elektromerom;
obr. 4 znázorňuje ďalšie možné uskutočnenie v náryse;
obr. 5 taktiež znázorňuje uskutočnenie v pôdoryse a
obr. 6 takto uskutočnenú svorkovnicu s pripojeným elektromerom.
Príklady uskutočnenia
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Skúšobná svorkovnica na obr. 1 a 2 pozostáva z telesa 1, prúdových svoriek P, napäťových svoriek U a
skrutiek S. Teleso 1 svorkovnice je zhotovené z elektricky nevodivého materiálu, v tomto prípade vo výhodnom tvare kvádra. V jeho plošne najväčšej, vrchnej strane sú vytvorené štyri úzke obdĺžnikové vyhĺbenia 5′ a
tri široké obdĺžnikové vyhĺbenia 5. Pod nimi je v protiľahlých stenách telesa 1 vytvorených celkom trinásť
navzájom rovnobežných otvorov 2, 2′, do ktorých od vyhĺbení 5 kolmo ústia otvory 3 na skrutky S, zhotovené z elektricky vodivého materiálu. Do otvorov 2 sú vložené prúdové svorky P z elektricky vodivého materiálu. Do otvorov 2′ sú vložené na dve polovice rozdelené napäťové svorky U z elektricky vodivého materiálu. V pozdĺžnej strednej priečke plošne najväčšej steny telesa 1 sú do vyhĺbení 5 vložené mostíky M z elektricky vodivého materiálu a do vyhĺbení 5′ posuvné spojky K tiež z elektricky vodivého materiálu. V miestach, ktoré polohovo zodpovedajú otvorom 3, sú mostíky M a spojky K vybavené otvormi na priechod skrutiek S. Otvory 3 v pozdĺžnej strednej priečke plošne najväčšej steny telesa 1 pod mostíkmi M majú menší
priemer ako otvory 4 v mostíkoch M a hlavy skrutiek S prechádzajúcich otvormi 4 majú väčší priemer, ako je
priemer otvorov v mostíkoch M.
Do svoriek P na jednej strane telesa 1 svorkovnice sa zapájajú vodiče I k elektromerom, na druhej strane
k transformátorom prúdu. Do svoriek U na jednej strane telesa 1 svorkovnice sa zapájajú vodiče L a N k
elektromeru, na druhej strane k napäťovej sústave. Vodivé spojenie susedných prúdových svoriek P sa dosahuje dotiahnutím skrutiek S v otvoroch na mostíky M. Vodivé spojenie oboch polovíc napäťových svoriek U
sa dosahuje napäťovými spojkami K.
Na obr. 3 sú sekundárne obvody meracích prúdových transformátorov vodivo spojené dotiahnutými
skrutkami S cez prúdové mostíky M. Horné polovice napäťových svoriek U sú posunom spojok K rozpojené.
Pri pripojovaní elektromerov sa najskôr pomocou skrutiek S skratujú prúdové obvody a pripevnia sa vývody
od elektromera ku svorkovnici, potom sa rozpoja sekundárne obvody meracích prúdových transformátorov
uvoľnením skrutiek S v otvoroch 4 a spoja sa napäťové obvody. Elektromer sa odpojí opačným postupom.
Na obr. 4 a 5 je znázornené ďalšie možné uskutočnenie skúšobnej svorkovnice, menej náročné na rozmery a hmotnosť. V plošne najväčšej, vrchnej strane telesa 1 svorkovnice je vytvorené obdĺžnikové vyhĺbenie 5′
a tri široké obdĺžnikové vyhĺbenia 5. Pod nimi je v protiľahlých stenách telesa 1 vytvorených celkom sedem
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navzájom rovnobežných otvorov 2, 2′, do ktorých od vyhĺbení 5 kolmo ústia otvory 3 na skrutky S, zhotovené z elektricky vodivého materiálu. Do otvorov 2 sú vložené priebežné prúdové svorky P z elektricky vodivého materiálu. Do otvorov 2′ je vložená na dve polovice rozdelená napäťová svorka U z elektricky vodivého
materiálu. V pozdĺžnej strednej priečke plošne najväčšej steny telesa 1 sú do vyhĺbení 5 vložené mostíky M z
elektricky vodivého materiálu a do vyhĺbení 5′ posuvná spojka K taktiež z elektricky vodivého materiálu. V
miestach, ktoré polohovo zodpovedajú otvorom 3, sú mostíky M a spojky K vybavené otvormi na priechod
skrutiek S. Otvory 3 v pozdĺžnej strednej priečke plošne najväčšej steny telesa 1 pod mostíkmi M majú menší
priemer, ako majú otvory 4 v mostíkoch M a hlavy skrutiek S prechádzajúcich otvormi 4 majú väčší priemer,
ako je priemer otvorov v mostíkoch M.
Do svoriek P na jednej strane telesa 1 svorkovnice sa zapájajú vodiče I k elektromerom, na druhej strane
k transformátorom prúdu. Do svorky U na jednej strane telesa 1 svorkovnice sa zapája vodič N k elektromeru, na druhej strane k napäťovej sústave. Vodivé spojenie susedných prúdových svoriek P sa dosahuje dotiahnutím skrutiek S v otvoroch na mostíky M. Vodivé spojenie oboch polovíc napäťových svoriek U sa dosahuje napäťovými spojkami K.
Na obr. 6 sú sekundárne obvody meracích prúdových transformátorov vodivo spojené dotiahnutými
skrutkami S cez prúdové mostíky M. Horná polovica napäťovej svorky U je posunom spojky K rozpojená.
Pri pripojovaní elektromerov sa najskôr pomocou skrutiek S skratujú prúdové obvody a pripevnia sa vývody
od elektromeru ku svorkovnici, potom sa rozpoja sekundárne obvody meracích prúdových transformátorov
uvoľnením skrutiek S v otvoroch 3 v pozdĺžnej strednej priečke plošne najväčšej steny telesa 1 a spoja sa napäťové obvody cez externý odpínací prvok (trojfázový istič alebo odpojovač). Elektromer sa odpojí opačným
postupom.
Pred náhodným dotykom živých častí tela montéra je skúšobná svorkovnica chránená krytom (neznázornené) a výhodne zaplombovaná. Spodná plocha skúšobnej svorkovnice je výhodne technicky uspôsobená
(tiež neznázornené) na montáž na lištu DIN či na montážny panel.
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1. Skúšobná svorkovnica pozostávajúca z telesa výhodne v tvare kvádra, prúdových a napäťových svoriek
a skrutiek, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že v plošne najväčšej stene telesa (1) svorkovnice z elektricky nevodivého materiálu sú vytvorené aspoň štyri obdĺžnikové vyhĺbenia (5, 5'), pod ktorými sú medzi protiľahlými stenami telesa (1) vytvorené navzájom rovnobežné otvory (2, 2'), do ktorých kolmo od vyhĺbení (5)
ústia trojice závitmi vybavených otvorov (3) na skrutky (S) z elektricky vodivého materiálu, pričom do otvorov (2) sú vložené prúdové svorky (P) z elektricky vodivého materiálu, do otvorov (2') napäťové svorky (U) z
elektricky vodivého materiálu a v pozdĺžne strednej priečke plošne najväčšej steny telesa (1) sú do vyhĺbení
(5) vložené mostíky (M) z elektricky vodivého materiálu a do vyhĺbení (5') posuvné spojky (K) z elektricky
vodivého materiálu vybavené otvormi (4) v miestach polohovo zodpovedajúcich otvorom (3) v telese (1).
2. Skúšobná svorkovnica podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , ž e otvory (3) v pozdĺžnej
strednej priečke plošne najväčšej steny telesa (1) pod mostíkmi (M) majú menší priemer ako otvory (4) v
mostíkoch (M).
3. Skúšobná svorkovnica podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že hlavy
skrutiek (S) v pozdĺžnej strednej priečke plošne najväčšej steny telesa (1) pod mostíkmi (M) majú väčší
priemer, ako je priemer otvorov (4) v mostíkoch (M).
4. Skúšobná svorkovnica podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že dĺžka
driekov otvormi (4) v mostíkoch (M) prechádzajúcich skrutiek (S) sa rovná vzdialenosti medzi prúdovou
svorkou (P) v otvore (2) a vonkajšou plochou mostíka (M) vo vyhĺbení (5), pričom driekmi skrutiek (S) v
ostatných otvoroch (3) sú upevňované prúdové vodiče (I1, I2, I3) v prúdových svorkách (P) a fázové vodiče
(L1, L2, L3) s nulovým vodičom (N) v napäťových svorkách (U).
5. Skúšobná svorkovnica podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že prúdové svorky (P) sú priebežné.
6. Skúšobná svorkovnica podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že napäťové svorky (U) sú rozdelené na dve polovice.
3 výkresy

55

3

SK 6557 Y1

4

SK 6557 Y1

5

SK 6557 Y1

Koniec dokumentu

6

