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ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ И
УРЕЂАЈИ
скрипта за 3. разред средњих школа

I УВОД
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставног предмета електрични апарати и уређаји је стицање знања о електричним
апаратима и уређајима потребних за разумевање принципа рада електричних апарата и
уређаја прикључених на инсталацију јаке струје.
Задаци наставе предмета су:
− упознавање са конструктивним деловима електротермичких апарата и уређаја,
расхладних уређаја и електричних машина;
− оспособљавање ученика за изналажење и отклањање кварова;
− овладавање повезивањем теоријских знања са практичним вештинама.

II ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ АПАРАТИ И
УРЕЂАЈИ
2.1. РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИХ УРЕЂАЈА
- Значај електротермичких уређаја у домаћинству - рад, исхрана и култура
живљења
- Историјат развоја електротермичких уређаја:
1859.год. Б. Симсон (САД) – електрични грејач од Fe жице
1890.год. Карл Циперновски – електрична пегла
1890.год. Шиндлер (Швајц.) – електрични грејач од платинске жице
уградио у пеглу
1893.год. на светској изложби у Чикагу – електрифицирана кухиња
1901.год. Х.Ц. Бут (В.Британија) – усисивач за прашину
1924.год. Бирдсеј (САД) – апарат за дубоко замрзавање хране
1938.год. у САД-у – машине за прање рубља – проблем детерџенти
1950.год. у САД-у – машина за прање суђа, у Европи 10 година после
Данас се за освтљење, кување, загревање воде, грејање итд. електрична
енер-гија користи са више од 50% у укупном утрошку енергије за ове намене.
Предности се уочавају у техничким, експлоатационим, хигијенским и
економским факторима.
Електрични апарати и уређаји који се примењују у стану могу се поделити
према:

- функцији и намени (термички апарати за кување и печење, грејање воде
и просторија, апарати за припрему и складиштење хране, апарати и
уређаји за обраду рубља, за одржавање личне хигијене и хигијене стана,
за специјалне намене, електрични алати у домаћинству итд.);
- према принципу рада (топлотни апарати, електромоторни апарати,
комби-новани апарати и расхладни уређаји).

2.2. ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕРМИЈЕ
Електротермија је наука која проучава законитисти претварања
електричне енергије у топлотну, принципе, процесе, начине и поступке
загревања, као и конструкцију термичких уређаја и других пратећих
средстава. Основни закон је Џулов закон (1843.год.):
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Количина добијене топлотне енергије је:
Wt  Q  m  c  T

Занемарујући губитке можемо писати:

W j  Wt

Топлота се може добити и услед дејства индуковане електромоторне силе
(вртложне струје)-Фуко 1860.год, затим диелектричним губицима, тј. применом електронског млаза итд., што је класификовано у следеће групе:
- електроотпорно загревање;
- индукционо загревање;
- загревање диелектричним губицима;
- загревање електричним луком;
- загревање електричним млазом и
- загревање електричном плазмом.
Осим ове поделе, електротермички поступци се деле на:

- директно грејање (извор топлоте се налази у средини која се греје) и
- индиректно грејање (извор топлоте се налази ван средине која се греје).
Термодинамика је део електротермије који се бави преносом топлоте са
једног тела на друго. Преношење топлоте може да се изведе:
- провођењем (кондукција), за шта се користе метали, а топлотна снага се
одређује Фуријеовим обрасцем:
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где је:   специфична топлотна проводност;
А – површина попречног пресека проводног елемента;
ΔТ- пораст температуре;
l  дужина проводне линије.
- струјањем (конвекција) кроз течности или гасове (ел. радијатори, централно грејање) природно или принудно, а пренос снаге струјањем
описује се формулом:
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где је:   коефицијент преноса топлоте у 
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- зрачењем (радијација) електромагнетним таласима (инфрацрвени ICзраци), а топлотна снага се рачуна по формули:
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где је: e  емисиони коефицијент материјала;



  константа зрачења апсолутно црног тела 5,67
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2.3.МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИХ УРЕЂАЈА
Oви материјали се могу поделити у три велике групе:
- проводни материјали;
- непроводни материјали и
- специјални материјали.

2.3.1.Проводни материјали
То су материјали који добро проводе електричну струју и ту спадају
чврсте и течне материје, а под одређеним условима и гасови. Материјали
вели-ке проводности су сребро, бакар, злато, алуминијум и челик, од којих се
због велике цене сребро и злато не користе. Челик се користи за израду
носећих елемената, кућишта итд. у облику лима, профилисаних
репродукционих мате-ријала и сл. Бакар се користи за извођење водова при
шемирању електричних веза и може да се постави као голи проводник на
керамичке носаче или изоло-ван керамичким елементима различитих облика.
Алуминијум се користи у облику лима за израду кућишта, држача, ножица,
вентилатора или у облику профилисаних трака, а и у облику фолије као
заштита од расипања топлоте.

2.3.2.Непроводни материјали
Ови материјали чешће се називају изолациони материјали, од којих се
најви-ше користе лискун (мусковит, флогопит, микофолијум, микалекс итд.),
стеатит (смеша на бази талка, тј. магнезијум-силиката, са оксидом баријума,
и то нормални и специјални стеатит), стакло (растопљена па брзо охлађена
смеша металних оксида, од којих је основни део оксид силицијума) и азбест
(влакнасте врсте силикатних минерала). Од азбестних материјала највише
се користе:
- серпетински азбест, са влакнима краћим од 10 mm, који се користи за
пресоване облике, тј. плоче;

- амфиболијски азбест, са влакнима дужине 50 , за облике који се ткају
или преду у облику платна или траке и
- азбестно брашно за испуњавање шупљина, раздвајање и покривање
проводника, оплетање жица и каблова у електротермичким уређајима
итд.
Постоји и више типова стакала, који се према диелектричним особинама
деле на:
- стакла са великом садржином оксида алкалних метала, без оксида
тешких метала, и ту спадају обично стакло и пајрекс, које се користи
уместо порцулана и обезбеђује потпуну херметичност;
- стакла са великом садржином оксида тешких метала нпр. олова, тј.
''кристал'';
- кварцно стакло, настало топљењем кристала кварца или кварцног песка.
Много се користи и стаклена вуна, као добар топлотни изолатор, постојан
на високе температуре, којим се облажу бојлери, пећнице и термоакумулационе пећи.

2.3.3.Специјални материјали
Као специјални материјали користе се платина, сребро, иридијум итд., који
служе за израду контаката прекидача. Постоје контакти за:
- велико оптерећење (>20А);
- средње оптерећење (<20А) и
- мало оптерећење (<0,5А).
У апаратима за домаћинства користе се контакти за средње и мало
оптерећење, израђени од легура сребра са кадмијумом, бакром, никлом,
силицијумом, молибденом или волфрамом.

2.4. ГРЕЈНА ТЕЛА
Грејно тело као извор топлоте је елемент термичког уређаја у коме се електрична енергија претвара у топлотну енергију. Производи се од електроот-

порног материјала у облику жице, траке или отпорне масе, а материјал мора
задовољити следеће услове:
- велики специфични отпор;
- мали температурни коефицијент;
- постојаност на високим температурама;
- мали топлотни коефицијент истезања.
Грејно тело се састоји од електричног грејача и арматуре. Арматура је
конструкција у коју се смешта електрични грејач, а израђује се од ливеног
гвожђа, челичног лима или керамике (стеатит, шамот, кордијерит-AlMg) у
облику плоче, цеви или специјалног облика.
Електрични грејачи се израђују од легура које могу задовољити услове
рада, а разврстани су у две групе:
- метални материјали (цекас, хромал, кантал, Нихром) на бази никла или
гвожђа;
- неметални материјали (силит, Глобар, кварцилит, молибден-цилицид) на
бази молибден-силицида, силицијум-карбида или угљеника, који топлоту одају зрачењем (инфрагрејачи), па се уграђују у прозрачне или непрозрачне металне омотаче.
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Димензиони однос при изради грејача

2.5. ТОПЛОТНА ИСПИТИВАЊА
При примени материјала за израду електротермичких уређаја неопходно је
познавати термичке особине тих материјала, што се може испитати лабораторијумским путем или искуствено. Основне термичке особине материјала су:

коефицијент топлотног истезања, специфична топлота, специфична топлотна
проводност, температура омекшавања, температура топљења, температура
горења, дозвољена температура употребе...
По дозвољеној температури употребе,
материјали су разврстани у седам класа:

према

препорукама

IEC-a,

- класа Y (Tmax = 363K) (памук, свила, фибер, PVC, природна гума...)
- класа А (Tmax = 378K) (импрегнирани памук, папир, фибер...)
- класа Е (Tmax = 393K) (импрегнирани памук, памук, свила, вештачка
гума)
- класа В (Tmax = 403K) (лискун, азбестно платно и предиво,...)
- класа F (Tmax = 428K) (лискун на азбестном носиоцу, пресовани
материјал на бази азбеста или стакла...)
- класа Н (Tmax = 453K) (лискун на азбестном носиоцу, силиконска гума,
пресовани материјали...)
- класа С (Tmax >453K) (лискун, порцулан, стеатит, стакло, тефлон...)
Дати подаци се односе на максималне температуре у уређају и температуру
околине од 40оС.

2.6.РЕГУЛАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ.
ВИШЕСТЕПЕНИ ПРЕКИДАЧ
Да би се остварили најповољнији услови коришћења грејног тела
(потрошња електричне енергије, одговарајућа снага итд.) неопходно је
вршити регулацију температуре, што се постиже регулацијом снаге или
регулацијом напона. Регулациони системи температуре су:
- систем ''све или ништа'' (директни и индиректни) – регулатор укључује
или искључује целокупну снагу електротермичког уређаја у зависности
од вредности температуре која је задата на регулационом систему;
- систем ''све или нешто'', који се врши: укључивањем и искључивањем
појединих грејних елемената, превезивањем редно-паралелних веза,

пребацивањем везе троугао-звезда или применом система контактора,
помоћу којих се врши регулација снаге у широким границама и
- систем континуалне регулације (променом фазног угла тиристора или
пролазом кроз нулу) којим се одржава константна радна температура
апарата.
Регулација температуре може да се изводи ручно или аутоматски, у ком
слу-чају мора постојати и мерни претварач, а може да буде степенаста или
конти-нуална.
Код термичких уређаја за домаћинство најчешће се користи систем ''све или
нешто'', тј. укључивање и искључивање појединих грејних елемената помоћу
прекидача или преклопницима у случајевима:
- 2 грејача – 4 положаја;
- 2 грејача – 5 положаја;
- 3 грејача – 4 положаја;
- 3 грејача – 5 положаја и
- 3 грејача – 7 положаја.
Ради одржавања температуре на одређеној вредности неопходно је
користи-ти аутоматску регулацију, што се остварује помоћу термостата и
терморегу-латора.

Аутоматска регулација температуре:
1-сонда; 2-релеј; 3-грејач.

Систем регулације температуре са
3 грејача-7положаја

2.7. ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ
Електрични шпорет (штедњак) је комбиновани електротермички апарат за
домаћинство, који се користи за припрему хране кувањем и печењем. Састоји
се од горње плоче за кување и подгревање, са 2 или највише 4 грејне плоче
различитих снага и пречника, и електричне пећнице. Горња плоча и пећница
уграђене су у заједничко самостојеће метално емајлирано кућиште. Често се
користе и комбинације електричног шпорета са плинским уређајем, и то 2
електричне грејне плоче и 2 горионика на плин, при чему шпорет мора да
садржи и елементе плинског штедњака као што су: прикључна плинска лула
са редуциром протока, цевни плински развод, плински горионици снаге 1, 2
или 4 kW, регулатор плина и дугме за регулацију плина. Најмодернији и
најекономичнији електрични шпорети су шпорети са равном стакленокерамичком плочом са 4 грејне плоче у облику спирале, постављених у
канале у носачима тањирастог облика од керамичког или стеатитног изолационог материјала. Код овог шпорета све грејне плоче су аутоматског типа са
вишеположајним прекидачима (10-13 положаја) и терморегулаторима за
сваку плочу посебно

Комбинована (плин-струја) и стаклокерамичка горња плоча штедњака

2.7.1.Конструкциони елементи електричног шпорета
Електрични шпорет је конструисан из више делова и то:
- механичких делова: кућиште са поклопцем, радна плоча, командна
плоча, пећница са вратима, комора за одлагање или подгревање и
- електричних делова: грејна плоча, вишеположајни прекидачи, грејачи
пећнице, термостат пећнице, електромотор ражња и управљачкосигнални елементи (сигнална лампица, програматор, електрични сат,
прикључница).
Механички делови се израђују од пресованог челичног лима, заштићеног
и обојеног поступком емајлирања. Висина кућишта је стандардизована и
износи 85cm, а ширина може бити 45, 50, 52, 55 или 60 cm. Димензије пећнице су такође стандардизоване и износе 46х28х47 cm или 30х20х43,5 cm.
Грејне плоче су најважнији елементи електричног шпорета. Затворене су
конструкције и израђене су од ливеног гвожђа у кога су постављене грејне
спирале, а све је то заливено у унутрашњости грејне плоче шамотно-изолационом масом. На доњем делу су изведени прикључци грејних спирала (3
или 4 извода). Снаге плоча износе 450, 500, 600, 1000, 1200, 1500, 1800 или
2000 W, са пречницима 95, 110, 115, 145, 180 или 220 mm. Према функционалним карактеристикама грејне плоче се деле на стандардне (обичне), брзогрејуће (експресне) и аутоматске. Регулација снаге обичних грејних плоча се
врши вишеположајним прекидачем и превезивањем грејних спирала (2 или 3)
помоћу тог прекидача у различите везе, па се добијају различити степени
загрејаности грејне плоче. Брзогрејуће грејне плоче, које су обележене
црвеном тачком у средини, разликују се од обичних по томе што за исти
пречник плоче имају већу номиналну снагу за 30-40%, па се смањује и време
загревања те плоче. Ради заштите од пребрзог прегоревања, у плочу је
уграђен ограничавач температуре (протектор), који искључује део снаге
грејача када достигне одређену температуру. Аутоматске грејне плоче
омогућавају аутоматизован процес кувања, јер се унапред подешена снага
континуално одржава на истом нивоу помоћу термостата, чији се сензор
налази у средини плоче. Термостат је капиларног типа. Раније су се
користиле и другачије аутоматске грејне плоче типа: его-аутоматик,
протодин-аутоматик, регла, спенсер-аутоматик или калостат-аутоматик.

Основни елементи електричне пећнице су горњи и доњи грејачи, а остали
елементи омогућавају разноврснију припрему хране и већи комфор при раду
и у њих спадају: инфрагрејач ражња, мотор ражња, каталитички уложак који
убрзава растварање масних мрља и вентилатор за присилно струјање топлог
ваздуха.У зависности од конструкције и произвођача пећнице, грејачи могу
бити:
- равни (трачни), чија се отпорна жица и изолациони материјал монтира у
дводелно лимено кућиште међусобно спојено и смештено на горњој и
доњој страни. Снага грејача је од 600W;
- цевни (канални) – отпорна жица се налази у стеатитним перлама и
змијолико је смештена у лимено кућиште из два дела, која су спојена
завртњима. Снага једног грејача је 400-1200 W.

Цевни грејач

Равни грејач

Инфра-грејач је смештен у горњем делу пећнице и служи у случају када
пећницу користимо као роштиљ. Снага ових грејача је од 700-3000 W. У
пећници се налази и електромотор ражња, који се укључује при употреби
инфра-грејача. Има брзину обртања од 2-8 о/min на осовини ражња. Снага
електромотора је 3-5 W. Радна температура пећнице подешава се терморегулатором, који је смештен на задњем делу пећнице, а команда се налази на
пулту шпорета. Користе се све три врсте терморегулатора са интервалом
регулације од 50-300оС.
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ознака типа
термостата
1
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Термостат пећнице: 1.-кућиште;
2-точак на кога се намешта ланац;
3-керамичко тело; 4-контакти термостата; 5-вијак за регулацију
тачке
укључења
термостата;
6-биметална трака; 7-корекцијски
отпорник; 8-прикључци жила;
9-заштитни поклопац.

2.7.2.Прикључак на електричну инсталацију
При куповини електричног шпорета произвођач не испоручује кабл за прикључак на инсталацију због различитих начина извођења инсталације (моно-

фазна, трофазна). Због тога је потребно одредити јачину струје шпорета и
врсту инсталације. Струја се рачуна по формули:
I=

P
(U=220 или 380V).
U

Пресек проводника се одређује из табела, а користе се трожилни или петожилни проводници типа РР/Ј или GG/L и GG/J. На задњој страни шпорета
треба пронаћи место за прикључак, скинути поклопац и пронаћи ''сигма''стезаљке. Њих има пет, због чега се код монофазне инсталације три фазне
стезаљке повезују у кратак спој. Осим прикључног кабла потребан је и шукоутикач.
жиле инсталације шпорета
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обујмица за осигурање
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Монофазни прикључак

жиле прикључног
кабла
обујмица за осигурање
кабла од извлачења
кабл за прикључак
шпорета

Трофазни прикључак

2.7.3.Неисправности у раду
Установљавање кварова изводи се визуелном и мерном методом. Пре него
што се приступи мерењима, шпорет се укључи у рад и визуелно и пипањем
се утврђује да ли се грејна тела загревају, да ли светле сигналне сијалице при
укључењу грејних плоча или грејача пећнице, да ли светли сијалица у пећ-

ници и да ли раде мотор за погон ражња и вентилатор. Потом се приступа
визуелном прегледу елемената и утврђују могућа механичка оштећења: лом,
нагорелост, оштећење изолације, оксидираност, промена облика грејних тела.
Након тога треба проверити да ли у утичници има напона и пре почетка
испитивања мерењем извући утикач из утичнице. Елементи који су најчешће
подложни кваровима су грејне плоче, грејачи пећнице, сигналне сијалице,
прекидачи и термостати, који се у случају квара замењују новим.

2.8. ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА
Машине за прање веша представљају комбиноване електричне уређаје
у којима се аутоматским путем врше процеси квашења, грејања, претпрања,
прања, испирања и цеђења. Тиме је знатно олакшан рад домаћица, па су
широко заступљене у домаћинствима. У току развоја настало је доста типова
ових машина, које се у погледу степена примењене аутоматике могу поделити на: обичне, полуаутоматске и аутоматске. Према принципу рада и конструкцији деле се на машине са: обртним дном, обртним перајима, циркулацијом воде и бубњем. Данас се углавном користе машине са бубњем, који
може бити у хоризонталном или вертикалном положају. У зависности од
начина контроле грејања воде постоје машине са временским и са термостатским грејањем воде. Код машина са временским грејањем воде грејање се
контролише одређивањем времена трајања појединих програма, док се код
машина са термостатским грејањем контрола обавља помоћу термостата (2
или 3 ком.), што је и боља варијанта у погледу квалитета прања и уштеде
електричне енергије.
Критеријуми за оцену вредности једне машине су: уштеда у времену,
ефикасност прања, квалитет прања, чување рубља, економичност употребе и
коефицијент потапања, који представља однос масе сувог рубља и потребне
количине лужине за прање у литрима. Коефицијент потапања код машина са
бубњем износи 1:5.

2.8.1.Саставни делови
Саставни делови машине за прање рубља се могу сврстати у три групе:
основни делови (поклопац са дозирном посудом, кућиште машине са вратима и филтром и када са бубњем), електрични делови (електромотор, кондензатор, пумпа, програматор, хидростат, термостат, електровентил, грејач) и
остали делови (доводна и одводна цев, велика и мала ременица, клинасти
ремен, сигнализација). Шематски приказ делова приказан је на следећој
слици:
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1-електромотор; 2-унутрашњи
бубањ; 3-спољашњи бубањ; 4ремен; 5-електрична пумпа; 6одводно црево; 7-регулатор; 8доводна цев; 9-програматор;
10-опруге; 11-кућиште; 12вентил
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Спољашњи непокретни бубањ (када) израђује се од емајлираног декапираног челичног лима, тврде термоотпорне пластике или од нерђајућег челика.
Уграђен је у метално емајлирано или лакирано кућиште са вратима за убацивање веша на предњој страни или на горњој плочи. Бравица врата је
повезана са једним микро-прекидачем преко кога иде напајање електромотора и изведена је обострана блокада између електромотора и врата. У спољњи бубањ уграђен је унутрашњи покретни бубањ који је израђен од нерђајућег челичног лима и који својим цикличним обртањем на леву и десну страну покреће лужину у коју је потопљен веш и на тај начин пере рубље.
Унутрашњи бубањ се покреће помоћу двобрзинског монофазног мотора са
два статорска намотаја и два кондензатора. Мања брзина служи за наизмени-

чно покретање бубња лево-десно у току прања и испирања. Овај поступак се
одвија брзином 45-50 о/min, при чему је снага мотора од 0,3-0,6 kW. Већа брзина служи за цеђење, тј. центрифугирање веша које се изводи брзинама од
400, 600 или 850 о/min. При томе мотор развија брзину од 2850 о/min и снагу
од 0,5-1 kW. Брзина обртања бубња постиже се редукционим преносником,
тј. ременом. Да би се амортизовали потреси машине при раду, са горње стране се налазе 4 опруге, са доње стране 1 или 2 амортизера, а на предњем делу
каде налази се противтег.
У каду машине уграђен је цевни грејач снаге 2-3 kW, који је током
рада потопљен у воду или лужину. Грејач се укључује преко програматора
према задатом програму прања, а температура се регулише терморегулатором са биметалним термостатом. Избор температуре се врши помоћу
обртног дугмета терморегулатора, које се налази на предњој горњој плочи
машине са угравираним температурама. На предњој плочи још се налазе и
командно обртно дугме програматора, тастери за укључивање машине, за
подешавање хидростата и за укључивање центрифуге.
Од осталих електричних делова машина садржи и пумпу за избацивање употребљене воде и лужине, један или више електромагнетних вентила
за отварање и затварање дотока воде, програматор, хидростат којим се регулише ниво воде у кади. Пумпа је предвиђена за избацивање воде до висине од
1m, а покреће је монофазни асинхрони мотор снаге 100-150 W. Капацитет јој
је 30-36 l/min, а смештена је испод каде машине. Хидростат је мембранског
типа и при утоку воде, покретањем мембране на предвиђеном нивоу, даје
електромагнетном вентилу команду за затварање улаза воде.

Основни делови веш-машине

2.8.2. Програматор
Програматор је уређај који управља целокупним током процеса прања,
испирања и цеђења према изабраном програму. Може бити електромеханичког или електронског типа. Функција обе врсте је идентична, с тим што је
код електронског могућ лак избор већег броја програма. Електромеханички
се састоји од једног синхроног електромотора са перманентним магнетом као
ротором и осовине на којој се налази читав низ брегасто изведених прстенова, који током рада по предвиђеном временском распореду затварају контакте укључујући по предвиђеним фазама прања поједине модуле машине.
Избор програма врши се обртним дугметом уграђеним на предњој чеоној
плочи кућишта машине, а програми су угравирани на дугмету или на плочи
поред дугмета.

Функције програматора

Мотор програматора

1-статорски намотај;
2-ротор; 3-кућиште;
4-кочница; 5-погонска осовина; 6-прикључни проводници.

Изглед програматора

2.8.3.Електричне шеме и дијаграми
У циљу да се омогући што боље разумевање начина рада машине за прање
веша, у њеној документацији се обавезно налазе:
- електрична шема веза елемената;
- електрична шема веза програматора;
- дијаграм програма прања и
- временски дијаграм програматора.
Електрична шема веза елемената је упрошћена шема и не садржи програматор и његове контакте. Помоћу ове шеме се брже и лакше уочавају везе
између појединих елемената. На електричној шеми веза програматора детаљно су приказани спојеви елемената преко контаката програматора, а без ове
шеме немогуће је заменити програматор. Временски дијаграм програматора
показује активно и пасивно стање парова контаката програматора и служи за
контролу временске тачности рада елемената машине. Због тога је на апсциси
назначено време трајања укључења појединих елемената, а на ординати који
су елементи у датом временском интервалу активни. Дијаграм програма
прања показује како се одвијају поједини програми и помоћу њега се може
утврдити која је операција у току у сваком тренутку почетка програма.

Електрична шема веза електромеханичког програматора

Електрична шема машине за прање рубља

Временски дијаграм програматора

2.8.4.Прикључак веш-машине
Прикључак веш-машине на електричну инсталацију изводи се монофазно,
трожилним проводником од пластичне масе пресека жила 2,5 mm². Осигурач
у струјном колу је од 16А, а прикључак се изводи од разводне табле кроз цев
у зиду.
Прикључак на водоводну мрежу изводи се гуменим цревом пречника 12,7
mm (½´) са холандском матицом на крају, која се заврће на страни водоводне
инсталације на посебну славину. Испусно црево за отпадну воду из каде
машине треба да буде пречника најмање 19 mm (¾´) и да се постави у лавабо
или специјални канализациони сифон, а висина прикључка треба да буде од
0,6-1 m. Дужина црева не треба да буде већа од 1,5 m.

2.8.5.Кварови и отклањање
С обзиром на сложеност машине за прање веша, кварови су чешћи него код
других електротермичких уређаја. За проналажење квара неопходно је при-

менити универзалне мерне инструменте, а потребне су и шеме појединих
типова веш-машина. Помоћу њих се прати струјно коло од програматора до
елемената и назад. Ако су водови и програматор исправни неисправан је
елеменат. Поправка самог елемента најчешће се не обавља, већ се он замењује новим. Могући кварови су дати у следећој табели:

2.9. ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ
Електрични бојлери су електротермички уређаји за загревање воде. Према
намени деле се на:
- бојлере за загревање и чување топле воде, у којима се загрева, акумулира
и чува топлота веће количине воде, па морају имати квалитетну топлотну изолацију;
- бојлере за загревање и трошење топле воде, који се укључују непосредно
пред коришћење, па топлотна изолација може бити слабија и
- проточне бојлере, који немају топлотну изолацију и загревају воду у
протоку, па им је потребна већа снага грејача (до 18kW).
Према начину рада бојлери се деле у две основне групе:
- бојлери са ниским притиском и
- бојлери са високим притиском.
Бојлери са ниским притиском раде тако што је преко преливне цеви
остварена директна веза између унутрашњости бојлера и атмосфере, а вода се
из бојлера испушта отварањем славине постављене на доводној цеви хладне
воде. Уласком хладне воде у бојлер потискује се топла, која преко преливне
цеви истиче вани. Овај принцип рада је код кухињских бојлера капацитета 5,
8 или 10 литара.
Бојлери са високим притиском имају преливну цев топле воде затворену
славином, па је унутрашњост бојлера у односу на околну атмосферу затворена. Ради сигурности уграђују се разни вентили: неповратни (запречна славина), повратни, редукциони и сигурносни. Код сигурносног вентила мембрана је подешена на притисак од 6 бара (~600кРа), а контролни притисци
износе 12-20 бара. Капацитет ових бојлера је преко 30 литара.

1

Θ

2
Regulacija

ΘT

temperat.

U~

T.V. H.V.

Dovod
vode

Bojler sa niskim pritiskom vode: 1-kazan, 2-toplotna izolacija, 3-cev za dovod
hladne vode, 4-cev za odvod tople vode, 5-grejač sa zaštitnom cevi 6-slavina za
mešanje vode

Bojler sa visokim pritiskom vode: 1 - kazan za vodu, 2- termoizolacija, 3 - cev za
dovod hladne vode, 4 - cev za odvod tople vade, 5 - grejač, 6 - zaštitna cev za
smeštaj davača kapilarnog termostata i termičkog osigurača, 7 sigurnosno-povratni
ventil, 8 - ventil za zatvaranje hladne vode

2.9.1.Делови бојлера
Без обзира на врсту, саставни делови сваког бојлера су:
- котао (казан) – који је израђен од бакарног или челичног лима, заштићеног од корозије цинковањем. У новије време казани се често праве од
прохрома (нерђајућег челичног лима) или, као код преливних, од термоотпорне полипропиленске пластичне масе. На сваком котлу налазе се
овални или кружни отвори за постављање грејача. Саставни делови
котла су и доводне и одводне цеви, које су заварене за котао:
- кућиште бојлера – које је цилиндричног или правоугаоног облика и,
осим естетског изгледа, има и функцију да се у њега постављају сви
саставни елементи бојлера. Израђује се од декапираног челичног лима,
који је са спољне стране покривен емајл-лаком, као и од термоотпорне
пластичне масе разних боја;
- топлотна изолација – служи за смањивање топлотних губитака и за
повећање економичности рада. Поставља се између казана и кућишта, а
као изолација служи стаклена вуна, а у последње време изливена експандирајућа пена;
- електрични грејач је у облику цеви различитих облика, што зависи од
прикључне снаге, могућности уградње и типа бојлера. Направљен је од
бакарне заштитне цеви у коју је уметнуто грејно тело од отпорне жице и
заливено изолацијском масом која добро проводи топлоту. Код неких
бојлера високог притиска уграђују се два грејача различите снаге, при
чему грејач мање снаге служи за догревање воде (економик бојлери);
- терморегулатор служи за аутоматско одржавање жељене температуре
воде. Старији типови бојлера имају биметални, а новији капиларни тип
терморегулатора. Подешава се дугметом за регулацију, које се налази са
спољне стране бојлера;
- термометар је смештен у горњој топлотној зони и показује оријентациону вредност температуре воде у бојлеру;
- термички осигурач (сигурносни термостат) служи за заштиту од
експлозије бојлера у случајевима када се поквари терморегулатор или
нестане воде у водоводној мрежи. У преливне бојлере се уграђују једнополни топљиви осигурачи, који се при активирању морају заменити

новим. У бојлере високог притиска уграђен је капиларни сигурносни
осигурач са капиларном сондом у којој је смештен флуид који капиларном цеви преноси температуру до склопног механизма. Склопни механизам је направљен тако да се, након смањења температуре воде у казану,
не укључује аутоматски грејач већ се то мора урадити ручно;
- сигнална сијалица је гасног типа. Повезана је паралелно са грејачем на
његове крајеве и показује када је грејач укључен.
Од свих ових елемената једино проточни бојлер нема топлотну изолацију.

Унутрашња шема веза елемената бојлера високог притиска

Прикључак бојлера на електричну инсталацију се изводи тако што се
бојлери мање снаге прикључују трожилним проводником 3x1,5mm2, а бојлери веће снаге 3x2,5mm2, са осигурачима од 16А, преко прекидача. Електрична шема веза бојлера дата је на слици:

2.9.2.Проточни бојлер
Ово је посебан тип бојлера, јер не садржи казан у коме се греје вода, него се
она загрева протоком кроз цеви које се споља греју. Бојлер се аутоматски
укључује отварањем славине за топлу воду, а снага грејача је од 3-25kW, у
зависности од потребне количине воде. Помоћу овог бојлера штеди се
електрична енергија, а топлу воду добијамо одмах. Проточни бојлер је прикључен директно на водоводну инсталацију. Електрични прикључак се
изводи на монофазну инсталацију пресека проводника 2,5mm2 за бојлере
мале снаге, петожилног проводника напона 220V за бојлере од 6-12kW, или
четворожилног проводника напона 380V за бојлере снаге од 12-25kW.
Oсновни делови проточног бојлера су: заштитна кутија, проточне цеви са
грејачима, прекидач диференцијалног притиска воде, сигурносни термостат
(>70оС) и преклопник избора снаге.

На слици је приказана унутрашња електрична шема веза проточног бојлера:

2.9.3.Неисправности у раду бојлера
Могући кварови на бојлерима су на електричном грејачу (прегоревање), на
термостату, прекидачу, контролној сијалици и прикључном проводнику.
Механичка оштећења су веома ретка, због материјала од кога се израђују.
Највећи број кварова се отклања заменом делова новим.

2.10. СИСТЕМ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
Грејање просторија може бити водно, парно или ваздушно, а према месту
производње топлоте грејање може бити локално и централно. Код локалног
грејања сви елементи за грејање се налазе у просторији која се греје, а код
централног топлота за више просторија се производи на једном месту.
Централно грејање може бити етажно и даљинско.

2.10.1.Принцип рада
Код електричног етажног грејања вода за загревање се греје у малом електричном котлу, који је сличан проточном бојлеру, а затим се помоћу пумпе,
коју покреће мали монофазни асинхрони електромотор, упумпава у цевну
инсталацију грејања на коју су повезани радијатори. Постоји и могућност
акумулације топлоте, што се изводи на два начина:
- инсталацији се додаје суд за прихватање одређене количине топле воде
или
- развијена топлота из грејача акумулира се у синтермагнезитном језгру, а
топли ваздух се покреће вентилатором и предаје измењивачу топлоте.
Кроз измењивач се проводи вода, која се загрева и одводи до радијатора
помоћу цеви.
Снага грејача је од 9-36 kW,
што може да загреје простор од
100-430 m³, а запремина котла
је до 40 литара. Електромотор
пумпе је снаге 50W. Изглед
електричног котла етажног грејања топлом водом са термоакумулационим језгром приказан је
на слици лево:

Регулација температуре се врши помоћу собног термостата, који у зависности од температуре ваздуха у просторији укључује и искључује пумпу за
циркулацију топле воде. Осим тога, постоје још и термостат за ограничење
температуре на 383К и котловски термостат који одржава подешену температуру у котлу од 293-358К. Котловски и собни термостат су редно везани. За
контролу притиска воде користи се манометар. Блок-шема и шема веза
етажног грејања приказане су на следећим сликама:

Блок-шема електричног етажног грејања
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Електрична шема веза електричног етажног грејања

Pr

Te
P

2A
О
R
S
T

EK
SK

Електрична шема веза електричног етажног грејања
са термоакумулационим резервоаром
Ознаке на сликама:
М – манометар

Te- собни термостат

SV- сигурносни вентил

RP- ручни прекидач

AV- аутоматски вентил

SK- склопка

ES- експанзиони суд
CP- циркулациона пумпа

P - циркулациона пумпа
EK - електрични котао

Ra- радијатори

Електрични котао се прикључује на трофазну инсталацију. Кварови
могу настати на грејачима, електромотору пумпе, термостату, али су веома
ретки због квалитета израде.

2.11. ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ
Заваривање је процес спајања два или више метална дела истог или
приближно истог хемијског састава. Спајањем се добија нераздвојива веза.
Заваривање се изводи под дејством топлоте, уз додавање или понекад без
додавања додатног материјала и уз примену притиска или без њега. При

заваривању врши се локално загревање ивице металних делова које треба
спојити (заварити). Загревање се врши до температуре при којој метал
прелази из чврстог у тестасто или течно стање, што зависи од врсте и начина
заваривања.
Постоје две врсте заваривања: заваривање топљењем и заваривање
притиском.

Електролучно заваривање
Електрични лук представља стабилно електрично пражњење, односно
усмерено кретање електрона кроз јонизован гас. Гас је јонизован када у њему
постоје електрони и јони који усмереним кретањем омогућавају проток
струје. Код ручног електролучног заваривања (ознаке: 111, Е или РЕЛ) електрични лук успоставља се кратким спојем, односно додиром електроде о
основни материјал (метал). Услед микроскопских неравнина на додирним
површинама електроде и основног материјала успоставља се проток струје
кроз изузетно малу контактну површину, при чему је густина струје веома
велика, те се основни материјал и додатни материјал (електрода) топе готово
тренутно, а делимично чак и испаравају. Након неколико тренутака електрода се одваја од основног материјала, а тада дејством јаког електричног поља,
створеног напоном празног хода (извор струје је укључен, али струјно коло
више није затворено), атоми насталих металних испарења (пара) губе своје
електроне које привлачи анода (позитивна електрода), док преостале делове
атома, односно новонастале позитивне јоне привлачи катода (негативна електрода). Истовремено долази и до термичке јонизације, када катода почиње
великом брзином да емитује електроне ка аноди. Емитовани електрони сударају се са околним атомима и молекулима, услед чега долази до ослобађања
нових електрона и настанка нових јона, чије усмерено кретање одржава електрични лук. За то време електрода се одмиче од основног материјала на
довољно растојање, погодно за заваривање, чиме је процес успостављања
електричног лука у потпуности завршен и успостављено је стабилно стање у
колу које сачињавају извор струје, електрода, електрични лук и основни
материјал. Температура у електричном луку код РЕЛ поступка достиже око
шест хиљада °C, односно око 4200 степени на аноди (на основном материјалу) и око 3600 степени на катоди (додатном материјалу, тј. електроди).

Горње слике приказују начин трансгормације напона, делове, изглед унутрашњости
и изглед апарата за заваривање тзв. MIG/MAG поступком. У унутреашњости се налазе:
мали контролни трансформатор (1), преко кога се ниским напоном напаја електроника,
мотор за додавање жице, главни релеј итд. Погоном жице управља електронска картица
(2), а за успостављање електричног лука након притиска на прекидач пиштоља управља
главни релеј (3). Главни трансформатор (4) намотан је бакарним намотајима, јер бакар
боље проводи струју, траје дуже и даје бољи лук од алуминијума. На улазу у апарат пре
примара налази се осигурач (5), који штити унутрашње компоненте од оштећења. У
случају да дође до прегревања апарата, термички прекидач (6) искључује апарат.

III РАСХЛАДНИ И КЛИМА УРЕЂАЈИ
3.1. УВОД
Расхладни уређаји свој рад заснивају на природној особини гаса да се
греје када се сабија (прелази из гасовитог у течно агрегатно стање), а хлади
када се шири (прелази из течног у гасовито агрегатно стање).
Расхладни уређаји су пројектовани и произведени да гарантују максималан квалитет у хлађењу различитих врста производа у режиму рада од +10
до -30°C, за различите температурне режиме а према захтевима технологије
хлађења производа. Поред стандардних расхладних система производе се и
расхладни системи за специјалне намене.
Расхладни уређаји, осим за складиштење хране и пића, користе се и за
чување лекова, хемикалија итд. Нижа температура успорава хемијске реакције и биолошке процесе који доводе, на пример, до покварене (и тако нејестиве) хране и неупотребљивих хемикалија.
Расхладни уређаји се користе у:







Домаћинствима,
Прехрамбеној индустрији
Трговачким објектима
Угоститељским објектима
Индустрији лекова
Хемијским индустријама

Клима уређаји као специјална врста расхладних уређаја се користи за
климатизацију простора. Климатизација је процес припреме ваздуха у сврху
стварања одговарајућег степена угодног за боравак људи, али и других
живих бића.
У општем случају, процес хлађења се одвија на следећи начин: Компресор сабија расхладни флуид из простора нижег притиска у простор вишег
притиска, односно узима флуид из испаривача и сабија га у кондензатор.
Приликом сабијања расхладног флуида, његов притисак се повећава а самим
тим долази до загревања флуида. Тако загрејан гас пролази кроз сушач-

филтар, који упија влагу и сакупља нечистоће из флуида. Након што прође
кроз филтар-сушач расхладни флуид пролази кроз капиларну цев или експанзиони вентил (зависно од изведбе и расхладног капацитета расхладног уређаја). Након тога флуид улази у велики простор испаривача, где његов притисак нагло пада и долази до хлађења околног простора, односно долази до
одузимања топлоте околном простору. Расхладни флуид након што изврши
процес хлађења у испаривачу, поново одлази у компресор где се наставља
процес циркулисања флуида у расхладном уређају.

3.2. РАДНЕ МАТЕРИЈЕ У РАСХЛАДНОМ УРЕЂАЈУ
Ешер Вес је 1913. године по први пут употребљава монохлорометан као радну материју у расхладном уређају. Двадесетих година прошлог
века започиње серијска производња расхладних уређаја са монохлорометаном или сумпор–диоксидом као радном материјом. Фреон 1945. године
постаје најзначајнија радна материја у расхладној техници, и задржава се до
данас.
Расхладни флуид је радна материја која циркулише у постројењу за
хлађење и од чије промене агрегатног стања директно зависи процес хлађења. Да би расхладни уређај имао што већи ефекат, флуид мора да испуни
одређене термичке, физичке и хемијске услове.
Расхладни флуид треба да има следеће особине:
велику топлоту испаравања
специфична топлота течности треба да буде што мања
потребан рад сабијене паре флуида треба да буде што мањи
критична температура флуида треба да буде већа од максималне температуре кондензације
5. ако је спецфична запреминска расхладна способност већа, мање су
димензије цијелог система
6. ако је коефицијент провођења топлоте кроз флуид и коефицијент прелаза топлоте између флуида и металних зидова кондензатора већи,
смањује се диманзија кондензатора
1.
2.
3.
4.

7. температура смрзавања треба да буде нижа од најниже температуре
која може да настане у машини
8. притисци кондензације и испаравања треба да буду погодни, притисак
кондензације што нижи притисак испаравања што виши.
9. да није запаљив
10.да није отрован
11.контрола истицања флуида треба да буде лака и јефтина
12.да се флуид лако меша са уљима за подмазивање
13.да има стабилан хемијски састав
14.да има што мању вискозност
15.да нема корозивно дејство на метале и заптивне метале, као ни штетно
дејство на намирнице у случају да дође до истицања.
16.да није скуп

Врсте расхладних флуида
Амонијак (NH3) је безбојан гас оштрог мириса. Веће количине амонијака
штетно делују на здравље. Хемијски је стабилан до температура 150–200 °C.
Запаљив је и ако га има у ваздуху у већим количинама (16–26%) може да
експлодира. Притисци су, при нормалним условима рада, повољни и крећу се
од 3 до 12 бара. Данас се користи у ретким случајевима.
Угљен-диоксид (CO2) је гас без боје и мириса. Није отрован ни запаљив. Има
високе притиске испаравања и кондензације (20–75 бара) што уз ниску
критичну температуру од 31 °C представља главне недостатке. Због своје
неотровности и незапаљивости користи се у просторијама за климатизацију и
у уређајима за хлађење у прехрамбеној индустрији. Данас се користи у
ретким случајевима.
Сумпор-диоксид (SO2) је отрован гас, без боје, оштрог мириса. Није запаљив,
са водом ствара сумпорну киселину, што ствара низ техничких проблема.
Испаривач и кондензатор су код уређаја са SO2 обично израђени од бакра.
Метилхлорид (CH3Cl) се упркос одличним термодинамичким особинама и
једноставној и јефтиној производњи ретко употребљава, првенствено због
своје велике токсичности и запаљивости при већим количинама.

Фреони су расхладни флуиди добијени хлорисањем или флуорисањем
углавном засићених угљовнодоника. Основне сировине за производњу фреона су: метан, етан, пропан и бутан. Постоје различите врсте фреона – R12,
R134, R22, R407, R404, R410.
Изобутан (CH4H10) – његова ознака је R600. Користи се у уређајима нове
генерације због мале количине, ниске цене и еколошки је прихватљив.
Међутим, у већим количинама, и изобутан је запаљив.

3.3. ВРСТЕ РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА
Задатак уређаја за хлађење јесте да охладе извесна тела или предмете
до температуре ниже од температуре околине и да их на тој температури одржавају. Ако је температура хлађеног објекта виша од температуре околине,
процес се може одвијати спонтано, сам од себе, без утрошка рада и без икаквих промена на телима ван система хлађени објекат – околина, а такво хлађење назива се природно хлађење. У супротном, када је температура хлађеног
објекта нижа од температуре околине, хлађење објекта се не може вршити
само од себе, него се мора укључити у неки компензациони процес, кога ће
обављати нека радна материја. Да би тај процес био непрекидан, он се може
одвијати само ако се та радна материја периодично враћа у почетно стање, тј.
ако нека машина обавља кружни компензациони процес. Компензациони
процеси најчешће раде у режиму тзв. класичних Карноових левокретних
кружних процеса с утрошком механичког рада, по којима раде компресорске
машине. Према врсти радне материје, компресорске машине могу бити:
- гасне – радна материја током кружног циклуса не мења агрегатно стање,
- парне – циклус се у највећем делу одвија у подручју влажне паре и
- комбиноване (интегрисане) – уз компензациони процес користи се и
топлота. по овом принципу раде ејекторске и сорпционе машине.
Ако се за грејање жели користити термодинамички безвредна топлота из
околине, при чему је температура грејаног објекта виша од температуре
околине, у такво грејање се мора укључити у неки погодан компензациони
процес с утрошком рада. Уређаји помоћу којих се то остварује називају се
топлотним пумпама.

Парна компресорска машина која ради
по Карноовом циклусу: КР – компресор,
KD – кондензатор, D – детандер, R –
испаривач.

3.3.1. КОМПРЕСОРСКИ УРЕЂАЈИ ЗА ХЛАЂЕЊЕ
Компресорски уређај за хлађење ради на принципу компресионог расхладног циклуса са паром. Овај циклус у основи се састоји од промена агрегатног стања расхладног флуида, компресије и пригушивања расхладног флуида. Основни елементи компресорских уређаја су компресори, у којима се
радна материја (расхладни флуид) сабија како би се достигли и у неопходној
мери премашили: температура понора и притисак који влада у размењивачу
топлоте са понором. Под топлотним понором се подразумева део процеса
хлађења у коме се одведена топлота са једног тела предаје неком другом
телу. Расхладни компресори могу да се поделе према принципу рада, величини расхладног учинка, начину херметизације, броју степена сабијања, врсти
расхладног флуида итд.
Према принципу рада компресори могу бити:
- компресори запреминског дејства – усисана пара сабија се услед
смањивања затворене радне запремине у којој се пара налази. Према
начину формирања, односно облику ћелија и климатским карактеристикама које из тога произилазе, ови компресори се деле на:
 (класичне) клипне компресоре са транслаторним кретањем
клипова
 ротационе – радна запремина се формира између једног или више
ротора и зидова цилиндара, тј. кућишта и

 спиралне – радне запремине се формирају између спрегнутих
цилиндричних спиралних површи у захвату, при чему покретна
спирала не ротира већ орбитрира унутар непокретне спирале.

Изглед компресора: а) клипни, б) спирални (вијчани)
- струјни компресори – пораст притиска је резултат размене енергије при
опструјавању лопатица турбомашине (турбокомпресори) или при мешању са радном паром која са великом брзином долази из млазника (парни
ејекторски компресори, односно парни ејектори)
Према величини расхладног ефекта компресори се деле на мале (до 10 kW),
средње (од 10 до 50 kW) и велике (од 50 до преко 500 kW).
Основни елементи компресорског расхладног уређаја:
- компресор - врши усисавање расхладног флуида нижег притиска и
сабијање (компресију) истог на виши притисак;
- кондензатор - мења агрегатно стање расхладног флуида, из паре у
течност, предајући при томе топлоту околини;
- капиларна цев - пригушивањем снижава притисак расхладног флуида, са
притиска кондензације на притисак испаравања;
- испаривач - мења агрегатно стање расхладног флуида, из течности у
пару, узимајући при томе топлоту околини (комори за хлађење).
Ови основни елементи су међусобно повезани у затворено кружно коло са
цевима, кроз које циркулише расхладно средство. Као расхладно средство

користи се нека лако испарљива течност, па је радни циклус у ствари, расхладни циклус са паром. Компресор из испаривача усисава расхладни флуид у
гасовитом стању под одређеним притиском, сабија га на виши притисак и
шаље у кондензатор. У кондензатору расхладни флуид је у облику паре, предаје топлоту околном ваздуху и мења своје агрегатно стање, тј. кондензује се
у течност. И даље расхладни флуид има високи притисак, односно има притисак сабијања компресора, односно има притисак кондензације. Даље из
кондензатора расхладни флуид у течном стању пролази кроз капиларну цев.
Капиларна цев пригушивањем снижава притисак течном расхладном флуиду.
Течни расхладни флуид сада има низак притисак, односно има притисак
испаравања, односно има усисни притисак компресора. Течни расхладни
флуид под таквим притиском улази у испаривач. У испаривачу течни расхладни флуид узима топлоту околном ваздуху (комори за хлађење) и мења
своје агрегатно стање, тј. испарава. Расхладни флуид је сад у гасовитом агрегатном стању, односно у парном стању, а и даље под истим притиском. Из
испаривача компресор усисава пару ниског притиска, сабија је на високи
притисак и шаље у кондензатор.

PVP - пара високог притиска
TVP - течност високог притиска
TNP - течност ниског притиска
PNP - пара ниског притиска
1. Усисни притисак (притисак испаравања) 4. Потисни притисак
(притисак кондензације)
2. Температура паре на потису
5. Прегревање
3. Температура кондензације
6. Температура паре на усису
Као што се примећује, расхладни флуид, након што је извршио одређени расхладни ефекат (комора за хлађење је хладнија), вратио се у првобитно стање, чиме је кружни процес затворен. Дакле, објашњени расхладни
циклус је кружни радни процес.

3.3.1.1. Компресор
Компресор је основни саставни елемент расхладног система чији се рад
заснива на промени притиска расхладног средства и његовог агрегатног
стања. Компресор усисава паре расхладног флуида из испаривача кроз
усисну цев, сабија и потискује је кроз потисну цев према кондензатору.
Компресор је херметички затворен у заједничком кућишту с погонским
електромотором, амортизером и уљем за подмазивање, то значи да је заварен
и да се може отворити једино сечењем.

Херметички затворен компресор

Кућиште компресора са спољне стране има носаче за монтирање,
прикључак електромотора, кратке цеви за везу са расхладном инсталацијом и
налепницу или плочици са подацима. Aко је кућиште са три цеви, једна је
усисна - веза компресора са испаривачем, друга је потисна - веза компресора
са кондензатором и трећа је радна или сервисна цев. Aко је кућиште са пет
цеви, поред наведене три, преостале две цеви су крајеви петље која се налази
у уљу на дну компресора. Петља је намењена за хлађење уља, односно за хлађење компресора.

Вратило компресора и електромотора у херметички затвореним компресорима је заједничко. Вратило је постављено вертикално на клизним
лежиштима. Шупље је из разлога подмазивања компресора и зато је доњи део
вратила зароњен у уље. Вратило служи као трасмисиони елеменат електро-

мотора. Обично је конструкцијски решено да компресор има коленасто
вратило, и то само са једним коленом због типа компресора (једноцилиндрични) који се уграђује у кућне фрижидере и замрзиваче. Такође, постоје и
компресори у којима се уместо колена на вратилу примењује ексцентар.
Клипњача је веза између вратила и клипа. Она је великом песницом везана за
коленасто вратило или ексцентар, а малом песницом за клип. Клипњача има
улогу да обртно кретање вратила претвори у праволинијско кретање клипа.
Клип, који је без прстенова, својим праволинијским кретањем у цилиндру,
наизменично усисава и сабија пару расхладног флуида.

3.3.1.2. Кондензатори
Кондензатори су измењивачи топлоте у којима се кондензује пара расхладног флуида, коју сабија компресор. У кондензатору, док се сабија пара
расхладног флуида долази до процеса одузимања топлоте од расхладног
флуида. Процес одузимања топлоте од расхладног флуида можемо
подијелити у три фазе:

прва фаза представља хлађење паре до температуре кондензације, то
јест до температуре при којој се може извршити кондензација; за овај
процес је потребно 3% површине кондензатора.

другу фазу чини сам процес кондензације; за овај процес је потребно
око 77% површине кондензатора.

трећу фазу процеса представља подхлађивање течног расхладног
флуида, то јест снижавање температуре течног расхладног флуида испод
температуре кондензације.

У зависности од начина одвођења топлоте од кондензатора, односно од
тога да ли се хлади водом или ваздухом, постоје:
1. водом хлађени кондензатор
2. ваздухом хлађени кондензатор
3. водом и ваздухом хлађени кондензатор
Водом хлађен кондензатор
Кондензатор са воденим хлађењем примењује се у расхладним постројењима већих капацитета (од 1 kW па навише) и у условима који обезбеђују
довољну количину јефтине, чисте и незагађене воде, (бунарска, речна или
језерска вода) чије довођење односно одвођење није скупо.
Ваздухом хлађен кондензатор
Ови кондензатори се најчешће примењују. Примењују се у расхладним
уређајима од најмањег капацитета па до индустријских расхладних система.
Због своје практичности могу да се примене на сваком месту. За мање расхладне уређаје овакви кондензатори су најјефтинији. У зависности од
капацитета расхладног уређаја, ови кондензатори могу бити:
1. са природним струјањем ваздуха (код мањих расхладних уређаја),
2. са принудним струјањем ваздуха, уз помоћ вентилатора (код већих
расхладних уређаја).
Водом и ваздухом хлађени кондензатори
Ови кондензатори се примењују у расхладним системима где нема довољног дотока свеже воде или је вода веома скупа. Вода се слива преко цеви кондензатора и хлади их. Сливена вода се пумпом враћа и сакупља, што омогућава њено поновно коришћење. У ове кондензаторе спадају:
1. атмосферски кондензатор (ако ваздух струји око кондензаторских цеви
природно),
2. евапоративни кондензатор (ако ваздух струји око кондензаторских
цеви принудно уз помоћ вентилатора).

Изглед кондензатора: а) хлађени ваздухом, б) хлађени водом – плочасти,
ц) евапоративни
Код кућних расхладних уређаја користе се кондензатори са ваздушним
хлађењем. Најчешће се ради о ваздушном хлађењу са природном циркулацијом. Овакви кондензатори се постављају на задњој страни расхладног уређаја. Израђени су у облику цевне змије са ламеластим ребрима или ребрима
од лима или жице. Један од типова кондензатора малих димензија је лиснатоцевни кондензатор. Израђен је од две алуминијумске плоче на којима се
специјалном бојом уцртају канали, после чега се, још врући, ваљају да се не
заварена места заваре. Затим се листови растављају водом под притиском и
тако се створе канали. Ови кондензатори су релативно јефтини и имају висок
коефицијент пролаза топлоте.
Кондензатори са принудним ваздушним хлађењем (помоћу вентилатора) уграђују се у неке типове кућних замрзивача. Постављају се у простор
предвиђен за смештај компресора.
За ефикасан рад кондензатора важно је да површина увијек буде чиста,
јер нечистоћа делује као топлотни изолатор. Стога је кондензатор потребно
повремено очистити, што је најлакше учинити усисивачем.

3.3.1.3. Испаривачи
Испаривач је елемент расхладног система у којем расхладно средство
испарава (кључа), а топлота потребна за испаравање одузима се из околине
(унутрашњости уређаја) и тако га расхлађује. Дакле, испаривач има супротну функцију од кондензатора. дакле, испаривач је елемент расхладних
инсталација у коме испарава течни расхладни флуид, одузимајући топлоту
медију који треба да се хлади (води или ваздуху), што је и сврха комплетног
расхладног система. У испаривачу расхладном флуиду притисак нагло пада,
и он почиње да хлади односно да одузима топлоту другом медију. Испаравање се врши у цевима или преко цеви испаривача. У испаривачу се одвија
неколико процеса:
1. струјање флуида,
2. испаравање флуида,
3. прелазак топлоте.
Испариваче можемо поделити по разним категоријама:
•Према медију који хладе делимо их на:
1. испариваче за хлађење воде
2. испариваче за хлађење ваздуха
•У зависности од начина струјања флуида делимо их на:
1. испариваче са природним струјањем
2. испариваче са принудним струјањем (пумпа погони расхладно
средство)
•Према врсти изведбе делимо их на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

цевне испаривачи
испаривачи са ребрастом цеви
испаривачи са снопом цеви
испаривачи са вертикалним цевима
плочасти испаривачи
добошасти испаривачи
коаксијални испаривачи

•По начину испаравања делимо их на
1. „суве“, за минус (-) режим рада (минус режим рада је када расхладни
уређај хлади испод 0 °C
2. „преплављене“, за плус (+) режим рада (плус режим рада је када
расхладни уређај хлади до 0 °C

•По начину уградње делимо их на:
1. зидне испариваче
2. висеће испариваче
Ипак испариваче најчешће делимо према медију који хладе.
Испаривач за хлађење воде
Ови испаривачи се израђују као потопљени испаривачи који се
потапају у резервоар или базен у коме се налази хлађена течност и израђују
се као добошасти испаривачи кроз које струји хладна течност. Добошасти
испаривачи за хлађење воде могу бити са сувим и преплављеним испарењем.
Код испаривача са сувим испарењем расхладно средство испарава у цевима.
За мање капацитете користе се коксијални испаривачи, који се састоје од
једне или више унутрашњих цеви и једне спољашње (омотача). У унутрашњим цевима испарава расхладно средство, док вода тече у супротном смеру
кроз омотач цијеви.
Испаривач за хлађење ваздуха
Испаривачи за хлађење ваздуха углавном су предвиђени за суво испаравање и то тзв., мирно хлађење (без принудног струјања ваздуха) а могу се
користити и за динамичко хлађење (са принудним струјањем ваздуха). Углавном се израђју од оребрених бакарних цеви. Ребра се обично праве од

алуминијума а њихов размак зависи од температуре испаравање (од 2 до 30
mm). Постоје различити начини оребравања, а код нас најчешће се користе
спирална и ламеласта ребера. Испаривачи за мирно хлађење најчешће се
постављају у мањим коморама за хлађење или замрзавање. Склоп који се
састоји од испаривача, кућишта, вентилатора, посуде за скупљање воде од
отапања иња, назива се ваздушни хладњак.
Испаривачи се израђују варењем два листа нерђајућег челика са упресованим каналима, врућим ваљањем два листа алуминијума са накнадним
хидрауличним ширењем канала или од самих цеви обложених лимом са обе
стране. Испаривачи за обичне фрижидере се праве у облику слова U, слова О
или у облику равне плоче, док се код кућних замрзивача цевна змија испаривача поставља на унутрашњој површини зида расхладног сандука или је
испаривач направљен тако да држи фиоке са замрзнутом храном (вертикални
замрзивач). Отапањем леда и иња врши се овлаживање просторије које
побољшава услове конзервације хране. Вода настала отапањем слива се у
посуду испод испаривача или у одговарајући канал, након чега се вода кроз
црево одводи у посуду изнад компресора, где испарава. У фрижидерима с
одељком за ниске температуре испаривач има, гледано с предње стране,
облик слова U, а у неким је моделима спојен и с горње стране. Са задње је
стране обично затворен алуминијском плочом, а с предње пластичним враташцима да би се омогућило постизање што ниже температуре. У фрижидерима без одељка за замрзавање испаривач је плочаст и смештен вертикално
уз задњу страницу ормара. У двовратним фрижидерима уграђени су испаривачи у оба простора (у комори за ниске температуре – по површини страница,
а у простору за чување свежих намирница - вертикални, уз задњу страницу).

Неки облици испаривача

3.3.1.4. Капиларна цев

Задатак капиларне цеви је да пригушује расхладно средство између
кондензатора и испаривача. Капиларна је цев врло једноставни пригушни
вентил између дела расхладног система високог притиска (кондензатора) и
дела система ниског притиска (испаривача). То је обична танка цев, најчешће
бакарна, има изглед дебље жице, са унутрашњим пречником од 0,4 до 2 mm,
и дужине до 2 m. Степен пригушења зависи од дужине и од унутрашњег
пречника капиларне цеви. Aко је капиларна цев дужа, добијају се нижи
притисци испаравања, и обратно. Дужина капиларне цеви се одређује експерименталним путем или на темељу већ постојећих искустава. При проласку
расхладног средства кроз ту цев малог пречника нагло пада притисак и
температура. На излазу из капиларе притисак расхладног средства једнак је
притиску у испаривачу. Када компресор прекине рад, кроз капиларну цев се
изједначе притисци у кондензатору и испаривачу. Код капиларне цеви је
онемогућена било каква регулација пригушивања.
Сви описани елементи компресорског расхладног система међусобно
су спојени цевима и тако чине затворени термодинамички систем.

3.3.1.5. Филтер-сушач
Намена филтера је да спречи да честице металног порекла (прашина од
ливеног гвожђа, рђа, разне љуске, опиљци челика, бакра и месинга), да
честице наслага оксида и да разне друге прљавштине (муљ, лак, карбонски
прах) запуше делимично или потпуно капиларну цев или да доспеју у радни
простор компресора и да изазову оштећења. Због своје функције често се
назива и сепаратор.
Сушач плина и филтар су најчешће једна компонента у расхладном
систему која је конструисана тако да врши две радње истовремено:
1. упија воду из расхладног флуида
2. филтрира расхладни флуид.
Тако да, када говоримо о сушачу гаса односно филтру, морамо говорити као
да су то две независне компоненте.
Филтер-сушач за кућне фрижидере и замрзиваче састављен је од
филтера и сушача који заједно чине једно бакарно тело цилиндричног облика

са прикључцима за улаз и излаз расхладног флуида. Улаз филтера-сушача
обично има отвор већег попречног пресека у односу на излаз. Aко су отвори
исти, смер стрелице на кућишту филтера-сушача показује потребан смер
протицања расхладног флуида.
Намена филтера је да спречи да честице металног порекла (прашина од
ливеног гвожђа, рђа, разне љуске, опиљци челика, бакра и месинга), да
честице наслага оксида и да разне друге прљавштине (муљ, лак, карбонски
прах) запуше делимично или потпуно капиларну цев или да доспеју у радни
простор компресора и да изазову оштећења. Због своје функције често се
назива и сепаратор.
Филтер у филтеру - сушачу чине метално сито и метална мрежица.
Сито је постављено на улазу у филтер-сушач (из правца кондензатора) има
величину отвора од 1,5-2 mm. Мрежица је постављена на излазу из филтерасушача (ка испаривачу) и има величину отвора око 0,1 mm.
Намена сушача је да апсорбује влагу и киселине из расхладног флуида
које циркулишу кроз инсталацију. Сушач садржи средство за сушење
(дехидратор) које не сме да утиче на хемијски састав уља или расхладног
флуида. Избор дехидратора зависи од типа расхладног система и препорука
произвођача компресора, расхладне течности и уља које се користи.

1. улазно сито, 2. дехидратор, 3. излазно сито-мрежица, 4. сервисна цев

Под а) је најједноставнији филтер сушач. То је једна бакарна цев којој
су крајеви сужени, за тврдо лемљење цеви из кондензатора са једне и
капилара са друге стране. Између два филтера, у облику металног сита,
налази се зеолит у блику гранулица пречника 1,5 до 2 мм. Он се уграђује иза
кондензатора у нов уређај и сваки пут када се мења компресор и евентуално
ако се филтер сушач запуши.
Под б) је исто за кућне хладњаке, али се он разликује само по сервисној
цеви. Овакав филтер сушач је нешто скупљи, али је корисстан при
вакумирању. На сервисну цев прикључи се једно црево, на друго на сервисну
цев на компресору. Тако се инсталација боље вакумира, а могу да се
истовремено контролишу притисци кондензације и испаравања.
Најчешће употребљивани типови дехидратора у сушачима су :
силикагел, зеолит или молекуларно сито. Материјал за апсорбовање влаге
има способност регенерације која се постиже загревањем, мада је то понекад
отежано због присуствауља. И најмања количина влаге у расхладном средству узрокује залеђивање отвора капиларне цеви, а тиме и прекид процеса
хлађења. Код сваког отварања система пожељно је мењати филтер дехидратор. У филтер сушач брзина струјања треба да је мала да би се остварио
бољи контакт флуида и са средством за сушење. Fилтер сушачи стављају се
обично у течни вод. Када електромотор херметичких и полухерметичких
компресора прегори у усисни цевовод уграђује се т.зв. "burn-out" сушач за
отклањање киселине. Након смањења киселине сушач филтер се мора
уклонити. Сви сушачи више упијају влагу при нижим температурама. Због
тога се може десити да се из њих врати влага у инсталацију ако почне да ради
на вишој температури него што је раније била. Потребно је да се филтер
сушач уграђује што ближе пригушном органу. Када је сушач у току рада
хладан, роси или се на њему хвата иње; то је знак да је запушен и тада га
треба мењати.

3.3.1.6. Експанзиони вентил
Експанзиони вентил је веома важан елемент расхладне инсталације. Он
затвара или успорава проток расхладног флуида, и пропорционално га регулише кроз испаривач у зависности од топлотног оптерећења испаривача, одр-

жавајући приближно константан проток флуида. Променљивост протока расхладног флуида повећава искоришћеност испаривача, због боље оквашености
унутрашње површине чиме се омогућава правилан и безбедан рад расхладног
уређаја. Овај елемент се користи у расхладним постројењима са клипним
компресором и са сувим испаривачом као и у постројењима са више испаривача, при температурама од –50 °C до 0 °C.
Делови експанзионог вентила:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

термостатски елемент
кућиште вентила
вретено зе подешавање
цев за спољшње изједначење притиска
одвојена излазна пригушница
комплет пригушница
осетљиви елемент
капиларна цев.

3.3.1.7. Уређаји за регулисање и управљање
Од уређаја за регулисање и управљање радом расхладних уређаја
користе се пресостат, термостат и хигростат.
Пресостати су електрични прекидачи који у зависности од притиска
затварају или отварају струјно коло, а постављају се као елементи за регулисање и заштиту. У зависности од величине притиска, разликујемо пресостат
ниског и пресостат високог притиска, као и диференцијални пресостат.
Електрични контакти су постављени тако да при одређеном притиску или
разлици притисака струјно коло прекида или затвара. Пресостат који обавља
функцију заштите производи се са додатним контактом за поновно укључење
(енгл. reset).
Термостат је електрични прекидач који у зависности од температуре
прекида или затвара струјно коло. Термостат регулише рад многих уређаја у
расхладном постројењу, као што су: електромотор, компресор, магнетни вентил, вентилатор. Термостат је конструисан тако да је његов механизам преко
капиларне цеви спојен са давачем (осетљивим елементом) који је изведен као

мали резервоар у коме се налази течност или гас. Давач је причвршћен уз
објекат којем мери температуру, у зависности да ли температура расте или
опада флуид у давачу ће се ширити или скупљати. Те промене преко капиларне цеви ће покренути механизам који ће отворити или затворити струјно
коло.
Хигростат је електрични прекидач који прекида и затвара струјно коло
у зависности од релативне влажности ваздуха. Принцип рада им се заснива
на употреби соли и раствора од чије влажности зависи електрична проводност, односно, количина влаге у ваздуху мења вредност електричног отпора.
Повећањем влажности се повећава струја која загрева раствор соли, чауру и
отпорнички термостат, који је редно повезан са промењивим отпорником у
једној грани Витстоновог моста у кућишту хигростата, преко кога се подешава одговарајућа влажност. Добијени импулс преко појачавача и релеја активира контактни механизам који затвара струјно коло неког елемента, од чијег
рада зависи релативна влажност у комори где је хигростат постављен.

1. мех са течношћу, 2. контакти за укључивање или искључивање
електромотора компресора, 3. затезна опруга, 4. капиларна цев
5. дугме за регулацију помоћу опруге.

3.3.1.8. Цевоводи
Цевоводи повезују све релевантне компоненте у јединствену расхладну
инсталацију, односно топлотну пумпу. При струјању у цевоводима, ексергија
расхладнох флуида опада због трења (пада притиска) и размене топлоте при

коначним разликама температура. Међутим, пад ексергије расхладног флуида и инвестициони трошкови нису једини параметри о којима треба водити
рачуна при избору брзине струјања, чиме се уствари одређује унутрашњни
пречник цеви. У неким случајевима брзина струјања мора бити довољно
велика да обезбеди транспорт течне фазе или уља и тиме спречи њихово
нагомилавање у цевоводу, док је у другим ограничена допуштеним падом
притиска (нпр. у усисним водовима према компресорима). Због тога, при
оптимизацији брзине у цевоводима, постоје ограничења у избору брзине која
намећу захтеви за несметаним функционисањем инсталације у свим релевантним режимима рада.

3.4. Електрична шема кућног компресорског хладњака.

Шема електричних елемената компресорског хладњака : P – прикључница
(клеме) којом су елементи у прикључној кутији компресора повезани са
осталим елементима инсталације, М – прикључница електромотора,
SR – стартни (помоћни)релеј, BR – биметални релеј,
ms – микросклопка, s – сијалица, Т –термостат

Шема кућног компресорског уређаја: 1 – компресор, 2 – кондензатор,
3 – филтер-сушач, 4 – капиларна цев, 5 – испаривач, 6 – потисни вод

3.5. КЛИМАТИЗАЦИЈА
Kлиматизација је процес обраде ваздуха у одређеном простору са
циљем стварања одговарајућих услова за боравак људи и других живих бића
у њему. У ширем смислу, термин се може односити на било који облик хла-

ђења, грејања, вентилације или дезинфекције, који мењају стање ваздуха.
Kлиматизација као грана технике обухвата техничке поступке за остваривање
жељених параметара ваздуха, те њихово одржавање у простору помоћу термотехничких уређаја током читаве године. Жељени параметри које треба
контролисати у оптималним граничним вредностима су:
температура,
влажност ваздуха,
брзина струјања,
чистоћа ваздуха,
ниво буке, итд.
Kлиматизациони уређаји обавезно укључују довођење свежег ваздуха у
простор који се климатизује, тј. укључују и вентилацију простора, јер, у техничком смислу, уређаји који немају довод свежег ваздуха нису уређаји климатизације (нпр. сплит уређаји нису климатизациони уређаји јер немају
могућност овлаживања нити одвлаживања ваздуха, већ служе само за грејање
и хлађење ваздуха).

3.5.1. НАМЕНА УРЕЂАЈА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ
Дакле, климатизација обухвата грејање, хлађење, одвлаживање, пречишћавање и вентилацију ваздуха.
Грејање: клима уређаји нам омогућавају прецизну контролу
температуре и одржавање њене константне вредности током целе године без
обзира на спојлне прилике.
Хлађење: клима уређаји, омогућују хлађење просторија чиме се ствара
пријатна атмосфера за боравак људи.
Одвлаживање: у режиму хлађења клима уређај може одвлаживати
ваздух пружајући осећај свежег ваздуха. Људском организму пријају вредности од 40 до 60 % влаге.
Прочишћавање: клима уређаји могу произвести свеж и чист ваздух јер
су опремљени филтерима који апсорбују прашину и нечистоћу из ваздуха.
Вентилација: вентилација може бити уграђена у клима уређаја. Она
делује на принципу да узима ваздух из унутрашњости просторије и замењује
га свежим спољним ваздухом.
3.5.2. ПОДЕЛЕ И ВРСТЕ КЛИМАТИЗАЦИОНИХ УРЕЂАЈА
Према намени уређаји за климатизацију се деле на:
- комфорне - уређаји који стварају температурне услове за боравак људи.
Одржавају температуру од 20 до 27 °Ц, те релативну влажност од 40 до
60% уз брзину струјања ваздуха у зони боравка људи до 0,3 м/с,
- индустријске - обухвата уређаје који стварају оптималне услове за
одвијање неког производног или технолошког процеса, као што су
температура, влага, чистоћа ваздуха. Примењују се у погонима за
производњу електронских чипова, млека, рачунара, вина, шампањца...
Параметре уређаја дефинишу технологија и захтеви производње, а не
потреба особа које бораве у идустријском простору.
Према врсти састава климатизациони уређаји могу се поделити на:
- климатизациони уређаји ниског притиска и брзина - Брзина струјања у
каналском разводу износи 2 до 10 m/s (2-6 m/s за комфорну климатизацију, 6-10 m/s за индустријску климатизацију). Везан за брзину струјања

је проблем буке коју ствара ваздух струјећи кроз канале, поготово при
струјању кроз канале великих димензија. Падови притиска износе од 500
до 2.000 Ра. Kористе се код уређаја комфорне климатизације: хотели,
позоришта, музеји, итд.
- климатизациони уређаји високог притиска и брзине - Брзина струјања у
каналском разводу износи 10 до 30 m/s, уз падове притиска од 1500 до
3.000 Ра. Kанали су најчешће кружног пресека првенствено због крутости спојева. Kористе се када је ограничена могућност смештаја каналног
развода, обично за уреде на излазима (анемостати – уређаји који распршују млаз у много смерова и на тај начин смањују брзину струјања). Још
један конструкциони елемент је растеретна кутија која служи за смањење брзине струјања ваздуха.
Према начину конструкције клима уређаје делимо на: моноблок и
сплит систем.
С обзиром на сложеност процеса припреме ваздуха климатизационе
уређаје делимо на:
- вентилационе уређаје - осим довођења свежег ваздуха могу обавити 1 од
4 термодинамичка процеса припреме ваздуха, најчешће грејање или
хлађење.
- уређаје делимичне климатизације - осим довођења свежег ваздуха могу
обавити још 2 или 3 термодинамичка процеса припреме ваздуха, најчешће грејање, хлађење. и одвлаживање.
- уређаје климатизације - осим довода свежег ваздуха, могу остварити сва
4 основна термодинамичка процеса припреме ваздуха. Они се темеље на
процени могућности уређаја да током погона оствари 4 термодинамичка
процеса припреме ваздуха: грејање, хлађење, овлаживање, одвлаживање.
Према принципу деловања расхладне машине могу бити у:
- директном систему – испаривач расхладне машине је уједно и хладњак
који се користи за одвођење топлоте од хлађеног објекта,
- индиректном систему – у случају када се жели избећи контакт расхладног флуида и хлађеног објекта или смањење расхладног флуида у инсталацији и његовог цевног развода кроз објекат. тада се примењују секундарни расхладни флуиди.

ИНДИРЕКТНИ СИСТЕМ ХЛАЂЕЊА
Kао што је већ било претходно поменуто, секундарни расхладни флуид
кружи као посредник, у затвореном току, између хлађеног објекта и расхладне машине – хлади се у испаривачу расхладне машине, а загрева у хладњаку,
одузимајући топлоту хлађеном објекту. Kада су у питању релативно високе
температуре хлађења (изнад 0оС), као што је случај у комфорној климатизацији, као секундарни расхладни флуид се користи вода. У циљу снижења
температуре мржњења секундарног расхладног флуида, приликом примене за
ниже температурне режиме, могу се користити водени раствори гликола и
соли. Расхладне машине које се користе за припрему хладне воде називају се
чилерима. Уобичајени температурски режим хладне воде за климатизационе
системе је 7/12оС. На слици је приказана шема чилера са водом хлађеним
кондензатором.

Хладна вода припремљена у чилеру води се до хладњака у уређајима за
климатизацију, а то могу бити хладњаци у клима коморама или хладњаци
који се налазе у климатизованим просторијама (као што су вентилатор конвектори или цевне змије панела уграђених у таванице или зидове просторија
које се хладе). Уколико се изводи систем панелног хлађења, температурни
режим хладне воде је виши него у другим случајевима, јер се мора избећи

кондензација влаге из ваздуха на расхладним површинама (тзв. високотемпературно хлађење).
Термодинамички гледано директни систем хлађења је у предности у
односу на индиректни систем. С обзиром да индиректни систем садржи један
размењивач више, постиже ниже температуре испаравања у односу на директни. Тиме је за исти расхладни учинак потребно систему довести већу погонску енергију, што за последицу има мањи коефицијент хлађења индиректних
система.

IV ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
У електричне машине сврставају се: трансформатори, електрични
мотори и генератори наизменичне струје (асинхрони и синхрони), електричне машине и генератори једносмерне струје (са редном, паралелном, сложеном побудом), те мотор-генераторске претварачке групе.

4.1. ТРАНСФОРМАТОРИ
4.1.1. ПОЈАМ И НАМЕНА
Трансформатор је електрична машина помоћу које се електрична енергија једног облика претвара у електричну енергију другог облика. С обзиром
да сви делови из којих се састоји трансформатор стоје непокретни у току
рада, а и магнетно поље је статично, трансформатор је статичка електрична
машина.
Примена трансформатора је веома широка, како у енергетици, тако и у
осталим гранама електротехнике. У области енергетике представља један од
најважнијих делова електроенергетског система. Захваљујући њему, електрична енергија се може производити на напонима који највише одговарају
електричним генераторима (6,3; 10,5 или 16,5 kV), може да се преноси на
велику удаљеност уз мале губитке, јер се напон подиже на вредност од 110,
220, 400 и више kV, при чему се јачина струје сразмерно смањује, па и

губици, а на крају се електрична енергија троши на напонима који највише
одговарају потрошачима (220/380 V). Само захваљујући тој чињеници могло
је да дође до развоја електроенергетског система, производње електричне
енергије, раста индустријске производње и напретка цивилизације у целини.
Међутим, трансформатори се користе и у другим сферама, за различите
потребе, као нпр. За мерење високих напона и струја, за регулацију напона
итд., па је настало више врста трансформатора (мерни, ауто-трансформатори,
регулациони итд.).

3.1.2. КОНСТРУКЦИЈА ТРАНСФОРМАТОРА
Трансформатори се могу поделити на више начина: према броју фазних
проводника (једнофазни и трофазни), према облику магнетног кола (стубни са спрегнутим магнетним флуксевима и оклопни - са неспрегнутим магнетним флуксима), према начину намотавања (са концентричним-цевним навојима и са напоредним-колутним навојима) итд.
Основни делови трансформатора су магнетно коло и примарни, односно секундарни намотај. Осим тога, у прибор трансформатора велике снаге
спадају: трансформаторски суд, дилатациони суд (конзерватор), показивач
нивоа уља, Бухолцова заштита, славина за отакање уља, изолатори итд.
Да би се што боље проводио магнетни флукс из једног намотаја у други, користи се магнетно коло израђено од материјала који имају велику
магнетну проводност, као што су гвожђе и челик. Међутим, промењиви магнетни флукс индукује, осим у намотајима примара и секундара, и у магнетном језгру електричне силе и струје, тј. тзв. вихорне струје. Вихорне струје
при проласку кроз магнетно коло, због његовог електричног отпора, стварају
Џулове топлотне губитке. Да би се смањили ти губици потребно је пресецати
ток вихорних струја у магнетном колу и на тај начин смањити струје и
губитке. То се постиже израдом магнетног кола од лимова дебљине 0,35 или
0,5 mm, који су међусобно изоловани лаком, хартијом или воденим стаклом.
Лимови у свом саставу имају и силицијум ради повећања електричног отпора
који смањује јачину вихорних струја.

Магнетно коло једнофазног трансформатора има два усправна стуба,
израђена од магнетних лимова, који се називају језгро или стуб трансформатора, као и два хоризонтална дела, такође од лимова, којима се затвара
магнетно коло, који се називају јармови. Лимови се слажу у језгра и јарам на
посебне начине, који обезбеђују најбољу магнетну проводљивост, а истовремено и лако и брзо склапање и расклапање. Облик пресека језгра прилагођен
је облику намотаја, а највише се користе тзв. огрнути (оклопни) и језграсти
тип трансформатора. Код трофазних трансформатора се магнетно коло прави
са три језгра и са намотајима сваке фазе на по једном језгру.

Намотаји трансформатора се израђују од електролитичког бакра
стандардног квалитета и проводљивости, а ређе и од алуминијума. Тањи проводници се изолују синтетским лаком велике диелектричне чврстоће, а остали се изолују висококвалитетним папиром.

3.1.3. ПРИНЦИП РАДА ТРАНСФОРМАТОРА
Основни делови трансформатора помоћу којих се обезбеђује промена
напона јесу: магнетно коло, намотај примара и намотај секундара. Када се на
примарни намотај, који има N' навојака, доведе напон и потече примарна
струја I', она ће при неоптерећеном секундару произвести магнетни флукс

кроз магнетно коло трансформатора према Кап-Хопкинсоновом закону.
Магнетни флукс је промењив, као и струја која га ствара, а према Фарадејевом закону једино таква струја може да створи флукс: Промењиви магнетни
флукс који прође кроз примарни намотај, индукује у сваком од његових навојака исту електричну силу е1, ефективне вредности Е1, и противи се узроку
настанка (знак ,,-'' по Ленцовом закону), па заостаје фазно иза флукса за
приближно 90о. Укупна ефективна вредност електромоторне силе у намотају
примара је Е' = N' Е1 и у опозицији је са напоном доведеним на примар,
односно заостаје за њим за 180о, што објашњава и Ленцов закон индукције,
па представља контраелектромоторну силу. Исти промењиви магнетни флукс
пролази и кроз секундарни намотај, па и у сваком његовом навојку индукује
исту вредност електричне силе е1. Ако је број навојака секундарног намотаја
N'', онда је укупна ефективна вредност индуковане електричне силе на секундару Е'' = N'' Е1. Ова сила Е'' није контраелектромоторна, јер се у секундар
није директно увео никакав напон, него је електромоторна и као таква предаје се даље из трансформатора у вод. Ако се на секундарни напон трансформатора U'' прикључи неки потрошач, струја пријемника I'' тећи ће кроз
затворено коло секундара.

Уколико је секундарни напон нижи од примарног, утолико је секундарна струја јача од примарне, односно:

а овај однос назива се однос преображаја или преносни однос.

3.1.4. ГУБИЦИ СНАГЕ У ТРАНСФОРМАТОРУ И
ХЛАЂЕЊЕ
Корисна електрична снага секундара (P'') увек је мања од утрошене
електричне снаге примара (P') за онолико колико износи збир губитака снаге
(Pg) у трансформатору, тј.:
P' = P'' + Pg.
Губици снаге према врсти могу се сврстати у магнетне, електричне и
диелектричне, према месту настанка на губитке у гвожђу, губитке у бакру и
губитке у диелектрику (Pd), а према начину мерења на губитке при празном
ходу (Pо) и губитке при кратком споју (Pks).
Магнетни губици настају услед хистерезе (Ph) и вихорних (Фукоових)
струја (Pf) и јављају се у лимовима, а у мањој мери и у другим жељезним
деловима, па се зову и губици у жељезу (гвожђу) (PFe).
Огледом празног хода одређују сe магнетни губици. Електрични губици или губици у бакру настају као џулови губици и губици услед неједнакости густине струје у пресеку проводника, а мере се огледом кратког споја.
Губици услед неједнакости струје смањују се тако што се проводник слаже из
танких, узајамно изолованих паралелних трака, које се налазе у равни расутог
флукса.
Диелектрични губици настају услед појаве диелектричне хистерезе у
чврстим изолационим материјалима и у уљу. С обзиром да су релативно мали
обично се занемарују.
Услед џулових губитака у намотајима и губитака услед хистерезе и
вихорних струја у магнетном колу, трансформатор се загрева. Да пораст
температуре не би прешао прописану границу, опасну по изолационе материјале, трансформатор се мора хладити. Данас су највише у употреби трансформатори који се хладе:
- природним струјањем ваздуха или уља;
- принудним струјањем ваздуха или уља.

Код природног струјања, ваздух и уље се загревају услед губитака у
трансформатору, а топлији ваздух или уље, као лакши, се подижу навише,
док на доњи део пада хладније уље или ваздух. Код трансформатора велике
снаге овакав начин хлађења не даје задовољавајуће ефекте, па се врши повећавање површине са које се односи створена топлота или се пак врши принудно (усиљено) струјање ваздуха или уља. Повећавање површине се врши:
употребом валовитог лима за израду бочних зидова трансформаторског суда,
заваривањем цеви у бочне зидове кроз које уље струји или постављањем
радијатора на зидове суда.

Природно хлађење сувих (а) и уљних (б) трансформатора
Принудно хлађење се врши тако што се код трансформатора са ваздушним хлађењем употребљава вентилатор, који дува хладан ваздух на површину трансформатора, док се код уљних трасформатора вентилатор користи
само за хлађење површине трансформатора, односно спољне површине суда,
а хлађење се постиже принудним струјањем уља или се уље хлади принудним струјањем хладне воде помоћу пумпе.
За трансформаторе се користи минерално уље ослобођено од влаге и
киселине. Треба да има: малу вискозност, како би се топлота преносила брзо
ка спољним зидовима, ниску температуру смрзавања, да би уље било довољно течно на најнижим температурама, као и довољно велику диелек-тричну
чврстоћу, да осигура добру изолацију намотаја за време рада.

3.1.5. ОСНОВНИ НАЧИНИ СПАЈАЊА НАМОТАЈА
Крајеви намотаја високог напона (примарни) означавају се великим
словима, док се крајеви намотаја ниског напона (секундара) означавају малим
словима. У неким стандардима се користе ознаке А, B, C и а, b, c (Русија,
земље под британским утицајем), док се у земљама око Немачке користе
ознаке U, V, W и u, v, w. Према ЈУС-у користе се ознаке А, B, C и а, b, c.
Улази у навоје појединих фаза означавају се са X, Y, Z, односно са x, y, z.
За паралелни рад трансформатора потребно је, између осталог, да
постоји једновременост напона појединих фаза трансформатора. Међутим,
секундарни напон према примарном напону исте фазе може каснити или
предњачити, и тај фазни помак зависи од начина спрезања намотаја. Да би се
фазни помак знао и могао одредити, потребно је имати дијаграм спрезања,
који се може означити подесним ознакама или дати на посебној плочици.

3.1.6. ПОСЕБНЕ ВРСТЕ ТРАНСФОРМАТОРА
Као посебне врсте трансформатора треба споменути: мерне (струјни и
напонски), аутотрансформаторе, закретне (индукционе) и регулационе трансформаторе.
Регулациони трансформатори служе за регулацију напона за време
погона, због чега су опремљени посебном регулационом склопком. Регулација напона се врши на страни вишег напона. Имају три намотаја, примарни, секундарни и терцијарни, који је спојен у троугао, са одвојцима повезаним са регулационом склопком. Регулациони трансформатори се израђују у
споју Yy0.
Аутотрансформатори или трансформатори у штедном споју могу бити
једнофазни и трофазни и имају само један намотај N1 са напоном U2, па није
потребан секундарни намотај, јер се примарни дели на два дела. Заједнички
намотај обухвата N2 навојака и у серији са њим је спојен намотај са N1-N2
навојака. Кроз заједнички намотај пролази струја разлике I2-I1, а пошто напон
U2 има супротан смер од напона U1, онда и струја I2 има супротан смер од
струје I1.

Аутотрансформатор: (а)једнофазни, (б)трофазни, (ц)принципска шема
Закретни (индукциони) трансформатори се користе при мерењима и
регулацији рада појединих машина. У кућишту имају пакет са намотајима, а
на осовини роторски пакет са намотајима. Осовина је у вертикалном положају, а закретање ротора према статору врши се пужним преносом монтираним на врху закретног трансформатора. За мање снаге (до 200 kVA) изводе се
једноструки закретни, а код већих снага двојни трансформатори са два
статора и два ротора на заједничкој осовини.
Мерни трансформатори се по својој конструкцији не разликују од
трансформатора снаге и састоје се од гвозденог језгра на коме су намотани
примарни и секундарни намотаји. Користе се напонски и струјни мерни
трансформатор. Мерни трансформатори се постављају на местима где је потребно редуковати вредност погонског напона на ону вредност за коју су
грађени инструменти, бројила и други уређаји за мерење и заштиту и тиме их
изолујемо од високог напона мреже. На секундарној страни напонског трансформатора напон износи 100 или 200 V, док је струја секундара струјног
трансформатора 1, 5 или 10 А.

Mерни трансформатори

Пример спреге Уу6

1.2. АСИНХРОНЕ МАШИНЕ
У асинхроне машине сврставамо асинхроне моторе и асинхроне генераторе, који раде са наизменичном (монофазном или трофазном) електричном
енергијом. И, док асинхрони мотори претварају електричну енергију у механички рад, генератор, као инверзна реверзибилна машина, претвара механички рад машине која га покреће у електричну енергију на излазу генератора.
Како су ово две, по конструкцији исте машине, овде ће углавном бити речи о
асинхроном мотору.

3.2.1.КОНСТРУКЦИЈА АСИНХРОНОГ МОТОРА
Од свих врста електричних мотора асинхрони мотори имају најширу
примену. Састоји се од статора и ротора, као својих основних делова.

Основни делови електромотора

Статор је у виду шупљег ваљка, сложеног од лимова. На унутрашњем
омотачу тог ваљка су жлебови, а у њима изоловани бакарни проводници,
повезани тако да образују вишефазни, обично трофазни намотај. Како се
намотај статора прикључује на мрежу одређене учестаности, он се мора тако
извести да број пари полова одговара жељеној брзини обртања мотора. Крајеви намотаја појединих фаза, у случају трофазне машине 6 извода, изводе се
до једне изолационе плоче на оклопу машине, на којој се налази 6 прикључних завртњева.
У унутрашњости статора налази се ротор, који се заједно са вратилом
обрће. Ротор је у облику ваљка, сложеног из лимова, међусобно изолованих,
на чијем се спољашњем омотачу налазе жлебови у којима су проводници.
Ротори се изводе као прстенасти (клизноколутни) или као кавезни (краткоспојени). Код прстенастих ротора крајеви роторских намотаја, најчешће
спрегнутих у звезду, изведени су до три прстена, који се налазе испред
ротора на вратилу и изоловани су узајамно и од вратила. Прстенови су израђени од жуте меди или од бронзе, а на њих прилежу угљене четкице. Од њих
полазе три проводника који воде до крајева трофазног отпорничког упуштача. Код кавезних ротора проводници ротора образују тзв. ''веверичин кавез''.
Проводници смештени у жлебове у споју су са једне и друге стране са по
једним металним обручем. Спој се изводи заваривањем или закивањем и
лемљењем.

Ротор са клизним колутовима и веверичиним кавезом
Брзина обртања ротора код асинхроних мотора Ω мора бити мања од
брзине обртања магнетног поља Ω', а разлика ове две брзине назива се
клизање ротора. Клизање се обично изражава у процентима у односу на
брзину обртања магнетног поља:

и износи од 4-9 %, а највеће је кад мотор полази (s=1), тј. кад је брзина
обртања нула.
Механичке и електричне карактеристике мотора приказане су на слици:

3.2.2. ПУШТАЊЕ У РАД И ПРОМЕНА БРЗИНЕ ОБРТАЊА
АСИНХРОНОГ МОТОРА
При пуштању асинхроног мотора у рад, у самом почетку док још ротор
стоји, вредност клизања је 1, па је електромоторна сила у ротору највећа.
Струја у ротору зависи од ове емс и од привидног отпора ротора. Почетна
струја код кавезног ротора биће врло велика, јер је отпор ротора врло мали, а
и струја у статору је, такође, веома велика. Са повећањем брзине ротора
опада клизање, па и емс у ротору, па ће и струја у ротору и статору опадати.
Почетна струја код кавезних ротора је и до 8 пута већа, што утиче на пад
напона у мрежи. Прстенасти ротори немају тај недостатак и струја при
упуштању може се по вољи ограничити на номиналну вредност или на k пута
већу од номиналне. Ограничење струје постиже се помоћу роторског отпорника. Роторски отпорник се састоји из три једнака отпорника, издељена на
више делова, чији су крајеви изведени до металних плочица које се налазе на
једној плочици од шкриљца или мермера. При покретању постепено се мења
отпорност и ротор се убрзава.

Велика струја коју мотор са кавезним ротором узима из мреже при
пуштању у рад може се смањити ако се снизи напон на крајевима његовог
статора. Снижење напона постиже се употребом пребацивача звезда-троугао
(Y/D) или помоћу аутотрансформатора.

Промена брзине обртања асинхроног мотора може се остварити:
- коришћењем роторског отпорника – као код покретања пстенастог
ротора,
- променом броја полова – како брзина обртања ротора обрнуто пропорционално зависи од броја полова мотора, одговарајућим превезивањем извода може се мењати и брзина. Међутим, те промене су
нагле и најчешће се и не примењују,
- помоћу каскадне спреге - представља скупину два асинхрона мотора
спрегнута механички и електрично.

3.2.3. ПРИМЕНА РАЧУНАРА ЗА УПРАВЉАЊЕ АМ

Примена асинхроних машина све до '60.-их година прошлог века била
је веома ограничена, пре свега што у многим случајевима није било лако
извести регулацију и управљање тим машинама. И поред бројних покушаја
да се то изведе, а асинхроне машине имају бројне предности у односу на
остале, све до појаве полупроводничких елемената и електронских уређаја, а
касније и микрорачунара, тај циљ није давао адекватне резултате. Тек њиховим проналаском настаје шира примена асинхроних мотора у различитим
секторима, тако да оне имају најширу примену. Тако се развила и широка
област посвећена управљању и регулацији брзине обртања асинхроног
мотора. Све методе управљања подељене су у две врсте: на скаларно и
векторско управљање. О њиховом проучавању требало би много више
времена и простора.

1.3. СИНХРОНЕ МАШИНЕ
Синхроне машине су машине чија је брзина обртања једнака брзини
обртања обртног магнетног поља и флукса. Као и асинхроне, и синхроне

машине су инверзне и више се користе као генератори у електранама
(хидрогенератори или турбогенератори) него као мотори.

3.3.1.КОНСТРУКТИВНИ САСТАВ
Синхроне машине, такође, имају статор и ротор. Статор је по конструкцији сличан статору асинхроне машине, дакле, има шупљи ваљкасти
оклоп у који су утиснути статорски лимови, који са своје унутрашње стране
граде жлебове. У жлебовима су смештени трофазни намотаји, израђени по
истим принципима као код асинхроних машина. Ротор се изводи у два
облика, са истуреним и са неистуреним половима.

Ротори са истуреним половима израђени су од пуног гвозденог материјала у облику шупљег ваљка, кроз који је провучено и причвршћено вратило. По спољном омотачу ваљка причвршћени су истурени гвоздени магнетни
полови са магнетним наставцима, направљени од свежња лимова. Намотај им
је концентрисан и налази се око полова. Ротор са неистуреним половима
израђен је од лимова, кружног облика, који су такође навучени на вратило.
По спољном омотачу ваљка граде жлебове у које се поставља намотај, који
запрема 2/3 жлебова ваљка и намотава се као код једнофазних асинхроних
мотора. Роторе са истуреним магнетним половима имају спороходне машине
које се примењују као алтернатори за хидротурбине, а са неистуреним
половима брзоходне, које се користе као турбогенератори уз парне турбине.
Осовина генератора на једном свом крају повезана је са побудном машином
(будилицом) ради лакшег покретања генератора. Побудни намотај је најче-

шће постављен на ротор, док је трофазни намотај на статору генератора.
Напајање побудног намотаја једносмерном струјом преко клизних прстенова
и четкица не представља велики проблем, јер је потребна побудна снага
знатно мања од снаге радног намотаја, а напон је сразмерно мањи од напона
радног намотаја. У последње време се уместо будилице све више користе
системи са полупроводничким усмеривачима или обртни усмеривачи, којима
нису потребни клизни прстенови.

3.3.2. ПРИНЦИП РАДА АЛТЕРНАТОРА
Ротор синхроног генератора (алтернатора) обрће се брзином обртања
обртног магнетног поља. Једносмерна струја која се доводи из побудне
машине преко клизних прстенова пролази кроз намотаје магнетних полова на
ротору и у њима ствара магнетно поље једносмерне струје. Ротор, кога
покреће дизел-мотор или турбина, ствара обртно магнетно поље механичким
путем. Оно пресеца намотаје статора и у њима индукује трофазну струју која
формира обртно магнетно поље, а ротор са намотајем кроз који тече једносмерна струја ствара стојеће магнетно поље. Обртно поље се, ипак, ствара
обртањем ротора и стојећег магнетног поља, па се на тај начин механички
ствара обртно магнетно поље ротора. Обртно поље у трофазним намотајима
статора индукује електромоторну силу. Под дејством ове силе статор потрошачима испоручује струју јачине I2, која зависи од пријемника прикључених
на прикључке намотаја статора. Пошто у намотају статора настаје индуктивни и омски пад напона, на излазним прикључцима статора постоји напон U,
који је нешто мањи од електромоторне силе Е'. Струја коју узимају пријемници фазно заостаје за овим напоном, јер осим активне компоненте потрошачи имају и индуктивну компоненту струје. Таква струја фазно заостаје и
иза индуковане електромоторне силе Е'.

3.3.3. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
СИНХРОНИХ МАШИНА
Основне карактеристике алтернатора су: напон, снага, брзина обртања
итд.

Напон алтернатора зависи од брзине обртања ротора и његових
карактеристичних особина. Напони на излазу су стандардизовани и износе за
5% више од мрежног напона, како би потрошачу стизали стандардни напони.
Снага алтернатора зависи од напона и од фактора снаге cosφ:
Ако је η степен искоришћења електричне машине, онда је потребна
механичка снага за погон генератора:

Механичка снага за погон синхроног мотора је:

1.4. МАШИНЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
1.4.1.

КОНСТРУКЦИЈА МАШИНА ЈСС

Машине једносмерне струје су обртне, реверзибилне машине које производе електричну енергију једносмерне струје или је користе при свом раду
за погон неке друге машине. Конструкциони састав машина једносмерне
струје скоро је исти као и код осталих обртних машина, с том разликом да је
статор изведен с полним наставцима, на вратилу се налази колектор (комутатор) на кога належу четкице, а и само намотавање и начин побуђивања је
нешто другачији.
Статори се израђују с истакнутим магнетним половима (слика), на којима
су смештени намотаји. Магнетни полови, тј. полна језгра могу бити из једног
комада, као код малих динамо-машина, или из динамо-лимова дебљине 0,5
mm. Да би магнетни флукс што боље обухватио ротор полна језгра се граде
са полним наставцима. Полни наставци и полно језгро могу бити из једног
комада, а могу се и посебно израдити и помоћу завртња учврстити за полно
језгро.

Колектор или комутатор је, као и ротор, обртни део електричне машине
једносмерне струје, учвршћен на осовини изван подручја магнетних полова.
Састоји се из бакарних или, чешће, месинганих ламела, које су у облику
ластиног репа. Ламеле су међусобно, као и према осовини, изоловане лискуном. За ламеле се лемљењем спајају проводници из ротора. Колектор служи
као механички претварач електричне струје, јер код генератора произведену
наизменичну струју претвара у једносмерну, а код мотора доведену једносмерну претвара у наизменичну. Да би се струја могла доводити и одводити
са колектора неопходне су четкице које належу на колектор. Смештене су на
држаче четкица, а у зависности од броја полова различит је број четкица.
Машина има толико држача четкица колико има и полова. Четкице које
припадају истоименим половима кратко се спајају.

3.4.2.ПРИНЦИП РАДА
Магнетно поље код машина једносмерне струје може се добити помоћу
сталних (перманентних) магнета, као код малих машина, или помоћу
електромагнета, код већих машина.
Када се између два магнетна пола постави проводник, који се под
деловањем неке силе споља покреће, у њему ће се индуковати електрична
сила. Смер индуковане електромоторне силе може се одредити по ''правилу
десне руке''. Ако се под једним полом налази више проводника, смер електричних сила у њима је једнак, док под другим полом, насупрот првог, имају
супротан смер. Све електричне силе истог смера под једним полом се сабирају. У унутрашњем колу, кроз проводнике 1 и 2, и у спољашњем колу где се
налази потрошач имамо наизменичну струју. Да бисмо потрошачу давали
једносмерну струју, потребно је да уместо клизних прстенова узмемо два
полупрстена. Тада ће се у унутрашњем колу такође индуковати наизменична
електрична сила, али ће споља давати једносмерну струју.

3.4.3.ВРСТЕ ГЕНЕРАТОРА ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
Генератори једносмерне струје најчешће се деле према начину
стварања магнетног флукса Φ у половима статора, при чему имамо у виду
начин добијања струје кроз навојке смештене око полова статора, односно
начин добијања тзв. побудне струје Ј. Према тој подели генератори могу
бити: с независном побудом, са паралелном (оточном) побудом, са редном
побудом и са сложеном побудом.
Генератори с независном побудом добијају побудну струју Ј из
независног извора једносмерне струје (акумулаторска батерија, мрежа једносмерне струје итд.).
Генератори са редном побудом имају намотај полова везан са намотајем ротора. пошто кроз овакве намотаје полова пролази цела струја оптерећења пријемника I, они се израђују од мањег броја дебљих проводника.
Индукована електромоторна сила зависи од струје оптерећења, па је напон
врло промењив, што утиче на чињеницу да су ови генератори у пракси скоро
неупотребљиви, јер потрошачи захтевају сталан напон.
Генератори са паралелном (оточном) побудом имају паралелно
везане побудне намотаје полова са четкицама ротора, тј. са намотајем ротора,

односно са напоном генератора U. Побудна струја зависи од напона U и
отпора R' у колу побуде, којим може да се смањује побудна струја Ј, па са
њом и магнетни флукс Φ, а напон на излазу је U=Е-R'·I=k·n·Φ-R'·I, што је
приказано на карактеристици. Навојци су танки и има их већи број. Ови генератори се често примењују као већи извори једносмерне струје, а и као
извори једносмерне струје на возилима (динамо).
Генератор са сложеном побудом има око магнетних полова две врсте
намотаја: већи број тањих навојака везаних паралелно са намотајем ротора
(оточна побуда) и мањи број дебљих навојака, везаних редно са намотајем
ротора (редна побуда). Смер струје оптерећења I кроз редне навојке подеси
се тако да она појачава магнетни флукс Φ полова, па и индуковану електричну силу Е. Овакав начин регулације струје редних навојака полова значајан
је када се повећава струја оптерећења I, када долази до тенденције пораста
пада напона R·I у намотају ротора. Тиме се постиже велика стабилност напона при разним оптерећењима, звог чега се ови генератори често срећу у
пракси.

3.4.4.МОТОРИ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
Када се мотор једносмерне струје прикључи на напон U, једносмерна
струја оптерећења I пролази кроз намотај статора, а исто тако пролази и струја побуде Ј, која напаја намотаје полова статора и ствара магнетни флукс
полова Φ. Када проводницима намотаја ротора, дужине l, пролази струја
оптерећења I, а они се налазе у магнетном пољу индукције B, на проводнике
делује електромагнетна сила F=B·I·l, која ствара обртни моменат ротора
М=F·а= B·I·l·а или М=C·Φ·I, где је C-константа мотора зависна од његове
конструкције. Контраелектромоторна сила Е тада је једнака Е=k·n·Φ, одакле
следи да је брзина обртања ротора n=Е/k·Φ. и да брзина обртања зависи од
напона и што је виши доведени напон већа је и брзина обртања ротора.

3.4.4.1.Врсте и карактеристике мотора једносмерне струје
Као и генератори једносмерне струје, тако се и мотори једносмерне
струје деле према начину стварања струје кроз побудне навојке полова мотора на: моторе са независном, паралелном, редном и сложеном побудом. Конструкција ових мотора иста је као и конструкција одговарајућих генератора.
Разликују се њихове карактеристике, које су приказане на слици:

Карактеристике мотора једносмерне струје са оточном (а), редном (б) и
сложеном побудом (ц)

