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ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставног предмета електроенергетика је стицање знања о електричним 

постројењима, електричним инсталацијама и електричним машинама у  

електроенергетици. 

Задаци наставе предмета су:  

– упознавање електричних постројења (електрана, трансформаторских и разводних 

постројења);  

– сагледавање примене електронских уређаја и рачунара у постројењима;  

– овладавање знањима из области електричних инсталација; 

– стицање знања области из електричних машина; 

– сагледавање примене савремене електронике и микрорачунара у управљању и 

регулацији електричним машинама. 

 

 

I ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА 
1.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ 

 
Електроенергетски систем (ЕЕС) је  сложени динамички систем, 

који се састоји  од скупа електрана, преносних и дистрибутивних водова, 

трансформаторских и разводних постројења и потрошача међусобно 

повезаних тако да делују као јединствена целина у оквиру којег се 

остварује јединствени технолошки процес производње, преноса, распо-

деле, дистрибуције и потрошње електричне енергије.  

Електрична енергија се од електрана до потрошача преноси далеко-

водима и преносном мрежом. Преносна мрежа је сложена веза са петља-

стом тополошком структуром, која омогућава посредну или непосредну 

везу сваке електране са сваким потрошачем, чак и у случају испада било 

ког елемента преносне мреже. Преносни систем је високо аутоматизован 

систем, у погледу разводних постројења и водова. 

Преносне мреже се могу градити као подземне (кабловске) или над-

земне. Подземне кабловске мреже се користе у урбаним срединама, где је 

примена надземних водова превише скупа или неизводљива. Такође се 

користе за пренос енергије испод река, језера или залива. Надземне 

преносне мреже се користе на осталим местима, јер су за исти напонски 

ниво, оне јефтиније од каблова. 

Унутар разводног постројења налази се опрема као што су транс-

форматори, релеји и прекидачи. Трансформатори преносе електричну 

енергију из преносне мреже једног напонског нивоа у преносну мрежу 
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другог напонског нивоа. Релеји се користе као заштитна опрема, који 

сигнализирају прекидачима акције када улазни напон пређе или падне 

испод одређеног нивоа. Прекидачи осим заштитне улоге служе и за 

нормално искључивање преносне мреже када се врше радови на њој. 

 

Структура електроенергетског система Србије 

 

 

1.2. ЕЛЕКТРАНЕ 
 

Електране су врста постројења у којима се један облик енергије пре-

твара у електричну енергију. Улога електрана је да у сваком тренутку 

задовољи потрошњу електроенергетског система. Потрошња се односи на 

нето потребе потрошача и на губитке у преносним и дистрибутивним мре-

жама. Електране требају да обезбеде: 

- регулациону резерву (за покривање изненадних промена 

оптерећења), 

- хаваријску ротирајућу резерву (за покривање испада генератора 

највеће снаге),  

- ремонтну резерву (за покривање генератора у ремонту), 



- хладну резерву (за покривање осталих дужих непланираних искљу-

чења генератора). 

Два основна типа електрана који су у употреби су: 

1. Термоелектране (ТЕ) (ТЕ на фосилна горива (угаљ, гас) и нукле-

арне електране) и 

2. Хидроелектране (ХЕ) (класичне и реверзибилне). 

ТЕ спадају у необновљиве изворе електричне енергије, а електране 

са обновљивим извором електричне енергије су: хидро, електране на ветар, 

електране које користе енергију из морских таласа, плиме и осеке,  геотер-

малну енергију итд. Данас се све већа пажња посвећује микро (снаге до 100 

kW) и мини (снаге до 1000 kW) хидроелектранама. 

Основна карактеристика сваке електране је његова инсталисана сна-

га или номинална снага SEi или Pei добивена као аритметичка сума одређе-

них привидних снага генератора , то јест, 

   

где је n- број генератора у електрани. 

Максимална снага електране  је максимална снага коју 

електрана може дати ако су сви делови електрану у погону. 

Расположива снага електране израчунава се из израза  

 

где је:  

 - снага сопствене потрошње електране;  

 - снага генератор у ремонту;  

 - смањење снаге електране из неких посебних разлога (квар на 

неком од уређаја, недовољно снабдевање водом итд.). 

 

 



1.2.1. ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ 

 

Термоелектране су постројења у којима се хемијска енергија горива 

претвара у електричну енергију. То претварање енергије није директно, већ 

се врши у неколико корака: 

- прво се хемијска енергија горива сагоревањем претвара у топлотну 

енергију у ложиштима парних котлова са високим степеном искоришћења, 

- затим се топлотна енергија претвара у механичку у систему парни 

котао-турбина са ниским степеном искоришћења, 

- и на крају механичка енергија се претвара у електричну енергију у 

синхроној машини са високим степеном искоришћења. 

У зависности од тога која погонска машина покреће синхрони 

генератор, постоје три основна типа ТЕ: 

1. ТЕ на пару са фосилним горивима која могу бити чврста (камени 

угаљ, мрки угаљ, лигнит), течна (мазут и нафта) и гасовита (природни 

земни гас, гас из високих пећи, гас из коксних пећи) или са фисионим 

горивима (нуклеарне електране). Код њих је погонски мотор парна 

турбина, 

2. Гасно-турбинске ТЕ са течним и гасовитим фосилним горивима. 

Код њих је погонски мотор гасна турбина., 

3. ТЕ чије генераторе покрећу мотори с унутрашњим сагоревањем; 

а постоје и: 

4. ТЕ са комбинованим циклусом и 

5. Термоелектране-топлане. 

Турбине су машине у којима се топлотна енергија радног флуида 

претвара у механичку енергију, при чему се топлотна енергија нити доводи 

нити одводи из турбине. 

 

 



1.2.1.1. ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НА ЧВРСТА ГОРИВА 

 

Ове ТЕ се састоје од блокова где сваки блок представља независну 

целину, односно сваки блок је независна ТЕ. Један блок чине котао-

турбина-генератор и трансформатор. 

 

Блок-шема ТЕ на чврста горива: К-котао, Т-турбина, G-генератор, 

 ЕТ-трансформатор 

 

Типична конфигурација ТЕ на пару је: 

 

 

Угаљ се до ТЕ допрема на два начина. Ако је ТЕ близу рудника угља, 

он се допреме покретним транспортним тракама до складишта у елек-

трани, али ако је удаљен, угаљ се транспортује железницом. Да би се 



обезбедио непрекидан рад ТЕ, потребне су одређене резерве које се налазе 

у бункерима, које би требале да обезбеде једномесечни рад ТЕ и у случају 

прекида испоруке угља из рудника. У модерној ТЕ, угаљ се пре убацивања 

у ложиште меље и претвара угљену прашину, која се меша са ваздухом и 

тако лакше сагорева. Млевење, сушење и мешање угља са ваздухом врши 

се у вентилаторским млиновима.  

За сагоревање угља у ложишту потребан је ваздух. Циркулација 

ваздуха кроз котао може бити природна и вештачка. Природна је могућа 

само код малих ТЕ помоћу високих димњака, а код савремених великих ТЕ 

користи се принудна циркулација помоћу вентилатора за свеж ваздух 

(убацује га у котао) и вентилатора за димне гасове (избациује их из котла у 

димњак).  

Уређаји за пречишћавање димних гасова могу бити: 

1. за издвајање чврстих честица (циклонски отпрашивачи, мокри 

отпрашивачи, електрофилтри), 

2. за издвајање оксида сумпора који, када се испусте у атмосферу, 

стварају киселе кише које уништавају шуме (у котао се могу убацити 

адитиви који везују оксиде сумпора или уређаји за хемијско пречишћавање 

димних гасова). Оба поступка су веома скупа. 

Парни котао представља систем за претварање хемијске енергије 

горива у топлотну енергију водене паре. Парни котао се састоји од 

следећих елемената: ложишта, загрејача воде, испаривача (генератора 

паре), прегрејача паре, међупрегрејача, загрејача ваздуха, цевовода, 

вентила и слично. Према начину струјања воде и паре кроз испаривач, 

котлови могу бити са природном или принудном циркулацијом (вода 

испарава у више пролаза кроз цеви испаривача) или проточни котлови 

(вода испарава у једном пролазу). Водена пара на излазу из котла садржи 

одређени проценат влаге и то је влажна пара. Када се ова пара уведе у 

прегревач, она се додатно загрева,  елиминише се влага и добија се сува 

пара. 

Парне турбине су основне погонске 

машине синхроних генератора у ТЕ. 

У њима се унутрашња потенцијална 

енергија водене паре претвара у 

механичку енергију. Парна турбина 



се састоји од: једног или више спроводних апарата (млазника - 1), лопатица 

обртног кола (2), диска обртног кола (3) и вратила (4). Турбине код којих је 

излазни притисак нижи од атмосферског називају се кондензационе, а код 

којих је већи противпритисне. Турбине предвиђене за рад са сталном 

снагом се зову базне, а са промењљивом снагом су регулационе. У турбини 

постоје два дела: део са високим притиском и део са ниским притиском. 

Пара која излази из дела са високим притиском додатно се загрева у 

међупрегревачу паре, да би јој се смањила влажност, а затим се доводи у 

део са ниским притиском. Водена пара струји кроз млазнике и великом 

брзином удара у лопатице ротора турбине и ротор турбине се окреће, а 

пошто су осовине ротора турбине и ротора генератора механички спојене 

окреће се и ротор генератора на чијим крајевима се добија електрична 

енергија. 

Израђена пара која напушта турбину се кондензује у кондензатору 

тако што јој се одводи топлота помоћу расхладне воде. Вода која се 

користи у парном котлу мора бити потпуно чиста и она се пречишћава у 

постројењу за припрему воде. У деаератору се из воде одстрањују 

растворени гасови (кисеоник и угљен-диоксид) који изазивају корозију 

цеви и вентила. 

За нормалан рад ТЕ потребна је велика количина воде. Око 93% воде 

користи се за хлађење паре у кондензатору, а само 7% за остале сврхе. 

Системи одоснабдевања могу бити отворени и затворени. Отворени систем 

се примењује када је ТЕ смештена поред неке веће реке, а затворени мора 

имати хладњак за воду, а као хладњаци се користе расхладне куле или 

торњеви висине до 100 метара. 

Степен искоришћења ове ТЕ креће се у опсегу од 28-33 % и у елек-

троенергетском систему Србије чини основу целокупне призводње 

електричне енергије. 



 

 

1.2.1.2. ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НА ТЕЧНА ГОРИВА 

 

То су ТЕ са гасним турбинама. Мало их има јер користе скупа течна 

или гасовита горива (мазут, нафту или природни гас), а гасне турбине 

имају нижи степен искоришћења од парних турбина. Састоје се од коморе 

за сагоревање, гасне турбине, компресора ваздуха и електричног генера-

тора. Радни флуид код њих је врели гас који се добија сагоревањем горива 

помешаног са ваздухом. Компресор ваздуха усисава ваздух из атмосфере, 

сабија га и предаје комори за сагоревање. Гориво се такође уводи у комору 

за сагоревање као течно или гасовито. Топли сагорели гасови доводе се у 

гасну турбину, ту се шире и покрећу лопатице ротора турбине. За покре-

тање овог постројења потребан је асинхрони мотор за компресор ваздуха, 

јер се само помоћу њега може постићи висок притисак ваздуха потребан за 

рад ове ТЕ. Овај мотор је на истој осовини са генератором, турбином и 

компресором. И ове ТЕ се састоје из независних блокова, а могу бити: 

- са затвореним циклусом - користе тешка течна горива (мазут), 

а радни флуид им је ваздух и врло су ретке и 

- са отвореним циклусом – користе нафту и гас, а радни флуид 

им је ваздух. 



Типична конфигурација ТЕ са гасном турбином с отвореним циклу-

сом је дат на следећој слици: 

 

 

 1.2.1.3. НУКЛЕАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

Нуклеарне електране су у суштини парне ТЕ у којима се топлотна енер-

гија добија из фисионих нуклеарних реактора који имају улогу парног 

котла. Постоје два типа нуклеарних реактора: 

1. реактори са спорим термичким неутронима и 

2. реактори са брзим неутронима. 

Као нуклеарно гориво користи се уранијум. Уранијум се распада услед 

бомбардовања неутронима и при томе се ослобађају нови неутрони и 

настаје ланчана реакција. Неутрони добијени нуклеарном реакцијом (се-

кундарни неутрони) имају велику енергију и брзину кретања, па је мала 

вероватноћа да ће погодити неки атом уранијума и због тога их треба 

успорити, а тако успорени неутрони се зову термички неутрони. За успо-

равање неутрона користе се материје са лаким атомима (вода, тешка вода, 

графит и сл.) и зову се модератори. За одвођење топлоте из реактора 

најчешће се користи веома чиста вода, јер честице у води могу да постану 

радиоактивне, или гас угљен-диоксид, који не постаје радиоактиван и не 

изазива корозију. 

У зависности од материје која се користи као модератор, расхладни и 

радни флуид, реактори се деле на: 



1. реактор са водом под притиском (модератор и расхладни флуид је 

вода, а радни флуид је вода) 

2. реактор са кључалом водом (модератор и расхладни флуид је, а 

радни флуид је вода) и 

3. реактор хлађен гасом (модератор је графит, расхладни флуид угљен-

диоксид, а радни флуид вода). 

Главни проблем при раду нуклеарних електрана била је заштита особља 

и околине од радиоактивности све док се није извела заштита од зрачења 

при нормалном и хаваријском раду. Заштита НЕ изведена је у четири зоне, 

и ако попусти прва онда друга ступа у заштиту итд. све до четврте, што 

значи да је заштита на изузетно високом нивоу. Рад НЕ је много чистији 

него класичних ТЕ. Типична конфигурација НЕ са реактором са водом под 

притиском је дата на следећој шеми: 

 

 



1.2.2. ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

 

Хидроелектране су постројења у којима се потенцијална енергија воде 

претвара у механичку енергију преко хидротурбина, а затим у електричну 

енергију помоћу синхроних генератора. Хидроелектране могу бити кон-

венционалне и реверзибилне. 

 

1.2.2.1. КОНВЕНЦИОНАЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

 

Конвенционалне хидроелектране имају смер кретања воде од акумула-

ционог језера ка турбини, па имају само турбински погон. Зависно од сме-

штаја зграде, могу бити прибранске и деривационе. Код прибранских ХЕ 

машинска зграда са турбинама, генераторима и др. смештена је у подножје 

бране, непосредно иза акумулационог језера. Углавном се граде на 

довољно широким рекама са стрмим обалама. Код деривационих ХЕ 

машинска зграда је, мање или више, удаљена од акумулационог језера, па 

се вода до турбина мора доводити каналима, тунелима и цевоводима, чија 

дужина може бити и по неколико километара. 

 

Пресек прибранске и деривационе хидроелектране 



 

Конвенционалне ХЕ, зависно од величине акумулације, односно од 

времена пражњења акумулације, могу бити проточне и акумулационе ХЕ. 

Акумулационе ХЕ се деле на ХЕ са дневном, недељном, сезонском и годи-

шњом акумулацијом. Време пражњења акумулације је оно време за које се 

испразни акумулационо језеро ако нема дотока воде и губитака воде услед 

понирања, испаравања или преливања. Ако то време износи до 2 часа, ХЕ 

је проточна, а ако је више од 2 часа, онда спада у неку од акумулационих. 

Основни делови ХЕ су: брана, захват, доводни тунел, водостан 

(водна комора), цевовод под притиском, одвод воде, хидротурбине и 

генератори. 

Брана има улогу да обезбеди добар захват, односно да скрене воду 

са природног тока према захвату и доводу воде и да омогући већи пад 

воде. Може бити мала (висина до 12 m) и велика (виша од 12 m). Може 

бити бетонска или насута. Бетонске могу бити: гравитационе (стабилне 

су због своје тежине), лучне (стабилне због лучног облика), лучно-грави-

тационе (комбинација претходних) и олакшане (са посебном конструк-

цијом и смањеном тежином и уштедом у материјалу). Насуте бране имају 

језгро од земље или неког сличног материјала који обезбеђује непропус-

ност бране. Брана може бити глува (непропусна) и водопропусна (са 

површинским и унутрашњим отворима за прелив воде). 

Захват има улогу да заустављену воду упути од бране кроз довод 

воде ка турбинама. Захват може бити на површини (код ниских брана када 



је ниво воде иза бране сталан) и испод површине воде (када се ниво воде 

иза бране битно мења у току године). 

Доводни тунел служи за довод воде од захвата до водостана. Може 

бити гравитациони (вода не испуњава цео тунел) или под притиском 

(вода испуњава цео тунел). 

Водостан се уграђује на крају довода воде, испред турбине. Има 

улогу резервоара у случају наглих промена оптерећења при наглом 

затварању турбина. 

Хидраулична турбина се састоји од: довода воде обртном колу, 

обртног кола (ротора) и одвода воде из обртног кола. Може бити акциона 

(са слободним млазом воде који удара у лопатице ротора и скреће за 180о –

Пелтонова турбина) и реакциона (вода у ротору се и скреће и убрзава, па 

се мења притисак воде – Францисова, Капланова, дијагонална и цевна 

турбина). 

Степен искоришћења ХЕ износи од 70-90%. 

Блок дијаграм конвенционалне ХЕ дат је на следећој слици: 

 

 

1.2.2.2. РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

Код реверзибилних ХЕ постоји горњи и доњи акумулациони базен и 

пумпно-турбинско постројење. У периоду мањег оптерећења, вода се 

пумпа из доњег у горњи резервоар (пумпни погон) да би се у периоду 

великих оптерећења вода из горњег резервоара пропуштала кроз турбине и 

добијала електрична енергија (турбински погон). Таква је нпр. ХЕ „Бајина 

Башта“. 



 

1.2.3. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

 

У обновљиве изворе електричне енергије сврставају се електране које 

користе енергију ветра, сунца, таласа, плиме и осеке, геотермалну енергију 

итд. Назив су добили по чињеници да су наведене врсте енергије непре-

сушне и да нема сагоревања и нечистих материја које загађују човекову 

околину. Међутим, проблем је у великим инвестицијама приликом изград-

ње, због чега још увек нису нашле ширу примену. 

ЕЛЕКТРАНЕ КОЈЕ КОРИСТЕ ЕНЕРГИЈУ ВЕТРА (ВЕТРОЕЛЕК-

ТРАНЕ) – ветар настаје услед неједнаког загревања атмосфере, неправил-

ности земљине површине и ротације Земље. Израз енергија ветра описује 

процес којим се ветар користи за производњу механичке снаге, односно 

ветар покреће лопатице ветротурбине, чије вратило повезано са вратилом 

генератора покреће његов ротор и производи се електрична енергија. 

 



ЕЛЕКТРАНЕ КОЈЕ КОРИСТЕ СОЛАРНУ ЕНЕРГИЈУ – Цен-

трални торањ електране прима сунчеву енергију. За 

фокусирање сунчевих зрака на колектор користе се 

равна покретљива огледала. У колекторима се сунче-

ва енергија преноси на супстанцу која може да сачу-

ва топлоту за каснију употребу. Најчешће се користи 

течни натријум, јер има велики топлотни коефици-

јент. Ова енергија се користи за загревање воде која 

се даље користи у парним турбинама. Снага ових 

електрана је 10-15 МW, а за такве снаге потребно је 

око 5000 огледала, свако површине 140 m2. 

 

ЕЛЕКТРАНЕ КОЈЕ КОРИСТЕ ЕНЕРГИЈУ ТАЛАСА, ПЛИМЕ И 

ОСЕКЕ – Велики таласи имају велику снагу, која је одређена висином, 

брзином и дужином таласа, као и количином воде. Дакле, таласи имају и 

кинетичку и потенцијалну енергију, која се у овим електранама претвара у 

електричну. Плима и осека су последица гравитационе силе Земље, Месеца 

и Сунца и као таква спада у обновљиве изворе енергије. Постоје два типа 

ових електрана: прве користе подизање и спуштање нивоа воде (потенци-

јална енергија), а друга кретање воде при промени нивоа (кинетичка 

енергија). 

 



 

 

ЕЛЕКТРАНЕ КОЈЕ КОРИСТЕ ГЕОТЕРМАЛНУ ЕНЕРГИЈУ – 

Постоје 3 типа ових електрана у зависности од температуре, дубине и 

квалитета воде и паре у околини. У свим случајевима, кондензована водена 

пара и геотермални флуид се враћају назад у земљу да покупе што више 

топлоте. Најстарији тип електрана је корис-

тио врућу пару (изнад 235оС) за директно 

покретање турбине. Други тип користи 

врућу воду (изнад 182оС) из геотермалних 

извора, а како се вода пумпа из резервоара у 

електрану промена притиска доводи до 

испаравања воде и пара покреће турбине. 

Трећи тип користи хладнији флуид у односу 

на претходне случајеве, где флуид из геотермалног резервоара пролази 

кроз измењивач топлоте, па кроз сепарациону цев која садржи флуид ниже 

тачке кључања (изо-бутан) и покреће турбине. 

 



1.2.4. ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ У ЕЛЕКТРАНАМА 

 

У ТЕ се користи синхрони генератор са ваљкастим ротором или турбо-

генератором, који механичку енергију добија од парне турбине. Економи-

чност турбине се повећава са порастом брзине обртања. Може бити 

двополна машина са синхроном брзином обртања од n=3000 obrt/min при 

учестаности од 50 Hz, а код нуклеарних електрана може бити четворо-

полна машина са синхроном брзином обртања од 1500 obrt/min. Ротори су, 

због велике брзине обртања и великих центрифугалних сила, малих 

пречника (до 1,25 m) и великих дужина (до 6,5 m). ТЕ се на ЕЕС при-

кључује преко енергетских трансформатора подизача напона, а за напајање 

сопствене потрошње користе се трансформатори спуштачи напона. 

У ХЕ се користе генератори с истакнутим половима (хидрогенератори). 

Електричне брзине обртања ових генератора су мале (неколико десетина 

до неколико стотина обртаја у минуту). зато су то вишеполне машине са 

роторима великих пречника (већим од 15 m) и малим дужинама. 

Осим ове опреме, за регулација рада и мерење различитих физичких 

величина, користе се различити мерно-регулациони уређаји и инстру-

менти. 

 

1.2.5. ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЕЛЕКТРАНАМА 

 
 

Савремена постројења, какве су електране, за управљање процесом 

производње електричне енергије користе рачунаре. На свим важнијим 

местима и елементима у постројењу постављени су сензори, помоћу којих 

се прате карактеристичне физичке и електричне величине. Више сензора 

повезано је са микрорачунарима смештеним у програмабилним логичким 

контролерима (ПЛЦ), који обрађују измерене величине. На основу програ-

ма ПЛЦ-ови издају наредбе извршним елементима-актуаторима, који су 

повезани на њиховим излазима, у циљу довођења физичких величина на 

задату вредност. Више ПЛЦ-ова повезани су на централни рачунар, помо-

ћу кога се прати и управља целокупним процесом добијања електричне 

енергије. Овако организован систем назива се SCADA. 

 



1.3. ТРАНСФОРМАТОРСКА И 

РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА 
 

Разводна постројења су електрична постројења у којима се врши разво-

ђење електричне енергије по различитим електричним преносним мрежа-

ма. Разводно постројење у којима се врши и преображај напона једне 

вредности у напон друге вредности помоћу трансформатора назива се 

трансформаторско постројење (скраћено, трафо-станица није исправно). 

 

1.3.1.  ВРСТЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ ПОСТРОЈЕЊА 

Трансформаторско постројење може бит пролазно, што значи да у њега 

улазе и из њега излазе водови високог напона, или завршно (крајње), тј. 

такво да до њега долазе водови високог напона, а од њега се разводи нижи 

напон до крајњих потрошача. Трансформаторска и разводна постројења 

могу такође да буду постављена у зградама или на отвореном простору. 

Постројења у зградама се деле на надземна и подземна, док се постројења 

на отвореном постављају на отвореном простору или на стубовима. 

Подземне трансформаторске станице се израђују само у великим градо-

вима, кад за надземне нема довољно места, када постоји сметња саобраћаја 

или када надземна квари естетски изглед околине.  

 

1.3.1.1. ПОСТРОЈЕЊА ЗА УНУТРАШЊУ МОНТАЖУ 

То су постројења за напоне до 38 kV.Ћелије у овим постројењима се 

међусобно одвајају зиданом или монтажном преградом. Зидана преграда је 

израђена од специјалног незапаљивог материјала који се малтерише. Мон-

тажне преграде су од лима или од азбест-цемента дебљине десетак mm, а 

оквир им је од челичних профила. Системи сабирница могу бити једно-

струки или двоструки и постављају се хоризонтално, а за напон од 38 kV 

могу и вертикално. Ћелије са једним системом сабирница могу бити са или 

без заштите од електричног лука (лукобран). То је преграда од незапаљи-

вог материјала пресвученог цементним малтером, а причвршћена је про-

водним изолаторима, па се електрични лук не може пренети са сабирнице 



на ћелију и обрнуто. Ћелије са два система сабирница имају лукобран као 

слободностојећу ћелију. 

Електрично постројење и водови високог напона који улазе у зграду 

најчешће су повезани кабловима. Мана те везе је што се завршава каблов-

ском главом која се често квари, а могу бити повезани и ваздушним неизо-

лованим водовима и тај ваздушни вод излази из постројења на горњем 

делу зграде да би се постигла прописана висина водова изнад тла. 

 

1 – трансформаторска ћелија, 2 – довод свежег ваздуха, 3 – отвор за излаз загрејаног 

ваздуха, 4 – цев за одвод уља, 5 – ћелија за мали трансформатор, 6 – ћелија за 

прекидаче, 7 – канали за каблове, 8 – проводни изолатори,           9 – сабирнице 

 

1.3.1.2. МЕТАЛОМ ОКЛОПЉЕНА И ГАСОМ SF6    

ИЗОЛОВАНА ПОСТРОЈЕЊА 

Чист гас сумпорхексафлуорид (SF6) или елгас је безбојан, без 

мириса, укуса и неотрован гас, хемијски стабилан и незапаљив. Компре-

сијом прелази у течно стање и обично се складишти као течност. 

Захваљујући добрим изолационим особинама гаса SF6, димензије по-

стројења су 3-10 пута мање од димензија постројења изолованог ваздухом 

за исти напон. Због металног оклопа, који се најчешће израђује од алуми-

нијума, ова постројења нису осетљива на утицаје околине, али им је мана 

што због оклопа место квара није видљиво и што отклањање квара траје 

знатно дуже. Веома брзо се монтирају, а израђују се као једнофазно и тро-

фазно оклопљена. Код једнофазно оклопљених постројења сваки пол 

компоненте постројења је посебно оклопљен оклопом који представља 

резервоар за гас SF6, а код трофазно оклопљених сва три пола су смештена 

у заједнички оклоп. Трофазно оклопљена постројења се користе за напоне 



до 170 kV. SF6 постројења су подељена на гасне коморе или зоне и ако 

дође до квара у некој комори искључи се само она, а не цело постројење. 

Сви метални делови су уземљени па не постоји опасност од напона додира. 

Овим постројењима управља се помоћу командних ормана. 

 

1 – покретни део за извлачење на точковима, 2 – непокретни део, 3 – прекидач са мало 

уља, 4 – проводни изолатори који имају улогу растављача, 5 – струјни трансформатор, 

6 – напонски трансформатори, 7 – сабирнице, 8 – кабловска глава доводног кабла,         

9 – табла с инструментима. 

 

1.3.1.3. ПОСТРОЈЕЊА ЗА СПОЉАШЊУ МОНТАЖУ 

То су постројења за називне напоне 123 kV и више. Могу бити са је-

дноструким и двоструким сабирницама. Постоје различита извођења ових 

постројења, а нека од њих су: са средњим стубом, високо извођење и др. 

Добре стране ових постројења су: 

1. уштеда у инвестиционим трошковима (15-25 %), 

2. бржа изградња, 

3. лакше извођење измена и проширења, 

4. мања опасност ширења кварова од једног дела до другог. 

Недостаци су: 

1. гомилање нечистоће, 

2. теже руковање по невремену, 

3. утицај мраза на течности и уља у апаратима, 



4. сви уређаји и апарати морају бити посебно произвођени за 

монтажу на отвореном простору. 

Посебан вид постројења су трансформаторске станице на стубу. То 

су мала постројења која се производе у фабрици као готова типска постро-

јења, а служе за напајање сеоских потрошача, градилишта итд. У фабрици 

се монтирају и испитују, лако се транспортују, јер је стуб направљен из 

монтажних елемената који се састављају на месту уградње. Могу послу-

жити као пролазне и крајње и садрже сву потребну опрему за заштиту и 

мерење (одводници пренапона, мерни трансформатори, бројила, преки-

дачи, растављачи, осигурачи и сл.). Снага им је најчешће 400 kVА, а могу 

бити и до 1000 kVА. 

 
а) смештај у једној згради, б) на отвореном простору смештени су само 

трансформатори, с) на отвореном простору је постројење вишег напона, д) на 

отвореном простору постројење вишег напона и трансформатори, е) цело постројење на 

отвореном простору. 

 
Разводно постројење на отвореном простору у ниској изградњи: 1 – ланчасти изолатор,     

2 – бетонски стуб, 3 – портални стуб, 4 – одводник пренапона, 5 – трополни растављач,     

6 – напонски трансформатор, 7 – струјни трансформатор, 8 – прекидач снаге,                      

9 – команда прекидача. 



 

Део трансформаторске 

станице на отвореном 

простору у високој изгра-

дњи:   1 – стуб, 2 – раста-

вљач, 3 – прекидач, 4 – 

трансформатор, 5 – вагон 

за транспорт делова. 

 

 

Стубна трансформаторска станица 

 

 



1.3.1.4. РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ НИСКОГ НАПОНА У 

ТРАНСФОРМАТОРСКОМ ПОСТРОЈЕЊУ 

 

У разводним постројењима на страни ниског напона налазе се раз-

водне табле са различитим заштитним и мерним уређајима и инструмен-

тима као што је приказано на следећој слици: 

 

1 – раставни топљиви осигурачи, 2 – контакти за раставне осигураче, 3 – трополни 

полужни прекидач, 4 – једнополни полужни прекидач, 5 – двополне прикључнице,             

6 – осигурачи UZ 25, 7 – главе за осигураче k II, 8 – умеци за осигураче, 9 – осигурачи 

UZ, 10 – глава осигурача, 11 – умеци осигурача, 12 – косо зидно грло, 13 – сијалице,               

14 – трофазно електрично бројило 380/220 V, 15 – бројило за јавно осветљење 220 V,         

16 – струјни трансформатори, 17 – бакарне шине, 18 – изолована жица G 2,5 mm2,            

19 – редне стезаљке, 20 – комплетна лимена табла, 21 – пертинакс плоча,                           

22 – радне стезаљке за 35 mm2 

 

1.3.2. ЕЛЕМЕНТИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ 

ПОСТРОЈЕЊА 

Елементи који се налазе у разводним постројењима су: сабирнице, 

проводници, изолатори, прекидачки елемнти (прекидачи, растављачи, 



осигурачи, раставне склопке), мерни трансформатори и трансформатори 

снаге, те командни и сигнални уређаји и уређаји мрежне тонфреквентне 

команде (МТК). 

 

1.3.2.1. САБИРНИЦЕ И СПОЈНИ ПРОВОДНИЦИ 

Сабирнице омогућавају међусобно повезивање различитих елеме-

ната система, док спојни проводници служе за повезивање генератора и 

трансформатора са сабирницама или међусобно, као што показује слика: 

G – генератор, K – кабл за 

напајање, GV генераторска веза, 

SSP сабирнице сопствене 

потрошње, VNS – високонапонске 

сабирнице, TV1 и TV2 – 

трансформаторске везе, T – 

трансформатор, V1 и V2 – 

надземни водови 

 

Сабирнице и спојни проводници могу бити изведени од крутих 

проводника или ужади, од бакра или алуминијума, најчешће су право-

угаоног облика а могу бити и цевни, кружни L-профили и U-профили. 

Крути проводници су најчешће симетрично распоређени у вертикалној или 

хоризонталној равни, а може и у косој равни. Сабирнице се користе за 

напон до 38 kV. Проводници се могу и обојити ради бољег одвођења 

топлоте, а тиме се јасније уочавају и разликују фазе прпвпдника. Ужасте 

сабирнице се израђују од алумијум-челичних проводника за напоне до 110 

kV и постављају се у хоризонталној равни. сабирнице се спајају помоћу 

вијака, подлошки и навртки. 

 

Начин постављања и размак између сабирница 



1.3.2.2. ПОТПОРНИ И ПРОВОДНИ ИЗОЛАТОРИ 

 

Потпорни изолатори носе сабирнице и остале неизоловане провод-

нике у постројењу. Они изолују проводнике од уземљених делова и пре-

узимају на себе силе које делују на сабирнице, па се бирају на основу тих 

сила и на основу назначеног напона сабирница. Израђују се од порцулана 

или епоксида са округлим, овалним или квадратним постољем. Код 

надземних водова и сабирница у облику ужади користе се висећи 

изолатори, који могу да буду: капасти, масивни или пуни и штапни. 

 

 

Потпорни и висећи изолатори 

 

Проводни изолатори имају улогу да 

изолују неизоловане проводнике од зида 

или металних делова у постројењима при 

пролазу проводника из једне просторије у 

другу, из једног оклопљеног постројења у 

други или из постројења у слободан про-

стор. Могу бити за унутрашњу монтажу и 



они код којих је бар једна половина напољу. Могу да буду за округле и за 

пљоснате проводнике. 

 

1.3.2.3. ПРЕКИДАЧИ 

Прекидачи су врста електричних апарата, који служе за укључење и 

искључење електричног кола у свим могућим режимима рада. Највећа 

напрезања настају током проласка струја кратког споја и приликом искљу-

чивања, када настаје електрични лук, при чему се ослобађа велика коли-

чина топлоте. Због тога прекидач мора врло брзо да прекине струјно коло и 

да до тог тренутка издржи сва термичка, електрична и механичка напре-

зања. Процес гашења електричног лука одвија се у комори за гашење, а 

према начину гашења прекидачи могу бити: уљни, малоуљни, пнеуматски, 

вакууSFмски и са гасом SF6. 

  

Малоуљни и вакуумски прекидачи 

 

1.3.2.4. РАСТАВЉАЧИ 

Растављач је механички расклопни апарат који служи да видно и 

сигурно одвоји део постројења који није под напоном од дела који је под 

напоном, како би омогућио приступ појединим елементима док су други 

делови постројења у погону. Тако се могу обављати плански ремонти и 

поправке елемената без прекидања рада осталих делова постројења. 

Растављачи такође могу да служе за уземљење надземних или подземних 

водова после искључења, а такви растављачи се називају земљоспојници. 

Прекидачки елементи растављача изведени су у облику ножа и за 

веће снаге и напоне истовремено прекидају струјно коло све три фазе, док 



за ниже напоне снака фаза може појединачно да се искључује. Управљање 

растављачима може бити ручно (изолационом мотком или ручицом), пнеу-

матско или на електромоторни погон. 

 

Изглед и принцип рада прекидача 

 

1.3.2.5. РАСТАВНЕ СКЛОПКЕ 

Раставне склопке се користе за прекидање радних струја када би при-

мена прекидача била неекономична. Снага искључења склопке је мала и 

износи неколико десетина МVА и користи се за напоне до 38 kV, а за веће 

напоне и снаге искључиво се користи прекидач. Раставна склопка је, у 

ствари, растављач са комором за гашење електричног лука. Покреће се 

ручно или неким другим погоном. 

  

 

1.3.2.6. ВИСОКОНАПОНСКИ ОСИГУРАЧИ 

Основна улога осигурача је да заштити елементе постројења од 

кратког споја од струја кратког споја и од преоптерећења. Осигурач се са-

стоји од порцуланске цеви у којој је смештен топљиви уметак (4) округлог 



или правоуглог тракастог пресека. Спирално влакно од волфрама (5) има 

улогу да смањи јачину електричног поља у унутрашњој чаури (3) 

осигурача да не би дошло до короне. Унутрашњост кућишта је испуњена 

кварцним песком (6 и 7), чија је улога да одводи топлоту из уметка и да 

угаси електрични лук. На крајевима цеви се налазе металне капе (1) на које 

се доводе и спајају ВН проводници који се штите овим осигурачем. 

Показна игла са опругом (8) у случају да је осигурач прегорео испада из 

свог лежишта под дејством опруге и то је знак да је осигурач прегорео. 

Осигурач се поставља на постоље или носач осигурача. 

 

Пресек и изглед ВН осигурача 

 

1.3.2.7. МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

 

Служе да трансформишу струје високог напона на вредности које 

могу бити прихватљиве за прикључење мерних и заштитних уређаја на 

његовим секундарним намотајима. Користе се струјни и напонски мерни 

трансформатори. 



      

Струјни и напонски мерни трансформатор 

 

1.3.2.8. ОДВОДНИЦИ ПРЕНАПОНА 

Због разних прелазних појава у мрежи и постројењу, као и због атмо-

сферских појава (гром) појављују се напони доста виши од назначених 

вредности, а који се називају пренапони. Атмосферски пренапони трају 

обично свега неколико десетина μs, али имају веома висок напон, неколико 

МV, па штете на постројењу могу бити катастрофалне. Да би се спречило 

штетно деловање пренапона користи се апарат који се назива одводник 

пренапона. Његова улога је да пренапон смањи на ниво који је безопасан за 

опрему. Поставља се што је могуће ближе штићеном објекту, на самом 

улазу у постројење, код трансформатора снаге, као најскупљег дела 

опреме. 

 

 

 

Различити облици ВН 

одводника пренапона 



1.3.2.9. ТРАНСФОРМАТОРИ СНАГЕ 

Трансформатор снаге или енергетски трансформатор је статичка 

електрична машина са два или више намотаја, која врши трансформацију 

електричне енергије једног напонског у други напонски ниво при истој 

учестаности. Састоји се од магнетског кола-језгра од феромагнетног 

материјала и примарног и секундарног намотаја. Језгро је направљено од 

хладно ваљаних челичних лимова да би се смањили губици услед хистере-

зиса и вртложних струја. Намотаји су од бакарних или алуминијумских 

проводника округлог или правоугаоног пресека. Зависно од врсте 

изолације, могу да буду уљни или суви.  

Трансформатори снаге су основни елемент трансформаторских 

постројења, у којима су често повезани у паралелан рад 2 или више 

трансформатора при чему морају да задовоље одређене услове. У току 

рада, трансформатор треба заштитити од: 

- спољашњих пренапона (одводницима пренапона), 

- струја кратких спојева и преоптерећења (прекидачима, осигу-

рачима, прекострујним релејима и сл.), 

- кварова у самом трансформатору (котловском заштитом, 

Бухолцовим релејем и сл.) 

 

Трансформатори у постројењу 



1.3.2.10. КОНДЕНЗАТОРИ И КОНДЕНЗАТОРСКЕ БАТЕРИЈЕ 

Потрошачи електричне енергије, као што су електромотори, транс-

форматори итд., узимају из мреже, поред активне и реактивну енергију, 

која додатно оптерећује елементе мреже и узрокује пад напона и повећане 

губитке. Због тога је потребно извршити компензацију реактивне енергије, 

за шта служе кондензаторске базерије. Компензација може бити статичка и 

динамичка. Статичка подразумева употребу кондензатора сталног капаци-

тета и не постоји могућност регулисања од тренутка до тренутка, као што 

је то код динамичке компензације, која се аутоматски изводи. Компенза-

ција може бити: појединачна (само појединим већим потрошачима), групна 

(за групу потрошача) и централна (за све потрошаче одједном). 

 

Пример кондензаторске батерије 

 

1.3.2.11. КОМАНДНИ И СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ 

Под управљањем постројењем подразумевају се све мере и поступ-

ци који се предузимају ради безбедног и поузданог успостављања или 

прекидања ВН кола. Управљати значи на одговарајући начин командовати 

прекидачима и растављачима да би се одређени део постројења довео у 

безнапонско стање или ставио под напон.  До прекидања струјног кола 



може доћи услед деловања заштите или вршења одређених неопходних 

радова у постројењу. Одговорно лице у постројењу мора знати зашто је 

дошло до искључења да би предузело мере да се тај узрок отклони и да се 

искључени део постројења стави под напон. За лакше проналажење узрока 

служе му сигнализациони уређаји. 

У постројењима средњег напона мерни инструменти, релеји и 

уређаји за сигнализацију и управљање смештају се на командне табле, које 

се налазе непосредно уз ћелију, тј простор који заузимају уређаји преко 

којих се одређени елементи постројења везује за сабирнице код постројења 

у зградама, а код постројења на отвореном се зову поље, тако да не постоји 

посебна командна просторија. 

Код постројења вишег напона и код постројења на отвореном кори-

сте се командни пултови у једној линији (до 8 метара) или у облику лука. 

На предњу страну командне плоче постављају се показни инструменти, 

уређаји за управљање и слепа шема на којој је означено шта је под напо-

ном а шта није, а код електрана уцртане су и синоптичке шеме, које прика-

зују стање свих термичких и хидрауличких објеката (количина воде, при-

тисак паре, притисак и количина уља и сл.). 

Положај прекидача у постројењу се сигнализира тзв. повратним 

јављањем, где се користе контакти сигналног прекидача који је механички 

спојен са осовином прекидача снаге. Сигнални прекидачи имају више 

различитих контаката за сигнализирање, синхронизацију и блокирање. 

Сигнализација може бити: обавештајна (сигнализира тренутно стање преко 

сијалица или показивача положаја) и алармна (јавља о стањима као што су: 

поремећај у постројењу, квар, испад појединих апарата, хаварију и сл.). 

 

1.3.2.12. УРЕЂАЈИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОТРОШЊОМ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (МТК УРЕЂАЈИ) 

Мрежна тонфреквентна команда (МТК) је облик управљања потро-

шњом електричне енергије који користи саму мрежу за пренос података. 

Користи се за управљање тарифама, јавним осветљењем, даљинско укљу-

чивање и искључивање термичких потрошача, алармирање мобилних еки-

па итд. Пренос података је једносмеран, од једног или више предајника ка 

великом броју извршних пријемника. Сигнал се утискује у мрежу у све три 

фазе на напонима 10, 20 или 35 kV. 



Надгледање и управљање МТК системом се обавља из централне ко-

мандне сале (диспечерског центра) у којој уређај централне емисионе ауто-

матике ствара импулсне телеграме и шаље их предајницима. Предајници 

или емисиона постројења се уграђују у поједине трансформаторске ста-

нице и убацују управљачке наредбе у енергетску мрежу. Комуникација 

између централне командне станице и појединих трансформаторских ста-

ница остварује се телефонском или радио везом. да би се ускладио рад 

предајника и ометање појединих система, из централне командне станице 

се шаље пилот сигнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
2.1. ВРСТЕ И НАМЕНА ЕЛЕКТРИЧНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 
 

Електрична инсталација представља део преносног система електри-

чне енергије или сигнала од места прикључка на градску мрежу ниског 

напона или градску телекомуникациону мрежу до пријемника. Израђује се 

тако да кроз њу може неограничено дуго протицати електрична струја или 

се преносити сигнал константног напона, висине или квалитета потребног 

за нормални рад пријемника. При томе, одступања напона од номиналног, 

која настају услед пада напона, морају бити у дозвољеним границама, 

прописаним стандардима. Да би инсталација могла испунити све захтеве, 

за израду се употребљава материјал израђен према важећим стандардима, а 

одабран и уграђен према одговарајућим техничким прописима. 

Основна подела електричних инсталација према СРПС-у извршена 

је на: 

- енергетске инсталације и 

- телекомуникационе (ТК) инсталације. 

 

Енергетске инсталације или електричне инсталације јаке струје 

имају фазни напон (напон између фазног и неутралног проводника) мањи 

од 250V и називају се још и инсталације ниског напона. Разврстане су 

према: условима околине у којој се постављају (у сувим и влажним просто-

ријама, просторијама у којима постоји опасност од експлозија и пожара, 

механичких удара итд.), према намени (за осветљење, електромоторне 

погоне, термичке потрошаче и грађевинске инсталације), као и према 

начину извођења (на зид, у зид...). 

Телекомуникационе инсталације имају радни напон између проводника 

мањи од 50V, а називају се још и електричне инсталације малог напона. 

Разврстане су на телефонске и сигналне инсталације. Телефонске инста-

лације омогућавају пренос говора на даљину, док се сигналне користе за 

сигнализацију кварова, пожара, провала итд. Као посебна група инстала-

ција малог напона постоје инсталације централне ТВ и радио-антене, 

интерне телевизије, електричне ограде, инсталације за електричне часов-

нике итд. 



Начин извођења инсталације зависи од услова у просторији у којој се 

инсталација поставља, јер ти услови диктирају начин полагања провод-

ника. Проводници се могу полагати изоловани или неизоловани, на зид, у 

зид, у каналима, каналним кутијама, у цевима итд. 

 

2.2. ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

ПРИЈЕМНИКА НА МРЕЖУ 
 

Кућни прикључак је веза електричне инсталације у објекту са 

мрежом ниског напона. Састоји се од спољашњег и унутрашњег дела. 

Спољашњи део може бити изведен голим или изолованим проводницима и 

кабловима. Постоје:  

- надземни(ваздушни) и  

- подземни(кабловски). 
Унутрашњи део кућног прикључка повезује спољашњи део са инста-

лацијом пријемника, а завршава се код мерног уређаја (GRO са КРК). 

 

 
Начини извођења надземних прикључака 

 



 
Изглед кабловске прикључне кутије (КПК) за кабловски (подземни) прикључак 

 

2.3. ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 

За израду и повезивање електричних (енергетских) инсталација користе 

се: проводници и каблови, осигурачи, прекидачи, утикачи, прикључнице 

итд. 

2.3.1. ПРОВОДНИЦИ И КАБЛОВИ 
 

За прикључивање (повезивање) електричних потрошача са разводним 

таблама користе се: 

- голи (неизоловани) проводници, 

- изоловани проводници и 

- каблови. 

 

2.3.1.1. ГОЛИ (НЕИЗОЛОВАНИ) ПРОВОДНИЦИ 

 

Голи проводници су металне жице различитог облика пресека. Упо-

требљавају се за провођење струја у разводним постројењима, у канал-

ним кутијама за сабирнички развод и за извођење ваздушних (надзем-

них) мрежа. Морају бити постављени тако да није могућ додир делова под 

напоном и морају бити причвршћени на одговарајуће изолаторе. Између 

њих морају постојати одговарајући размаци. Израђују се са различитим 

пресецима: 



 
Врсте пресека проводника: 1-округао (пун), 2-цевни (цевасти), 3-пљоснати, 4-ужасти, 

5-секторски 

 

2.3.1.2. ИЗОЛОВАНИ ПРОВОДНИЦИ 

Користе се за пренос и расподелу електричне енергије. Конструктивни 

елементи проводника су: жила, језгро, плашт и омотач. Жила је провод-

ник са изолацијом, омотачем и заштитним слојем за учвршћење изолације. 

Проводник се израђује од бакарне или алуминијумске жице, округлог, 

ужастог или секторског пресека. Изолација се наноси непосредно на 

проводник. Израђује се од импрегнисаног папира, гуме, памука, свиле, а 

најчешће од термопластичних маса (PVC). 

Према броју жила разликујемо једножилне и вишежилне проводнике. 

Површина жиле обојена је једном од четири боје: 

а) смеђа или црна за фазне проводнике, 

б) светло плава за неутрални проводник, 

с) жуто зелена за уземљење. 

Језгро проводника је целина од више жила. 

 Жиле се упреду или поуже да би образовале целину. 

Плашт је слој који се ставља на језгро. Он штити језгро од продора 

влаге. Израђује се од гуме, термопластичних маса и метала. Плашт од 

термопластичних маса користи се код проводника који су изложени 

великим механичким напрезањима: ваздушни водови, подводни провод-

ници, проводници за тешке багере. Метални плашт најчешће је од олова 

или челика у виду трака. Челичи плашт се користи код непокретних прово-

дника који су изложени јаким механичким напрезањима.  

  Омотач проводника је слој којим се омотава било плашт или језгро у 

циљу механичке заштите. 



 

Према СРПС-у ознаку изолованих проводника чини 5 (пет) група 

словних и бројчаних ознака: 

I групу чине словне ознаке које означавају посебно подручје при-

мене (уколико постоји), док се за опште подручје примене не означава, као 

и  врсту материјала употребљеног за изолацију и плашт. Иза ове озна-

ке ставља се коса црта ( / ), након које долази још једна ознака која oзна-

чава особине конструкције значајне за примену изолованих провод-

ника. 

II група представља ознаку за заштитни проводник (ако 

постоји).  

III група означава врсту материјала и облик жиле изолованог 

проводника. 

IV група означава број жила и номинални напон проводника.   

V група - Номинални напон изолованог проводника и то само 

ако је напон виши од 1000 V. Изражава се у V. 

 

Пример: 

PP/R 3 x 1.5 380V - инсталациони проводник са изолацијом и плаштом 

од PVC масе, са размакнутим жилама, трожилан, пресека 1.5mm2, за 

номинални напон 380V. 

 

2.3.1.3. КАБЛОВИ 

 

Улога каблова је да омогуће пренос и расподелу електричне енегије од 

извора до пријемника. Каблови се од проводника разликују по конструкци-



ји у томе што имају ојачану конструкцију која омогућава постављање ка-

блова у земљу, воду (у реке, у мора) или на металне конструкције. Значи,    

конструктивни елементи кабла су: жила, језгро,  плашт,  арматура  и  

омотач. Означавају се слично као и изоловани проводници. 

 

 

Дозвољено струјно оптерећење енергетских каблова и провод-

ника зависи од: 

- места и начина полагања, 

- од температуре околине и 

- броја жила у каблу. 

 

2.3.2. ПРИБОР ЗА ИНСТАЛАЦИОНЕ 

ПРОВОДНИКЕ 
У прибор за инсталационе проводнике убрајају се: обујмице, инсталаци-

оне кутије и уводнице. 

Инсталационе кутије се користе за спајање и гранање проводника, 

монтажу инсталационих прекидача и прикључница (утичница) и настав-

љање и укрштање инсталационих цеви. Деле се на разводне, монтажне и 

универзалне, а израђују се од термопластичних маса. Разводне кутије 

могу бити округлог и четвртастог облика и имају поклопац са завртњем. 



Разводне кутије се користе на местима где се цеви или проводници рачвају 

или спајају, као и на правим деловима трасе на сваких 6 метара. Монтажне 

кутије се испоручују без поклопца и имају округли облик, са унутрашњим 

пречником 60 mm и дубином 40 mm, а користе се за монтажу прекидача и 

прикључница. Универзалне кутије могу да служе и као разводне и као 

монтажне, по потреби. 

Уводнице (и луле) се постављају на местима где проводници улазе у 

цеви или пролазе кроз зид где постоји могућност механичког оштећења 

проводника. Израђују се од порцулана и PVC маса, а за цеви се 

причвршћују спојкама. 

Обујмице се користе за полагање проводника и каблова по зидовима и 

таваницама, као и у тунелима и каналима. Постоје два основна типа обуј-

мица: отворене и затворене. Отворене се користе за полагање у каналима 

и по зидовима, као и на местима где су могућа померања и механичка 

напрезања проводника. Затворене се користе на вертикалним деловима 

трасе и на крајевима дугих хоризонталних линија и на променама трасе 

вода. Обујмице се постављају на растојању од 30-100 cm, у зависности од 

врсте и тежине проводника и кабла. 

    

Изглед инсталационих кутија 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изглед појединих врста уводница и обујмица 

 

2.3.3. ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ И ПРИБОР 
 

За заштиту проводника и каблова од механичких оштећења, воде и 

хемијских испарења користе се инсталационе цеви. Цеви се израђују у 

правим комадима стандардних дужина. За сваку цев се израђује и посебан 

прибор, као што су: цевна колена, уводнице, спојке, луле, разводне кутије 

итд. Цеви се уграђују у зависности од радних услова и потребне заштите. 

Постоји више врста цеви: 

- неметалне цеви, 

- металне цеви и 

- металне цеви са неметалном поставом. 

 

2.3.4. ПРИКЉУЧНИ УРЕЂАЈИ 
 

Прикључни уређаји се користе за прикључивање покретних пријемника 

(светиљки, термичких апарата, електромотора итд.) са електричном инста-

лацијом ниског напона. Према намени, подељени су на: прикључнице, 

утикаче, преносне прикључнице, рачве и натикаче. У зависности од тога да 

ли су прикључни уређаји изведени са контактима за уземљење или без 

њега, деле се на незаштићене и заштићене прикључне уређаје. Према 

начину уградње подељени су на: прикључне уређаје за уградњу на зид, у 

зид и преносне прикључне уређаје. Према изведеној заштити од спољњних 

утицаја, подељени су на: незаштићене, заштићене од капајуће воде, 

заштићене од прскајуће воде, уређаје са заштитом за рад у просторијама са 

експлозивом, уређаје за грубе погоне и уређаје за мале напоне. Без обзира 

на врсту прикључних уређаја, на сваком од њих мора постојати ознака за 

радну струју, номинални напон, тип производа, ознака производа, заштита 

од воде и врста струје. 

           



  
Прикључнице и утикачи са заштитним уземљењем за 

монофазну и трофазну струју 

 

2.3.5. ИНСТАЛАЦИОНИ ОСИГУРАЧИ 
 

Инсталациони осигурачи представљају намерно ослабљено место у 

инсталацијама на којима долази до прекида струјног кола у случају настан-

ка преоптерећења или струја кратког споја. Постављају се на почетку сваке 

инсталације и на свим местима унутар инсталација где се смањује пресек 

проводника. При настанку струје кратког споја прво реагује осигурач 

најближи месту квара, а након тога и следећи осигурачи. Тиме се постиже 

селективна заштита. Према СРПС-у осигурачи морају испунити следеће 

захтеве: 

- прекидање струјних кола сме се извршити само у затвореној 

незапаљивој средини (уметак), 

- на осигурачу мора постојати уочљива ознака према којој се може 

закључити прекид струјног кола уз помоћ осигурача, 

- осигурач веће снаге мора се по димензијама разликовати од осигурача 

мање снаге. 

У зависности од начина прекида струјног кола осигурачи се деле на 

топљиве и аутоматске. 

Топљиви осигурачи су осигурачи са лако топљивом жицом у ватростал-

ном уметку. Топљива жица се димензионише према номиналној струји и 

када се та вредност премаши, жица се загрева и прекида, чиме се прекида и 

струјно коло. Постоје два основна облика: тип D и тип B. 



 

Делови осигурача типа D 

 

   

Осигурачи типа B, NV и D 

 

Аутоматски осигурачи раде на два принципа, као електромагнетни 

и као термички (биметални). Електромагнетни боље реагују на струје крат-

ког споја, а термички на већа преоптерећења. Користе се за струје до 25А. 

При реаговању контакти се раздвајају и прекида се струјно коло, а потезна 

ручица или дугме се пребацује у други положај. Након престанка деловања 



јаких струја дугме или ручица се може вратити у претходни положај и 

поново успоставити струјно коло. 

  

Изглед и делови аутоматског осигурача 

 

2.3.6. ПРЕКИДАЧКИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

Прекидачки елементи служе за прекидање и успостављање струјних 

кола у жељеном тренутку и ту се сврставају: растављачи, гребенасте склоп-

ке, инсталационе склопке, контактори, степенишни аутоматски прекидачи, 

временски релеји, тастери итд.  

У тренутку прекидања струјног кола смањује се додирна површина 

између контаката прекидача, услед чега се повећава прелазни отпор на кон-

тактима. Због тога се на контактима развија велика Џулова топлота (RI2) 

која загрева додирне површине контаката. Ствара се висока температура 

која јонизује простор око контаката. Због овога и кад се контакти раздвоје 

струја и даље тече у виду електричног лука, кога је неопходно што пре 

прекинути. Повећањем размака између контаката прекидача издужује се 

електрични лук, губи се топлота и опада јонизација ваздуха и лук се гаси. 

Према начину укључења прекидачи се деле на: 

- прекидаче са ручним укључењем и  

- прекидаче са даљинским укључењем. 

Према области примене нисконапонски прекидачи се деле на: 

- инсталационе, 



- степенишне аутоматске прекидаче, 

- ручне прекидаче, 

- аутоматске прекидаче и 

- заштитне моторне прекидаче. 

    

        

Изглед појединих врста прекидача 

 

Инсталациони прекидачи се користе у електричним инсталацијама 

за укључење и искључење струјних кола без обзира на врсту пријемника. 

Деле се према: 

- врсти струје (за једносмерну, наизменичну струју и за једну и 

другу) 

- према покрету који се изводи приликом укључења и 

искључења (обртни, прегибни, притисни, потезни и тастери)  

- према начину уградње (за уградњу у зид, на зид и на разводне 

табле) 

- према функцији (једнополни, двополни, трополни, групни, редни, 

наизменични и унакрсни) 

- према степену заштите (за суве просторије, за влажне просторије 

и прекидачи за груб погон). 

 

 

 

 



2.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД УДАРА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ 
 

Струјни удар настаје кад се људско тело или део тела укључи у струјни 

круг. Струја на организам делује на три начина: топлотно, хемијски и 

механички.  

Могућности удеса: Да би човек био изложен дејству електричне струје 

потребно је да се кроз његово  тело затвори струјни круг. Да би се струјни 

круг затворио потребно је да постоји напонска разлика. То се дешава у 

следећим случајевима: 

-          ако се додирну два проводника под различитим напоном, 

-          ако се додирне проводник и предмет у непосредној вези са 

земљом, 

-          ако се додирне проводник а стоји се на земљи. 

 

Пресудни фактори приликом струјног удара су: 

  јачина струје, 

 време протицања струје, 

 пут струје кроз тело, 

 учестаност струје, 

 отпор изолације тела и 

 отпор самог тела.  

Човек може доћи под напон који је опасан по живот: 

Ø ако се на електричним инсталацијама појави квар,  

          Ø ако инсталација није прописно изведена, или 

Ø услед непажљиве употребе или дотрајалости изолације 

Заштита од напона додира дели се у три групе: 

1. Заштита од директног додира делова под напоном, 

2. Заштита од индиректног додира на предметима који при нормалном 

раду нису под напоном, а изложени су напону у случају квара и 

3. Истовремена заштита од директног и индиректног додира делова 

под напоном - остварује се применом безбедносно малог напона. 



Заштита од директног додира остварује се: 

· изоловањем делова под напоном. 

· применом заштитних преграда и кућишта, 

· заштитним препрекама и 

· постављањем предмета под напоном ван дохвата руком и 

·  допунска заштита помоћу заштитних уређаја диференцијалне струје. 

 

Заштита од индиректног напона додира изводи се: 

 аутоматским искључењем напајања, 

 допунским изједначењем потенцијала, 

 применом уређаја класе II или одговарајућом изолацијом, 

 поставњањем у непроводне просторије, 

 локалним изједначењем потенцијала и 

 електричним одвајањем. 

 

Истовремена заштита од директног и индиректниг додира 
 

Изводи се употребом малог радног напона, постиже се тансформато-

рима за одвајање, коришћењем електрохемијских извора и електронских 

уређаја. Мали радни напон је напон до 65 V. 

 
 

2.5. ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ 

ПРОСТОРИЈА 
2.5.1. ВРСТЕ И НАМЕНА ИЗВОРА СВЕТЛОСТИ 

Светлост има двоструку природу: таласну и корпускуларну, што значи 

да се може сматрати истовремено и снопом електромагнетног зрачења и 

снопом честица. Током времена настало је више врста вештачких извора 



светлости, да би данас доминирала трансформација електричне у светло-

сну енергију. Користе се два основна принципа трансформације: 

1. топлотно зрачење ужарене нити и 

2. електрично пражњење у гасу, металној пари или њиховој смеси. 

Извори светлости са ужареном нити деле се на: 

- изворе за општу употребу – инкадесцентне сијалице са широком 

применом, при чему могу имати различите облике стакленог балона, 

- рефлекторске изворе  - имају усмерен светлосни сноп, а усмереност 

светлосног снопа постиже се делимичном метализацијом унутра-

шњости балона, 

- халогене изворе - у смешу гасова којом се пуни стаклени балон дода-

је се халогени елемент (јод, хлор или бром ) који омогућава кружни 

регенеративни процес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неки облици сијалица са ужареном нити за општу употребу,           

рефлекторска и халогена 

Извори светлости са ужареним влакном се због својих добрих карак-

теристика углавном користе за унутрашње осветљење (светлост је веома 

блиска природној). Велику примену нашле су и у декоративном осветље-

њу, као пројекционе сијалице, сијалице за моторна возила, сијалице за 

ноћна снимања... 



Флуоресцентна сијалица има облик цеви, а на крајевима две елек-

троде. Унутрашњост је испуњена живом и аргоном, а на зидове цеви је 

нанешен флуоресцентни прах. Под деловањем напона, долази до јони-

зације живе која почне да зрачи ултраљубичасте зраке, а услед тих зрака 

прах почиње да светли. Улога стартера је да створи напон потребан за 

јонизацију живе и почетак рада сијалице. 

 

Осим ових сијалица, у употреби су и различите всрте светлећих (ре-

кламних) цеви, цевних стубова, пројекторских сијалица итд. 

 

2.5.2. ЗАХТЕВИ ЗА ДОБРО ОСВЕТЉЕЊЕ 

 

Да би неки простор био добро осветљен морају бити задовољени сле-

дећи захтеви: 

- довољна осветљеност, 

- равномерност осветљења, 

- избегавање стробоскопског ефекта, 

- избегавање бљештања, 

- добре сене и 

- добро препознавање боја. 

У зависности од намене простора, препорукама Међународног комитета 

за осветљење је прописана његова осветљеност, као што је дато у табели: 

Простор Препоручена осветљеност (lx) 

Улица, паркинг 10 

Подрум, ходник, WC 60 

Собе у стану, чекаонице 120 



Канцеларије, учионице, фабрике 250 

Лабораторије 500 

Операционе сале 20.000 

 

Потребна равномерност осветљења, која се дефинише као однос 

минималне и средње осветљености у просторији, такођер је прописана 

међународним препорукама. Виши ниво равномерности постиже се поста-

вљањем већег броја светиљки или употребом светиљки с индиректним 

осветљењем. Ако се осветљење врши флуоресцентним светиљкама поједи-

начно, онда може доћи до стробоскопског ефекта, па је потребно прикљу-

чити бар две сијалице. До појаве бљештања долази у великим простори-

јама у којима су светиљке постављене на малој висини, а да би се оно избе-

гло потребно је уграђивати светиљке са сенилом. Сене предмета при 

дневном и вештачком светлу требале би бити приближно исте, што се 

постиже одговарајућим размештањем светиљки. Добро распознавање боја 

се постиже тако што се бирају извори светлости са бојом која одговара 

боји дневне светлости. 

 

2.6. ПРИМЕНА РАЧУНАРА ЗА ПРОРАЧУН И 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

Приликом пројектовања електричних инсталација и осветљења потре-

бно је извршити читав низ прорачуна, како за одређивање пресека провод-

ника и падова напона, тако и за одређивање потребне осветљености про-

сторија, броја сијалица итд. Осим тога, споразумевање између пројектанта 

и извођача радова најлакше се и обавезно врши путем техничких цртежа. 

Постоји велики број софтверских пакета за израду прорачуна и цртежа, од 

оних најједноставнијих па до AutoCAD-a. За израду прорачуна осветљења 

готово сваки произвођач светиљки даје бесплатно на употребу властити 

софтвер, где се као улазне величине уносе подаци о просторији и жељена 

светиљка, а програм сам израчунава потребан број свтиљки и оптимално 

их распоређује по просторији. Извештај се добија на монитору, а може се и 

штампати. 

У последњих 20.-ак година развијен је концепт „паметне куће“, где се 

уз помоћ рачунара контролишу и управља активностима уређаја у објекту. 



III ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 

 

У електричне машине сврставају се: трансформатори, електрични 

мотори и генератори наизменичне струје (асинхрони и синхрони), електри-

чне машине и генератори једносмерне струје (са редном, паралелном, 

сложеном побудом), те мотор-генераторске претварачке групе. 

 

3.1. ТРАНСФОРМАТОРИ 

3.1.1. ПОЈАМ И НАМЕНА 

Трансформатор је електрична машина помоћу које се електрична енер-

гија једног облика претвара у електричну енергију другог облика. С обзи-

ром 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 одго-

варају 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, произ-

водње 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 стру-

ја, 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 фаз-

них проводника (једнофазни и трофазни), према облику магнетног кола 

(стубни - са спрегнутим магнетним флуксевима и оклопни - са неспрегну-

тим 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 вели-

ку 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 дебљи-

не 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 трансфор-

матора, 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 (оклоп-

ни) 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 примар-

на 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 електро-

моторне 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 на-

пон, 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 секун-

дарна 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 трансформа-

тора 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 спре-

зања, 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 трансфор-

матори 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 

 



3.2. АСИНХРОНЕ МАШИНЕ 

У асинхроне машине сврставамо асинхроне моторе и асинхроне генера-

торе, који раде са наизменичном (монофазном или трофазном) електрич-

ном 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 углав-

ном 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 унутра-

шњем омотачу тог ваљка су жлебови, а у њима изоловани бакарни провод-

ници, 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 врати-

лом обрће. Ротор је у облику ваљка, сложеног из лимова, међусобно изоло-

ваних, на чијем се спољашњем омотачу налазе жлебови у којима су прово-

дници. 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 завари-

вањем 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 (с=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 недо-

статак и струја при упуштању може се по вољи ограничити на номиналну 

вредност или на к 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 метал-

них 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 про-

порционално зависи од броја полова мотора, одговарајућим преве-

зивањем 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 електрон-

ских 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. 

 

 

3.3. 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 кон-

струкцији 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, из-



рађени 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 лимо-

ва. Намотај им је концентрисан и налази се око полова. Ротор са неистуре-

ним половима израђен је од лимова, кружног облика, који су такође наву-

чени 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 полови-

ма 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 покре-

тања генератора. Побудни намотај је најчешће 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 полу-

проводничким 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 механи-

чким 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 деј-

ством ове силе статор потрошачима испоручује струју јачине I2, која 

зависи од пријемника прикључених на прикључке на-мотаја 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 индуктив-

ну 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: 

 

 



3.4. МАШИНЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ 

3.4.1. КОНСТРУКЦИЈА МАШИНА ЈСС 

Машине једносмерне струје су обртне, реверзибилне машине које про-

изводе електричну енергију једносмерне струје или је користе при свом 

раду за погон неке друге машине. Конструкциони састав машина једно-

смерне 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 рото-

ра. 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 ра-зличит 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 наизме-нична 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 је-дносмерне 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 И, 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 одгова-

рајућих генератора. Разликују се њихове карактеристике, које су приказане 

на слици: 

 

Карактеристике мотора једносмерне струје са оточном (а),                    

редном (б) и сложеном побудом (ц) 

 

 


