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I УВОД 

1.1. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА 

 

Циљ наставног предмета електричне мреже и постројења је упознавање ученика са  

електричним, механичким и осталим карактеристикама елемената за изградњу елекричних 

мрежа и постројења, стицање знања за правилан избор елемената, као и овладавање 

вешти-нама монтаже тих елемената.  

Задаци наставе предмета су:  

− упознавање ученика са изградњом електрана, трансформаторским постројењима, 

водовима; 

− оспособљавање за одржавање електричних мрежа и постројења;  

− упознавање са стандардима и техничким прописима за избор опреме, монтажу, 

одржавање електричних мрежа и постројења; 

− оспособљавање за правилну примену предвиђених заштитних мера на раду, ради 

заштите особља и материјала. 

 

 

1.2. ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ 

СИСТЕМА 
 

Електроенергетски систем (ЕЕС) је  сложени динамички систем, који 

се састоји  од скупа електрана, преносних и дистрибутивних водова, транс-

форматорских и разводних постројења и потрошача међусобно повезаних 

тако да делују као јединствена целина у оквиру којег се остварује једин-

ствени технолошки процес производње, преноса, расподеле, дистрибуције и 

потрошње електричне енергије.  

Електрична енергија се од електрана до потрошача преноси далеко-

водима и преносном мрежом. Преносна мрежа је сложена веза са петљастом 

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 
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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 трансформа-

тори, релеји и прекидачи. Трансформатори преносе електричну енергију из 

преносне мреже једног напонског нивоа у преносну мрежу другог напонског 

нивоа. Релеји се користе као заштитна опрема, који сигнализирају преки-

дачима 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 

 

1.3. ПОДЕЛЕ И ВРСТЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МРЕЖА 

 

Дистрибутивни систем преноси електричну енергију од преносне мре-

же до непосредних пријемника. Дистрибутивни системи обично имају ради-

јалну топологију, јер су системи са упетљаном топологијом много скупљи и 



комплекснији. Ипак, делови дистрибутивне мреже се праве са упетљаном 

технологијом ради обезбеђивања сигурности у напајању потрошача из више 

извора уколико дође до испада дела мреже услед квара. Дистрибутивна 

трговина електричном енергијом се може схватити као малопродаја енергије 

и одвија се на нижим напонима док се преносна мрежа може схватити као 

велетрговина (између произвођача и дистрибуција) и одвија се на знатно 

вишим напонима (обично 110 kV и више). 

 

 
Разводно постројење 

 

Подела електричних мрежа 

Електричне мреже могу да се поделе на више начина: 

Према напонском нивоу коме припадају: 

 мреже ниског напона –НН (до 1 kV) 

 мреже средњег напона – СН (најчешће 10 kV, 20 kV и 35 kV) 

 мреже високог напона – ВН (од 110 kV и 220 kV) 

 мреже веома високог напона ВВН (400 kV, 750 kV, 1.150 kV) 
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Према броју проводника: 

 са једним проводником (нпр. трола у трамвајском саобраћају, пошто се 

шине користе као повратни проводник) 

 са два проводника (примери: код једносмерне струје тролејбус, а код 

наизменичне струје једнофазни пријемници ) 

 са три проводника (нпр: код једносмерне струје троводни систем, код 

наизменичне струје трофазни систем без нултог проводника за напајање 

мотора) 

 са четири проводника (примери: код наизменичне струје трофазни 

систем са нултим проводником за мешовиту потрошњу) 

 

Према функцији: 

 преносне мреже (далеководи) - преносе велике снаге, реда стотина или 

хиљада MW, од извора електричне енергије, на велике удаљености (сто-

тине и хиљаде километара), све до подручја потрошача. Обично се завр-

шавају у главним трансформаторским станицама (ГТС) (нпр. ГТС 400/110 

kV). Овај пренос се реализује на мрежама високих и веома високих 

напона. 

 напојне мреже - преносе снаге (реда величина десетине MW), на висо-

ком напону, иду од главних ТС, до појединих језгара потрошње односно 

напојних ТС (нпр. ТС 110 kv/10 kV). Дужине водова у овом случају су до 

више десетине километара. 

 дистрибутивне мреже - врше дистрибуцију снага (реда величине МW 

до десетине МW), унутар потрошачких подручја, све до потрошача, 

односно њихових уређаја за регистровање потрошње, на мрежама средњег 

и ниског напона. 

 потрошачке мреже - директно напајају потрошаче, односно разне елек-

тричне апарате малих, као нпр. апарата у домаћинствима, или нешто 

већих снага, као што су индустријска постројења. С обзиром да се налазе 

у директном контакту са корисницима, да би се обезбедио висок степен 

заштите, потрошачке мреже раде на ниским напонима (3 kV, 6 kV, 10 kV). 



Према врсти струје: 

 мреже једносмерне струје - предности: преносе нешто већу активну 

снагу, изолација се напреже једнолично и то напоном који је  пута 

мањи од наизменичног, нема утицаја индуктивитета, ни капацитивности 

(постоје само код промењљивих струја), лакше се постиже синхронизам у 

погону 

 мреже наизменичне струје - предности: лако трансформисање напона 

применом електроенергетских трансформатора, лако прекидање великих 

струја,  обртно магнетно поље 

 

Према топологији: 

Електричне мреже се представаљају помоћу „извора напајања“ (електроенер-

гетска постројења), „деоница“ (електрични водови) и потрошачиких чворова. 

С обзиром на могућност смера протока електричне енергије разликују се:  

 Радијалне мреже - имају само један смер протока и једнострано 

напајање потрошачких чворова 

 Петљасте мреже - имају могућност протока електричне енергије у оба 

смера на одређеним деоницама. 

 

Према конструктивном начину извођења: 

 надземне или ваздушне мреже - изводе се голим проводницима, 

односно металним жицама без изолације, на стубовима, помоћу конзола и 

изолатора за причвршћивање проводника. Оне су прегледне, лако се 

уочавају и отклањају кварови. Изложене су атмосферским утицајима, па 

се јављају пренапони изазвани атмосферским пражњењима. Примењују се 

код преносних, напојних мрежа, као и код дистрибутивних мрежа у 

приграградским и сеоским подручјима.  

 подземне (кабловске) - изводе се кабловима положеним у земљу, кроз 

кабловске канале или по зидовима. За извођење су готово 10 пута скупље 

од надземних, али су трајније и мање се кваре. 



Пројектовање 

Без обзира на врсту, електричне мреже требало би да : 

 буду изведене по важећим техничким прописима 

 обезбеде поузданост у погону и статичку сигурност, те нормално функ-

ционисање у разним режимима рада, укључујући и најтеже услове, при 

испадu неке од компонената мреже 

 не представљају никакву опасност по околину 

 буду што економичније 

Да би се ови услови испунили, приликом пројектовања електричних мрежа 

врше се бројни прорачуни и то према постављеним захтевима (још у фази 

планирања електроенергетских система), важећим стандардима и искуству, 

као нпр: 

 термички прорачун који омогућавају одржавање дозвољене 

температуре разних компоненти мреже, 

 електрични прорачун који обезбеђује одржавање постављених параме-

тара мреже у устаљеном режиму рада, као што су нпр. напон, задати 

проток, снага или степен искоришћења, 

 механички прорачун бави се механичком чврстоћом и стабилношћу 

делова електричне мреже, 

 економски прорачун који се бави прорачуном губитака енергије, 

интензитетом струје, потрошњом материјала итд., 

 допунски прорачуни, у које спадају разни други прорачуни који се баве 

контролом рада у најтежим условима погона. 



 

Шематски приказ ЕЕС 

 

 

 

 

 



II ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ 

 

Електроенергетски вод је електроенергетски објекат, који се састо-

ји од проводника, изолације и одговарајуће носеће конструкције, намењен за 

пренос, расподелу или дистрибуцију електричне енергије између две тачке 

система. Електроенергетски водови могу да буду изведени као надземни и 

подземни (кабловски). 

2.1. ЕЛЕМЕНТИ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА 

 

Надземни електроенергетски вод (краће, надземни вод) је електро-

енергетски вод чији су проводници постављени изнад земље, помоћу изола-

тора и стубова. У "Правилнику о техничким нормативима за изградњу над-

земних електроенергетских водова номиналног напона од 1 kV до 400 kV 

даје се следећа дефиниција за надземне електроенергетске водове: 

„Надземни електроенергетски вод је скуп свих делова који служе за 

надземно вођење проводника који преносе и разводе електричну енергију, 

којим су обухваћени: проводници, заштитна ужад, земљоводи, уземљивачи, 

изолатори и изола-торски ланци, носачи, конзоле, стубови и темељи. 

 

2.1.1. Проводници и заштитна ужад 
 

Проводници су металне жице или ужад који служе за провођење 

струје. У трофазном систему преноса то су ужад три фазна проводника. 

Као проводници се најчешће користе Аl/Č ужад. Проводници су једини 

активни део вода – који су под напоном и кроз које у случају укљученог 

стања протиче електрична струја. За стубове (конзоле стубове) се причвр-

шћују помоћу изолатора. 

Оптерећени су механички (тежина проводника, додатни терет, дело-

вање ветра) и термички (услед протицања струје). 

Заштитна ужад су уземљена ужад која служе за заштиту вода од 

атмосферских и погонских пренапона. Заштитно уже се поставља на врх 



стуба и дуж читаве трасе вода прати проводнике. Може их бити једно или 

два. Заштитна ужад нису изолована у односу на стуб и на њега се директно 

постављају. Да би одиграли своју функцију, морају бити везани за уземљи-

ваче. Метални стубови служе као веза заштитних ужади и уземљивача, док се 

код непроводних стубова (дрвени и бетонски) за везу заштитног проводника 

и уземљивача користи поцинкована гвоздена трака. 

 
Проводници и заштитна ужад у распону вода 

 

Проводници високонапонских надземних водова су ужад, најчешће: 

Аl/Fe ужад (присутне су и ознаке: Аl/Č или АČ), са односом попречних пре-

сека Аl:Fe =6:1 или 4:1, следећих стандардних попречних пресека: 120/20; 

150/25; 185/30; 210/35; 240/40; 360/57; 490/65; 490/110 mm2. 

 

2.1.2. Стубови 
 

Стубoви oсигурaвajу провoдницимa oдгoвaрajућу висину нaд земљом. 

Oптeрeћeни су мeхaнички: 



• Вeртикaлнo прeмa дoлe дeлуje тeжинa проводника, изoлaтoрскoг 

лaнцa и eвeнтуaлнo дoдaтнoг оптeрeћењa нa провoдницимa (нпр, лeд, снег, 

иње), 

• Хoризoнтaлнo у смeру трaсe вoдa дeлуjу силe хoризoнтaлнoг зaтeзaњa 

провoдника, кoje сe дeлимичнo или у цeлoсти мoгу пoништити, 

• Хoризoнтaлнo вертикално нa трaсу вoдa дeлуje вeтaр нa провoднике и 

стубoвe. 

Пo пoлoжajу у трaси стубoви сe дeлe нa:  

• линиjскe, кojи сe нaлaзe у прaвoм дeлу вeртикaлнe прojeкциje трaсe, 

• угаонe, кojи сe нaлaзe нa мeстимa скретања вeртикaлнe прojeкциje 

трaсe. 

Пo нaчину вeшaњa провoдника стубoви сe дeлe нa: 

• нoсећe (нoсећи изoлaтoри и изoлaтoрски лaнци), кoд кojих сe у нeпo-

рeмeћeнoм стaњу хoризoнтaлнe силe у смeру трaсe увeк пoништaвajу, 

• зaтeзнe (зaтeзни изoлaтoри и изoлaтoрски лaнци), кoд кojих сe у 

нeпoрeмeћeнoм стaњу хoризoнтaлнe силe у смeру трaсe дeлимичнo пoништa-

вajу, тj. увeк пoстojи oдрeђeни изнoс хoризoнтaлнe силe у jeднoм смeру. 

 

Maтeриjaли зa изрaду стубoвa су: 

• Дрвo – кaрaктeрише гa мaлa тeжинa, брзa мoнтaжa, рeлaтивнo je 

jeфтинo, aли je крaткoг живoтнoг вeкa пa су тaкви стубoви дoстa скупи у 

пoгoну. Дaнaс сe дрвeни стубoви нe угрaђуjу, aли су у дистрибутивним мрe-

жaмa врлo чeсти, пoгoтoвo у нискoнaпoнскoj мрeжи, 

• Aрмирaни бeтoн – oвaквe стубoвe кaрaктeрише вeликa тeжинa, дугo-

трajнoст, тe мaлa пoтрeбa зa oдржaвaњeм. У дистрибутивнoj мрeжи сe кoри-

стe зa вoдoвe срeдњeг и нискoг нaпoнa. У нискoнaпoнскoj мрeжи сe прeтeжнo 

кoристe бeтoнски стубoви, 

• Чeлик (чeличнo-рeшeткaсти стубoви) – у дистрибутивнoj мрeжи 

рeдoвнo сe кoристe зa 35 kV мрeжу, a чeстo и зa 10(20) kV мрeжу. Кoнструк-

циja oвaквих стубoвa je рeшeткaстa, и пoкaзaлa сe jaкo дoбрoм с oбзирoм нa 

мeхaничкa нaпрeзaњa. Прoблeм кoд чeличнo-рeшeткaстих стубoвa je кoн-

стaнтнa излoжeнoст влaги и ваздуху пa дoлaзи дo кoрoзиje мeтaлa и потребно 

је вршити пoцинковaњe...). 

Осим ових, производе се још и алуминијумски и пластични, који су 

лагани, лако се обликују, лепо изгледају и дуго трају.  



 
Tипичнe силуeтe дрвeних стубoвa: a) нисконaпoнски-угаони;  

б) нисконaпoнски-линиjски; ц) 10-20 kV линиjски; д) 10-20 kV угаони A-стуб; 

e) 35 kV нoсећи X-стуб; ф) 35 kV нoсећи-пoртaлни 

 

 

Tипичнe силуeтe aрмирaнo-

бeтoнских стубoвa: 

a) НН стуб 

б), ц), д) стуб 10-20 kV 

e) 35 kV - ˝jeлa˝ 

ф) 35 kV - ˝пoртaл˝ 



    
Tипичнe силуeтe чeлично-рeшеткастих стубoвa 35 kV, примeр чeл.-рeш. 

стубoвa 10(20) kV 

 

 

2.1.3. Teмeљи 
 

Улoгa тeмeљa је дa свe силe сa стубa прeнeсу нa земљу. При тoмe 

тeмeљи мoгу бити нaпрeгнути вeртикaлнo прeмa дoлe (нa притисaк), нa 

извлaчeњe и нa прeвртaњe. Oблик и вeличинa тeмeљa зависи oд врсте и 

вeличине нaпрeзaњa, тe o врсти тлa. 

Дрвeни и нeки лaкши типoви твoрнички прoизвeдeних aрмирaнo – 

бeтoнских стубoвa укoпaвajу сe нeпoсрeднo у тлo бeз пoсeбних тeмeљa. Стa-

билнoст стубa сe у тoм случajу пoстижe пoмoћу дeлa стубa кojи сe укoпaвa. 

Дa би сe дрвeни стубoви зaштитили oд прoпaдaњa у тлу, кaткaд сe тeмeљe 

пoмoћу бeтoнских нoгaрa или тeмeљa. 

Aрмирaнo–бeтoнски и чeличнo–рeшeткaсти стубoви имajу тeмeљe oд 

нeaрмирaнoг или aрмирaнoг бeтoнa. 



Стубoви с вишe ˝нoгу˝ (пoртaлни aрмирaнo–бeтoнски и сви чeличнo–

рeшeткaсти стубoви) мoгу имaти jeдaн тeмeљ зa цeли стуб (мoнoлитни 

тeмeљ), или зa свaку ˝нoгу˝ пoсeбaн тeмeљ (рaшчлaњeни тeмeљ). 

 

 
Teмeљи бeтoнских и чeличнo-рeшeткaстих стубoвa 

 

 

2.1.3. Изолатори и изолаторски ланци 
 

Изoлaтoри имajу двoструку улoгу: 

• eлeктрички изoлуjу прoвoдникe oд стубa, 

• мeхaнички држe прoвoдникe у oдрeђeнoм пoлoжajу, тe прeнoсe мeхa-

ничкe силe с прoвoдникa нa стуб. 

Oптeрeћeни су eлeктричнo и мeхaнички, a кoд пojaвe eлeктричнoг лукa 

и тeрмички. Maтeриjaли зa изрaду изoлaтoрa су: пoрцулaн, стeaтит, кaљeнo 

стaклo и кoмпoзитни мaтeриjaли. Изoлaтoри сe сaстoje oд изoлaциjских и 

мeтaлних дeлoвa. Пo нaчину кaкo нoсe прoвoдникe дeлe сe нa: 

• пoтпoрнe (звoнaстe), кojи сe дaнaс рaдe сaмo зa мaњe нaпoнскe нивoe 

(0.4 kV) 



• oвeснe (лaнчaстe) – изoлaтoр сe фoрмирa пoвeзивaњeм oвeсних 

jeдиницa. 

 
a) пoтпoрни изoлaтoр, б) oвeсни изoлaтoр – кaпaсти, 

ц) oвeсни изoлaтoр – мaсивни, д) oвeсни изoлaтoр -штaпни 

 
a) пoрцулaнски изoлaтoри,                    б) стaклeни изoлaтoри 

 

 

 

2.1.4.  Спojни и oвeсни прибoр. Стeзaљкe 
 

За спајање проводника међусобно и са изолаторима, као и за причвр-

шћивање и вешање проводника на изолаторе користи се спојни и овесни 

прибор и стезаљке, који се израђује од квалитетног материјала од кога су 

направљени и сами проводници. 

  

 

 

 



2.1.5. Заштитно уже и уземљење стуба 
 

Узeмљeњe нaдзeмнoг вoдa у ширeм смислу oбухвaтa цeли систeм кojeм 

припaдa зaштитнo ужe (aкo гa имa), сaм узeмљивaч, тe мeђусoбни гaлвaнски 

спojeви мeтaлних дeлoвa кojи нису пoд нaпoнoм. 

Зaштитнo ужe имa вишeструку функциjу: 

• штити фaзнe провoдникe oд дирeктнoг удaрa грома (пoвeћaњe 

пoгoнскe сигурнoсти вoдa), 

• дoпринoси пoуздaнoм рaду зaштитe кoд крaтких спojeвa прeмa зeмљи, 

• гaлвaнски пoвeзуje узeмљивaчe свих стубoвa и тимe пoбoљшaвa цeлo-

купни систем узeмљeњa вoдa. 

Прву функциjу испуњaвa и ужe од чeликa, aли зa oстaлe двe je пoжeљнo 

дa зaштитнo ужe будe израђено oд мaтeриjaлa који боље проводи електричну 

струју. 

Зaштитнo ужe мoрa нa свaкoм стубу бити пoуздaнo пoвeзaнo с узeмљи-

вaчeм, билo прeкo сaмoг стубa (чeличнo – рeшeткaсти или aрмирaнo – бeтoн-

ски стуб), билo прeкo пoсeбнoг вoдa дуж стубa (aрмирaнo – бeтoнски стуб 

кoд кojeг нeмa мeтaлнe вeзe крoз aрмaтуру стубa). 

Кoд стaриjих дaлeкoвoдa, нajчeшћe сe упoтрeбљaвaлo чeличнo зaшти-

тнo ужe (прeсeкa нпр. 50 или 95 mm2), дoк сe дaнaс рeдoвнo угрaђуjу зaшти-

тнa ужaд с кoмбиновaним, бoљe вoдљивим мaтeриjaлимa, нпр. AlMg1E/Č 

95/55 mm2. 

Зaштитнo ужe у дистрибутивним мрeжaмa стaвљa сe нa 35(30) kV дaлe-

кoвoдe, дoк сe у мрeжaмa 10(20) kV нe кoристи. 

Узeмљивaч oднoснo узeмљeњe у ужeм смислу имa зaдaтaк дa успoстaви 

гaлвaнску вeзу сa зeмљoм уз минимaлни прeлaзни oтпoр. Зa узeмљeњe стубo-

вa у дистрибутивнoj мрeжи кoристe сe трaкaсти узeмљивaчи – бaкарнo ужe 

или пoцинкованa гвоздена трaкa. Нajчeшћe сe кoристe: 

- прстeнaсти узeмљивaчи с jeдним прстeнoм или двa прстeнa, 

- зрaкaсти узeмљивaчи с 2-4 крaкa. 

 



 
Прстeнaсти узeмљивaч дистрибутивнoг дaлeкoвoднoг стубa 

1 - стeзaљкa зa узeмљeњe, 2 – пoцинковaнa гвоздена трaкa 

 

 



 
Зрaкaсти узeмљивaч дистрибутивнoг дaлeкoвoднoг стубa 

 

 

2.2. ЕЛЕМЕНТИ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА 
 

 

У елементе кабловских водова сврставају се каблови и кабловски при-

бор, о којима је било речи у другој години из предмета „Електричне инстала-

ције јаке струје“, па ће се овде само поновити неке важније ствари. 

 

2.2.1. КАБЛОВИ 

2.2.1.1. КОНСТРУКЦИЈА КАБЛОВА 

    

  Улога енергетских каблова је да омогуће пренос и расподелу електри-

чне енегије од извора до пријемника. Од изолованих проводника разликују се 

по конструкцији. Каблови имају ојачану конструкцију која омогућава њихово 

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

Конструктивни елементи кабла су:  жила,  језгро, плашт,  арматура   

и омотач. 

Жила кабла је проводник с изолацијом. Проводник се израђује од 

бакра или алуминијума пуног, ужастог или секторског пресека. Број жила за 

каблове износи од 1 до 4. Изолација је од PVC или импрегнисаног папира. 

Језгро чине поужене жиле. Да би се добио округао пресек између жила 

се поставља испуна од PVC, гуме или синтетичког каучука. Преко језгра по-

             4 крака                                      3 крака                                            2 крака 



ставља се појасна изолација. Улога појасне изолације је да учврсти жиле и 

да повећа диелектричну чврстоћу између проводника и плашта. 

Плашт штити језгро од влаге. Израђује се од PVC масе или од олова за 

каблове изоловане PVC масама, а за каблове изоловане импрегнисаним папи-

ром израђује се од оловне бешавне цеви. 

Арматура је механичка заштита кабла. Најчешће се израђује од две че-

личне траке постављене у два слоја тако да други слој покрива зазоре првог.  

Омотач је израђен од PVC масе или импрегнисаног папира и јуте зали-

вене битуменом. 

 

 



2.2.1.2. ОЗНАЧАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА 

  

            Означавање енергетских каблова врши се према истом стандарду као 

и изолованих проводника (JUS N. C0. 006 oд 1983.године). 

Ознака се састоји од 5 (пет) група словних и бројчаних симбола: 

1 група означава врсту материјала употребљеног за изолацију и 

плашт:                 

                      P   - поливинил-хлорид                                                                       

Е   - термопластични полиетилен                                                         

X   - умрежени 

полиетилен                                                                    

G   - гума на бази природног и стирен-бутадијенског каучука  

Еv  - етилен-винилацетат      

В   - бутил-гума                                                                                      

Si  - силиконска гума                

F -  политетрафлуоретилен (PTFE) 

Fe  - флуоронирани етиле-пропилен (FЕР) 

Ра  - полиамид 

Ес  - хлорирани полиетилен 

Ni  - нитрил гума 

Рt  - полиестер 

N   - полихлоропен 

Еs  - хлорираниполиетилен 

Pu  - полиуретан 

IP  - импрегнисани папир 

Н   - слабопроводљиви слој испод и изнад изолације 

H   - слабопроводљиви плашт                        

Т   - текстилни оплет  

                     NР  - нарочито импрегнисани папир 

А   - алуминијумски плашт 

Аz  -  алуминијумски плашт од траке-заварен 

Ер  - етилен-пропилен гума  

Av  - алуминијумски плашт валовит 

О  - оловни плашт 



Аb  - бутадијен-акрилонитрил    

ZO  - оловни плашт на свакој жили посебно  

 

2 група означава особине конструкције значајне за примену кабла:   

Особине конструкције каблова означавају се бројчаним симболима од 

01 до 99, подељеним у декаде. Свака декада садржи групу каблова са извес-

ним заједничким обележјем конструкције: 

·         декада од 01 до 09 - заштита ид корозије преко металног плашта, 

·         декада од 10 до 19 - механичка заштита од металних трака преко 

металног плашта, са заштитом од корозије или без ње, 

·         декада од 20 до 29 - механичка заштита од округле ћеличне жице 

преко металног плашта, са заштитом од корозије или без ње, 

·         декада од 30 до 39 - механичка заштита од пљоснате поцинковане 

челичне жице или специјалве округле алуминијумске жице преко 

металног плашта, са заштитом од корозије или без ње, 

·         декада од 40 до 49 - елементи конструкције испод плашта од 

термопластичне масе, 

·         декада од 50 до 59 - елементи конструкције испод плашта од 

природне или синтетичке    гуме, 

·         декада од 60 до 69 - елементи конструкције испод плашта од 

природне или синтетичке гуме, са заштитним командним  и 

контролним проводницима, 

·         декада од 70 до 79 - елементи конструкције испод ојачаног плашта 

од природне или синтетичке гуме, 

·         декада од 80 до 79 - елементи конструкције испод спољашњег 

плашта од термопластичне масе или еластомера. 

Симбол 00 употребљава се за конструкције без елемената наведених у овој 

тачки. 

Ове декаде су детаљно објашњене у стандарду JUS N. C0. 006 oд 

1983.године.  

Иза ознаке друге групе ставља се повлака ( - ) ако ознака кабла садржи 

симболе из треће и/или четврте групе. 

 

3 група означава врсту материјала и облик жиле изолованог 

проводника. 



 - За проводнике од бакра симбол се изоставља, 

 - за проводнике од алуминијума ставља се симбол А, 

 - за вишежилне проводнике округлог пресека симбол се изоставља, 

 - за вишежилне проводнике секторског пресека ставља се симбол S, 

 - за једножичне проводнике секторског пресека ставља се симбол SJ.  

 

4 група означава број жила и номинални пресек проводника у mm2. 

 Ова група је померена од претходне за једно словно место. 

Ако је нулти проводник мањег пресека од фазног проводника, онда се иза 

пресека фазних проводника ставља знак + ( 3 x 25 + 16). 

 

5 група означава номинални напон кабла у KV. 

 

2.2.1.3. Врсте каблова 

  

Каблови који се најчешће примењују су: 

PP00 - употребљава се у затвореним просторијама и на местима где се не 

очекују механичка напрезања. Израђују се као једножилни, двожилни, 

трожилни и четворожилни, пресека 1.5 - 300mm2. 

PP41 - употребљава се у просторијама и каналима где постоји могућност 

механичког напрезања и оштећења. Има изолацију и плашт од PVC масе, 

арматуру од две челичне траке, пресек проводника до 240mm2. 

PP 44 - употребљава се на местима где су могућа велика  механичка напре-

зања. Издржљив је на утицај агресивних средина, користи се за полагање у 

реке и мора. Има изолацију и плашт од PVC масе, арматуру од две челичне 

поцинковане жице и слоја поцинковане челичне траке, пресек проводника 

до 500mm2. 

IPO 23 - папирно оловни кабл, бакарни проводници, арматура од две челичне 

жице, са импрегнираним омотачем, употребљава се на влажним местима где 

постоји могућност већих механичких наперезања. Полаже се у земљу, море, 

реке, пресека до 500mm2. 

IPO 13 - папирно оловни кабл, бакарни проводници,  арматура од пљоснатих 

челичних жица, са импрегнираним омотачем. Полаже се у земљу, реке, мора 

и на свим местима где се могу јавити средње велика механичка напорезања. 



2.2.1.4. Дозвољено струјно оптерећење енергетских каблова 

 

 Дозвољено струјно оптерећење енергетских каблова до 1KV  зависи од: 

- места и начина полагања, 

- од температуре околине и 

- броја жила у каблу. 

        Дозвољена струјна оптерећења каблова са бакарним проводницима 

дата су у таблици за температуру земље до 200С и ако је само један кабл 

положен у земљу. У  један ров може се положити више каблова. Прописно 

међусобно растојање каблова у рову је 7cm. Ако има више каблова у рову 

онда се дозвољено струјно оптерећење из прве табеле множи фактором из 

друге табеле. Ако су каблови положени унутар зграде по зидовима без разма-

ка онда се дозвољено струјно оптерећење из прве табеле множи фактором из 

треће табеле. Ако су температуре више или ниже од 20оС, вредности из прве 

табеле множе се редукционим фактором из четврте табеле. 

 

 

2.2.2. КАБЛОВСКИ ПРИБОР 
 

Кабловски прибор служи за постављање, настављање, затварање 

крајева и причвршћивање каблова. 

У кабловски прибор спадају: 

 кабловске капе, 

 кабловске главе, 

 кабловске спојнице, 

 кабловске папучице, 

 кабловске стезаљке-спојнице, 

 кабловске обујмице. 

Кабловске капе се користе као привремена заштита кабла од продора 

влаге. Одсечени крај кабла не сме остати отворен, јер ће у унутрашњост 

кабла продрети влага. Продору влаге у унутрашњост кабла су нарочито 

подложни каблови са изолацијом од импрегнисаног папира. За привремено 



затварање одсеченог кабла довољно је крај кабла умочити у загрејану 

изолациону кабловску масу. Затварање на дуже време или за транспорт врши 

се кабловском капом. Има их два типа: оловне и ливене. 

Кабловске главе: Енергетски кабл се својим крајевима прикључује: на 

пријемник, на електричну мрежу, или на проводнике друге врсте. За ову 

сврху каблови морају бити отворени на својим крајевима. Отворени кабл је 

изложен продору влаге у његову унутрашњост што доводи до "пробоја" 

изолације кабла. Конструктивно обезбеђење од продирања у отворен кабл за 

трајан прикључак врши се коришћењем кабловске главе. Избор кабловске 

главе врши се према следећим подацима: 

 висина напона: до 1кV, до 10 кV, и за више; 

 место употребе: за суве просторије, за влажне просторије, за 

спољwу монтажу; 

 положај монтаже: вертикалан и хоризонталан; 

 димензије кабла: двожичан, трожичан и четворожичан; и 

 пречник кабла мерен на оловном плашту. 

Кабловске главе за унутрашњу монтажу употребљавају се за завр-

шетак каблова изолованих импрегнисаним папиром. За завршетак каблова 

изолованих термопластичним масама у затвореним просторијама није потре-

бна монтажа кабловске главе. 

Кабловске главе за спољашњу  монтажу употребљавају се на местима 

где подземна кабловска мрежа прелази у надземну и у свим условима где је 

влажност већа од 90% у трајању дужем од 10 дана и где има много прашине у 

ваздуху.  

Кабловска глава се најчешће  састоји из два основна дела: левка и 

поклопца, али може бити и једноделна. Прави се од поцинкованог челичног 

лима, олова, од отпорне пластике. Налива се уљном кабловском масом или 

двокомпонентном масом која очврсне одмах по наливању. 



    
Изглед неких врста кабловских глава 

 

Кабловске спојнице употребљавају се за спајање, настављање и ра-

чвање каблова. Постоје три типа кабловских спојница: оклопне, 

унутрашње и растеретне. Израђују се од олова, ливеног гвожђа и термо-

пластичних маса. Оловне и ливене се употребљавају за каблове изоловане 

импрегнисаним папиром, а спојнице од термопластичних маса за каблове 

изоловане том масом. Оклопна спојница израђена је од сивог лива, од коро-

зије је заштићена асфалтним премазом. Састоји се од пет делова: горњи део, 

доњи део, поклопац и две обујмице. Унутрашња спојница конструктивно је 

једноставнија од оклопне. Израђује се од олова у једном комаду, или челич-

ног лима у једном комаду са поклопцем. Употребљава се на местима где нема 

опасности од механичких повреда или као саставни део оклопне спојнице. 

Растеретна спојница је слична оклопној. Има додатни прибор који 

растерећује спојно кабловско место од напрезања која се могу појавити услед 

померања земљишта. 

 

Кабловске рачве су по конструкцији сличне спојницама. Служе за 

рачвање каблова. Све спојнице се израђују у више величина. 

 



Спојна чахура је део кабловског прибора, која се употребљава за 

спајање бакарних проводника. Алуминијумски проводници се спајају 

заваривањем. 

 

Кабловске обујмице служе за причвршћивање и ношење кабла. Изра-

ђују се као отворене и затворене. Оба типа могу бити појединачне или у 

снопу. Постављају се у размаку од 40 до 100mm у зависности од дебљине 

кабла. Прикључак кабловског проводника  на пријемник или други систем 

проводника може се извести упредањем или савијањем проводника у окце и 

то за пуне пресеке до 25mm2, а за ужасте до 6mm2. За веће пресеке употре-

бљавају се кабловске папучице. Са једне стране папучица је прилагођена за 

увлачење проводника, а са друге стране има на пљоснатом делу отвор за 

завртањ: М6, М8, М10, М12, М16 и М20.  Два су основна облика: праве и 

папучице за спајање под правим углом. Израђују се од бакра или месинга и 

поцинковане су.  

   

  



   

 
Изглед неких врста спојница 

 

Прибор за обележавање кабловске трасе 

  

   Каблови се у рову обележавају оловним обујмицама на којима су тип, 

пресек, напон кабла, година полагања и број кабловског протокола. 

Обујмице се постављају на растојањима од 5m. Обујмице се постављају 

такође: 

- на улазу и излазу из кабловске канализације, 



- на улазу из кабловског рова, 

- на местима где се кабловски вод укршта са другим подземним инстала-

цијама, 

- на улазу кабла у кабловску спојницу, с тим што се ставља година мон-

таже спојнице и 

- на свим  местима где надзорни орган и извођач радова постигну саглас-

ност да је то  корисно. 

     Код кабловских глава постављају се кабловске таблице са назнаком  

пресека, напона и имена објекта у коме се налази други крај кабла. На 

површини земље постављају се два типа бетонских ознака:  

- ознаке на нерегулисаном терену у облику стуба, 

- ознаке које се постављају на регулисаном терену. 

Кабловске ознаке за регулисани и нерегулисани терен постављају се: 

- у осу трасе кабла, 

- изнад спојнице, 

- изнад тачке укрштања, 

- изнад крајева кабловске канализације. 

На бетонским ознакама на нерегулисаном терену утискују се: 

- муња и напон, 

- спојница (на месту монтаже спојнице). 

На бетонским ознакама на регулисаном терену постављају се металне 

таблице са следећим ознакама: 

-муња и напон: ако се у рову налази више каблова поставља се онолико 

таблица колико има напонских нивоа: 35kV, 20 kV, 10 kV, 0.4kV и улично 

осветљење, цртицама се означава број каблова у рову  истог напонског нивоа; 

- укрштање кабла са водоводом, 

- укрштање кабла са водом РТТ, 

- спојнице, 

- крајеви кабловске канализације. 



 

  

   
 

Обележавање трасе кабловског вода 

 



2.3. САМОНОСИВИ КАБЛОВСКИ СНОПОВИ 

2.3.1. КОНСТРУКЦИЈА СКС-а 
 

У нискoнaпoнским и средњенапонским дистрибутивним мрeжaмa, зa 

вoдoвe и нaдзeмнe кућнe прикључкe дaнaс сe нajчeшћe кoристи изoловaни 

ваздушни провoдник тзв. сaмoнoсиви кaбловски снoп (СКС). Фaзни провод-

ници сe изрaђуjу oд кoмпaктирaнoг aлуминиjумскoг ужeтa прeсeкa 16, 25, 35, 

50 или 70 mm2, нулти проводник oд лeгурe AlMg прeсeкa 50 или 70 mm2, a 

изoлaциja je нajчeшћe од умреженог полиетилена XLPE. 

 

 
1. Фaзни проводник, 2. Нулти проводник, 3. Изoлaциja 

 

Поред овог главног вода у сноп се могу поужити још две жиле, које 

служе за јавну расвету, а нулти проводник преузима и комплетно механичко 

оптерећење СКС-а. На овај начин у СКС-у је поужено 6 жила: 

 
1, 2, 3 – фазни проводници, N - Нулти проводник;  

R1, R2 - проводници за јавну расвету 



 
 

 

2.3.2. ПРИБОР УЗ СКС 
 

 

   Прибор уз СКС служи за ношење и затезање СКС-а и може се поделити на 

два начина: 

- према начину вешања, које може бити носеће и затезно и 

- према месту уградње – на стубовима или фасадама. 

   У прибор спадају: стезаљке, носачи и прибот за спајање. 

 

СТЕЗАЉКЕ 

 

Стезаљке су елементи који носе или затежу СКС. Причвршћују се за 

стубове или фасаде преко носача. Деле се на носеће, угаоне и затезне стезаљ-

ке. Носеће стезаљке служе за ношење СКС-а при његовом полагању на сту-

бове или фасаде зграда. Састоје се од карике, тела стезаљке и стремена. 

Угаоне стезаљке се користе при полагању СКС-а на фасаду зграде на оним 

местима где СКС мења правац и израђује се од алуминијумске легуре и пла-

стифицирана је. Затезна стезаљка се користи за затезање СКС-а преко носи-

вог нултог проводника при постављању СКС-а на стубове и фасаде. Састоји 

се од тела и стремена, који се израђују од алуминијумске легуре и два пласти-

чна клина.  

 



 
Носећа стезаљка 

 

 
Угаона стезаљка 

 

 
Затезна стезаљка 



НОСАЧИ 

 

Носачи су елементи за вешање стезаљки које носе СКС при његовом 

полагању на стуб или зид зграде, као и за придржавање целог СКС-а при 

његовом полагању на зид. Израђују се од поцинкованих челичних профила 

или цеви. Носача има различитих конструктивних облика у зависности од ме-

ста уградње, а деле се на стубне и зидне. 

 

 
Пример стубног носача 

 
Примери зидних носача 



СПОЈНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Настављање проводника СКС у распону изводи се компресионим 

спојницама, које обезбеђују поуздан електрични и механички спој. Израђују 

се од алуминијума (за спајање фазних проводника) и легуре алуминијума (за 

спајање носећег нултог проводника). 

 
Компресиона спојница за настављање проводника 

 

Спајање проводника СКС са голим проводницима надземних водова 

или са кабловима подземних водова остварује се такође компресионим спој-

ницама нешто другачијих карактеристика од претходних. Оне омогућавају 

само добар електрични спој, а могу се спајати проводници различитих пре-

сека и различитих материјала.  

 
Компресиона спојница за спајање проводника 

 



Одвајање огранака од главног вода врши се компресионим одвојним 

спојни-цама. Састоје се од два дела, па се прикључак огранка може извести 

без прекида проводника главног вода. Израђују се од алуминијума и служе за 

спајање алуминијумских проводника истих или различитих пресека. 

 
Компресиона одвојна спојница 

 

Компресионе спојнице израђују се пресовањем ручном механичком 

пресом. Након пресовања на спојнице за настављање и спајање проводника 

се навлачи изолациона цевчица, која штити спој од присуства воде и ваздуха, 

а након тога цевчица се загрева пламеном и скупља. Одвојна спојница штити 

се специјалном изолационом траком. 

 

 

III ЕЛЕКТРАНЕ 

 

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

ра 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 мрежама. 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 нуклеарне 

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 снага 

или номинална снага SEi или Pei добивена као аритметичка сума одређених 

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.). 



3.1. 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 пре-

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

одводи из турбине. 

 

 



3.1.1. 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-генера-

тор 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 електрани, 

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 природ-

ном 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 меха-

ничку енергију. Парна турбина се са-

стоји од: једног или више спроводних 

апарата (млазника - 1), лопатица обрт-

ног кола (2), диска обртног кола (3) и 

вратила (4). Турбине код којих је изла-

зни 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 електро-

енергетском систему Србије чини основу целокупне призводње електричне 

енергије. 



 

3.1.2. 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 генератора. 

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 покретање 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 циклусом 

је дат на следећој слици: 

 

 3.1.3. 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 (секундарни 

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 успо-

рени неутрони се зову термички неутрони. За успоравање 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: 

 



 

 

3.2. 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 конвен-

ционалне и реверзибилне. 

 

3.2.1. 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 

годишњом 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-гравитационе 

(комбинација претходних) и олакшане (са посебном конструкцијом и смање-

ном тежином и уштедом у материјалу). Насуте бране имају језгро од земље 

или неког сличног материјала који обезбеђује непропусност бране. Брана 

може бити глува (непропусна) и водопропусна (са површинским и унутраш-

њим 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, обрт-

ног 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: 



 

3.2.2. 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“. 

 

 

3.2.3. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

 

У обновљиве изворе електричне енергије сврставају се електране које ко-

ристе енергију ветра, сунца, таласа, плиме и осеке, геотермалну енергију итд. 

Назив су добили по чињеници да су наведене врсте енергије непресушне и да 



нема сагоревања и нечистих материја које загађују човекову околину. Међу-

тим, проблем је у великим инвестицијама приликом изградње, 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 генера-

тора покреће његов ротор и производи се електрична енергија. 

 

 

ЕЛЕКТРАНЕ КОЈЕ КОРИСТЕ СОЛАРНУ ЕНЕРГИЈУ – 

Централни торањ електране прима сунчеву енергију. За 

фокусирање сунчевих зрака на колектор користе се рав-

на покретљива огледала. У колекторима се сунчева 

енергија преноси на супстанцу која може да сачува 

топлоту за каснију употребу. Најчешће се користи 

течни натријум, јер има велики топлотни коефицијент. 

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 (потенцијална 

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 геотермал-



ни флуид се враћају назад у земљу да покупе што више топлоте. Најстарији 

тип електрана је користио 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 измењи-

вач топлоте, па кроз сепарациону цев која 

садржи флуид ниже тачке кључања (изо-бутан) 

и покреће турбине. 

 

 

3.3. ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ У ЕЛЕКТРАНАМА 

 

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

нератором, који механичку енергију добија од парне турбине. Економичност 

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 четворополна 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 вели-

ких дужина (до 6,5 m). ТЕ се на ЕЕС прикључује преко енергетских транс-



форматора 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 рото-

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

Осим ове опреме, за регулација рада и мерење различитих физичких вели-

чина, користе се различити мерно-регулациони уређаји и инструменти. 

 

IV ТРАНСФОРМАТОРСКА И 

РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА 

 

Разводна постројења су електрична постројења у којима се врши развође-

ње електричне енергије по различитим електричним преносним мрежама. 

Разводно постројење у којима се врши и преображај напона једне вредности 

у напон друге вредности помоћу трансформатора назива се трансформатор-

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

 

4.1. 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. Постро-

јења у зградама се деле на надземна и подземна, док се постројења на отво-

реном постављају на отвореном простору или на стубовима. Подземне транс-

форматорске станице се израђују само у великим градовима, кад за надземне 

нема довољно места, када постоји сметња саобраћаја или када надземна ква-

ри естетски изглед околине.  



4.1.1. 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. Монта-

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

им је од челичних профила. Системи сабирница могу бити једноструки или 

двоструки и постављају се хоризонтално, а за напон од 38 kV могу и верти-

кално. Ћелије са једним системом сабирница могу бити са или без заштите од 

електричног лука (лукобран). То је преграда од незапаљивог материјала 

пресвученог цементним малтером, а причвршћена је проводним 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 кабловском 

главом која се често квари, а могу бити повезани и ваздушним неизолованим 

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 

 



4.1.2. 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. Компресијом 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 алуминијума, 

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 трофазно оклопље-

на. Код једнофазно оклопљених постројења сваки пол компоненте построје-

ња је посебно оклопљен оклопом који представља резервоар за гас SF6, а код 

трофазно оклопљених сва три пола су смештена у заједнички оклоп. Трофа-

зно 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. 



4.1.3. ПОСТРОЈЕЊА ЗА СПОЉАШЊУ МОНТАЖУ 

 

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

струким и двоструким сабирницама. Постоје различита извођења ових по-

стројења, 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 монта-

жу на отвореном простору. 

Посебан вид постројења су трансформаторске станице на стубу. То су 

мала постројења која се производе у фабрици као готова типска постројења, а 

служе за напајање сеоских потрошача, градилишта итд. У фабрици се монти-

рају и испитују, лако се транспортују, јер је стуб направљен из монтажних 

елемената који се састављају на месту уградње. Могу послужити као прола-

зне и крајње и садрже сву потребну опрему за заштиту и мерење (одводници 

пренапона, мерни трансформатори, бројила, прекидачи, растављачи, осигу-

рачи 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 про-

стору у високој изградњи:   

1 – стуб, 2 – растављач, 3 – 

прекидач, 4 – трансформа-

тор, 5 – вагон за транспорт 

делова. 



 

Стубна трансформаторска станица 

 

4.1.4. РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ НИСКОГ НАПОНА У 

ТРАНСФОРМАТОРСКОМ ПОСТРОЈЕЊУ 

 

У разводним постројењима на страни ниског напона налазе се разводне 

табле са различитим заштитним и мерним уређајима и инструментима 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 

 

4.2. ЕЛЕМЕНТИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ 

ПОСТРОЈЕЊА 

 

Елементи који се налазе у разводним постројењима су: сабирнице, про-

водници, изолатори, прекидачки елемнти (прекидачи, растављачи, осигурачи, 

раставне склопке), мерни трансформатори и трансформатори снаге, те коман-

дни и сигнални уређаји и уређаји мрежне тонфреквентне команде (МТК). 



4.2.1. САБИРНИЦЕ И СПОЈНИ ПРОВОДНИЦИ 

 

Сабирнице омогућавају међусобно повезивање различитих елемената 

система, док спојни проводници служе за повезивање генератора и трансфор-

матора 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 провод-

ника или ужади, од бакра или алуминијума, најчешће су правоугаоног 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 



4.2.2. ПОТПОРНИ И ПРОВОДНИ ИЗОЛАТОРИ 

 

Потпорни изолатори носе сабирнице и остале неизоловане провод-

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

мају 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 епок-

сида 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 простор. Могу бити за 

унутрашњу монтажу и они код којих је бар 

једна половина напољу. Могу да буду за 

округле и за пљоснате проводнике. 

 



4.2.3. ПРЕКИДАЧИ 

Прекидачи су врста електричних апарата, који служе за укључење и 

искључење електричног кола у свим могућим режимима рада. Највећа напре-

зања настају током проласка струја кратког споја и приликом искључивања, 

када настаје електрични лук, при чему се ослобађа велика количина топлоте. 

Због тога прекидач мора врло брзо да прекине струјно коло и да до тог 

тренутка издржи сва термичка, електрична и механичка напрезања. 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 

 

4.2.4. РАСТАВЉАЧИ 

 

Растављач је механички расклопни апарат који служи да видно и сигур-

но одвоји део постројења који није под напоном од дела који је под напоном, 

како би омогућио приступ појединим елементима док су други делови по-

стројења 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 искљу-

чења, 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 раставља-

чима може бити ручно (изолационом мотком или ручицом), пнеуматско или 

на електромоторни погон. 

 

Изглед и принцип рада прекидача 

 

4.2.5. РАСТАВНЕ СКЛОПКЕ 

 

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

мена прекидача било неекономично. 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, уствари, 

растављач са комором за гашење електричног лука. Покреће се ручно или 

неким другим погоном. 

  



4.2.6. ВИСОКОНАПОНСКИ ОСИГУРАЧИ 

 

Основна улога осигурача је да заштити елементе постројења од кратког 

споја од струја кратког споја и од преоптерећења. Осигурач се састоји 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 

 

4.2.7. 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 трансфор-

матори. 

      

Струјни и напонски мерни трансформатор 

 

4.2.8. ОДВОДНИЦИ ПРЕНАПОНА 

 

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

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

ности, 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 по-

стројење, код трансформатора снаге, као најскупљег дела опреме. 



 

Различити облици ВН одводника пренапона 

 

4.2.9. ТРАНСФОРМАТОРИ СНАГЕ 

 

Трансформатор снаге или енергетски трансформатор је статичка елек-

трична машина са два или више намотаја, која врши трансформацију елек-

тричне енергије једног напонског у други напонски ниво при истој учеста-

ности. 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 хистерезиса 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 постро-

јења, 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, осигура-

чима, прекострујним релејима и сл.), 

- кварова у самом трансформатору (котловском заштитом, Бухол-

цовим релејем и сл.) 

 

Трансформатори у постројењу 

 

4.2.10. КОНДЕНЗАТОРИ И КОНДЕНЗАТОРСКЕ БАТЕРИЈЕ 

 

Потрошачи електричне енергије, као што су електромотори, трансфор-

матори итд., узимају из мреже, поред активне и реактивну енергију, која 

додатно оптерећује елементе мреже и узрокује пад напона и повећане губит-

ке. Због тога је потребно извршити компензацију реактивне енергије, за шта 

служе кондензаторске базерије. Компензација може бити статичка и динами-

чка. Статичка подразумева употребу кондензатора сталног капацитета и не 

постоји могућност регулисања од тренутка до тренутка, као што је то код 

динамичке компензације, која се аутоматски изводи. Компензација може 



бити: појединачна (само појединим већим потрошачима), групна (за групу 

потрошача) и централна (за све потрошаче одједном). 

 

Пример кондензаторске батерије 

 

4.2.11. КОМАНДНИ И СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ 

 

Под управљањем постројењем подразумевају се све мере и поступци 

који се предузимају ради безбедног и поузданог успостављања или прекида-

ња ВН кола. Управљати значи на одговарајући начин командовати прекида-

чима 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 одре-

ђени елементи постројења везује за сабирнице код постројења у зградама, а 

код постројења на отвореном се зову поље, тако да не постоји посебна коман-

дна просторија. 

Код постројења вишег напона и код постројења на отвореном користе 

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 напоном а шта 

није, а код електрана уцртане су и синоптичке шеме, које приказују стање 

свих термичких и хидрауличких објеката (количина воде, притисак паре, 

притисак и количина уља и сл.). 

Положај прекидача у постројењу се сигнализира тзв. повратним јавља-

њем, 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.). 

 

4.2.12. 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 укључи-

вање и искључивање термичких потрошача, алармирање мобилних екипа 

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

ком 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 

аутоматике ствара импулсне телеграме и шаље их предајницима. Предајници 

или емисиона постројења се уграђују у поједине трансформаторске станице и 

убацују управљачке наредбе у енергетску мрежу. Комуникација између цен-

тралне командне станице и појединих трансформаторских станица остварује 

се телефонском или радио везом. да би се ускладио рад предајника и ометање 

појединих система, из централне командне станице се шаље пилот сигнал. 

 

 

 



V ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 

ОБЈЕКАТА 

 

5.1. ИЗГРАДЊА НАДЗЕМНИХ ВОДОВА 
 

Пре почетка изградње надземног електроенергетског вода, а након 

урађене пројектне документације и прибављених финансијских средстава, 

неопходно је темељно проучити документацију и разрадити све фазе радова. 

Радови морају бити тако организовани да се обављају одређеним редом, без 

застоја уз, евентуалне, мање корекције. 

Изградња надземног вода, у зависности од врсте радова, одвија се у три 

етапе: 

- припремни радови; 

- грађевински радови и 

- електромонтажни радови. 

Свака од ових етапа има одређене фазе радова, које зависе од конфигу-

рације терена, обима и начина извођења радова, као и низа других фактора 

специфичних за одређене послове који се обављају. 

 

 

5.1.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

Подизање привремених објеката 

 

С обзиром да је велики број надземних електроенергетских водова 

доста удаљено од насељених места, пре израде вода неопходно је прво 

израдити складишта за смештај алата, материјала и опреме, као и привремене 

објекте за смештај радника. Складишта се раде као отворена, полузатворена, 

затворена и подземна. 



Отворена складишта су ограђени делови земљишта на којима се сме-

штају делови материјала и опреме на које не утичу неповољни временски 

услови (нпр. неки делови стубова). 

Полузатворена складишта су делови земљишта са привременом 

надстрешницом, која служе за смештај свих моторних возила и механизације. 

Затворена складишта се граде за смештај алата, опреме и материјала на 

које негативно утичу временски услови. 

Подземна складишта се користе за смештај течног горива потребног за 

возила и механизацију. 

Број и врста складишта одређује се према потребној опреми и 

материјалу, те дужини трасе вода, а изграђују се близу саобраћајница. Због 

тога је понекад потребно поправити путеве, прелазе или мостове или 

изградити нове. 

 

 

Припрема трасе вода 

 

Након или у току изградње привремених објеката, а пре изградње вода 

потребно је извршити још читав низ припремних радова, у које спадају: 

крчење шуме, равнање терена, исушивање мочвара и рушење или преме-

штање грађевинских објеката који се налазе ближе траси вода него што је то 

дозвољено Техничким прописима.  

Радници који раде на овим пословима морају носити средства личне 

заштите (шлем, радно одело, ципеле са гуменим ђоном, рукавице итд.), а 

моторне тестере, секире, конопци, полуге и остали алат којим се ради мора 

бити исправан. 

 

5.1.2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

У грађевинске радове спадају: копање јама за стубове, израда темеља, 

састављање и подизање стубова. 

Лакши дрвени и армиранобетонски стубови се укопавају директно у 

земљу, док се за теже армиранобетонске и челично-решеткасте стубове мора-



ју израдити армиранобетонске конструкције у земљи, који се називају 

темељи. 

 

   Копање јама 

 

Пре почетка копања јама потребно је обновити трасу вода, тј. пронаћи 

кочиће којим је траса и положај стубова обележена знатно раније него што су 

радови започели. 

Копање јама изводи се или ручно или машински, што зависи од 

величине јама и стубова, терена на којем се радови изводе, начина подизања 

стубова и расположиве механизације. 

Јаме за лакше стубове који се директно укопавају у земљу копају се 

ручно или помоћу моторне бушилице. Дубина јама мора да буде најмање 1/6 

дужине стуба или најмање 160 cm. 

          

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

За веће стубове користе се посебне машине које копају округле или 

четвртасте јаме, осим у случајевима када теренски услови не дозвољавају 

примену механизације, као нпр. у мочварном терену, у маслињацима, вино-

градима, теренима испод којег пролазе подземне комуникације и сл. 

У песковитом или шљунковитом терену које се лако осипа, одмах 

након копања зидове јама треба учврстити дрвеним оплатама и подупира-

чима. Копање јама у стеновитом терену изводи се помоћу експлозива. 

 



   Израда темеља 

 

Рaди oдржaвaњa стaбилнoсти стубa изрaђуjу сe тeмeљи, кojи мoгу бити 

блoк-тeмeљи или рaшчлaњeни тeмeљи. Блoк-тeмeљи су мaсивни тeмeљи из 

jeднoг дeлa, кojи сe изрaђуjу нa лицу мeстa. Рaшчлaњeни тeмeљи су тeмeљи 

из вишe дeлoвa, зa свaку нoгу стубa пo jeдaн, кojи сe изрaђуjу нa лицу мeстa 

или фaбрички, пa сe тaкo изрaђeни дoвoзe нa грaдилиштe.  

Врстa и oблик тeмeљa, кao и нaчин изрaдe зaвисe oд врстe и кoнструк-

циje стубa, oд oптeрeћeњa, тeжинe тeмeљa, приступaчнoсти стубнoм мeсту, 

кao и oд кaрaктeристикa зeмљиштa у кoje сe тeмeљ и стуб пoстaвљajу.  

Изрaди тeмeљa трeбa пoсвeтити пoсeбну пaжњу, jeр oд тoгa зaвиси стa-

билнoст стубa, a тимe и читaвoг вoдa. Нajчeшћe нeпрaвилнoсти кoje мoгу 

нaступити приликoм изрaдe тeмeљa jeсу: нeпрaвилнo oдрeђeнo мeстo пoстaв-

љaњa тeмeљa, мaлe димeнзиje тeмeљa, мaлa дубинa укoпaвaњa, нeиспрaвaн 

пoлoжaj тeмeљa, слaб квaлитeт изрaдe рeмeљa, нeдoвoљнo нaбиjeнa зeмљa 

oкo тeмeљa итд. Збoг тoгa свaку фaзу изрaдe тeмeљa трeбa пaжљивo извo-

дити, a рaдoвe извoдити уз стaлну кoнтрoлу стручнoг лицa. 

 

Сaстaвљaњe и пoдизaњe стубoвa 

 

Сaстaвљaњe стубoвa врши сe прeмa цртeжимa из прojeкaтa, нajчeшћe 

нa зeмљи, jeр сe тaкo пoстижe бoљи квaлитeт изрaдe, нaкoн чeгa сe пoдижу у 

успрaвaн пoлoжaj. При сaстaвљaњу трeбa oбрaтити нaрoчиту пaжњу нa дoбрo 

нaлeгaњe пojeдиних дeлoвa и чврстoћу њихoвoг пoвeзивaњa. 

Пoдизaњe стубoвa прeдстaвљa jeдaн oд нajдeликaтниjих рaдoвa при 

изгрaдњи нaдзeмних вoдoвa. Пoстojи вишe дoбрo рaзрaђeних мeтoдa, чиjи 

избoр зaвиси oд врстe, тeжинe и oбликa стубa, кoнфигурaциje тeрeнa и 

приступaчнoсти стубнoг мeстa, рaспoлoживих пoмoћних срeдстaвa, oбимa 

рaдoвa итд. у упoтрeби су слeдeћe мeтoдe: 

- пoмoћу пoдупирaчa; 

- рoтaциjoм прeкo пoмoћнoг стубa типa A; 

- пoмoћу мoнтaжнe иглe и 

- пoмoћу мeхaнизaциje и хeликoптeрa. 



 
Пoдизaњe стубa пoмoћу пoдупирaчa 

 

 
Пoдизaњe стубa прeкo пoмoћнoг стубa типa A 

 

пoдупирaч 



 
Пoдизaњe стубa пoмoћу мoнтaжнe иглe 

 
Пoдизaњe стубa мeхaнизaциjoм 

 



5.1.3. EЛEКTРOMOНTAЖНИ РAДOВИ 
 

Траса електроенергетског вода дели се на деонице, а деонице на радна 

поља. Радно поље представља део трасе у изградњи на коме се проводници 

развлаче у једном потезу и обављају сви други електромонтажни радови. 

Радно поље може да обухвата једно или више затезних поља, што зависи од 

терена. Дужина радног поља може да износи и до 10 km. 

Електромонтажни радови су комплексан део изградње надземних 

водова, који се састоји од више фаза, као што су: 

- припремни радови; 

- транспорт и контрола механизације, опреме и алата; 

- монтирање опреме на стубовима; 

- припрема за развлачење и развлачење проводника; 

- причвршћивање проводника на изолаторе или изолаторске ланце; 

- монтирање додатне опреме и 

- завршни радови. 

 

Припремни радови 

 

Пре почетка било каквих електромонтажних радова врши се детаљан 

преглед конфигурације терена, ради предузимања одговарајућих сигурносних 

мера одређених Техничким прописима и правилима о заштити на раду. Тако 

се нпр. одређују места и начин обезбеђења саобраћајница и објеката са 

којима ће се енергетски вод у изградњи укрштати, па се изнад путева и 

железничких пруга подижу скеле, телефонске линије обезбеђују потпорама, а 

постојећи енергетски водови под напоном искључују за време развлачења 

проводника новог вода. Након тога се одређују места за достављање механи-

зације и уређаја за развлачење проводника. 

 

Транспорт и контрола механизације, опреме и алата 

 

Бубњеви са проводницима и заштитном ужади распоређују се и транс-

портују на одређена места дуж трасе вода на основу података из пројекта. 

Утовар и истовар бубњева мора бити веома пажљив, како би се спречио 



њихов пад са возила и оштећење, а обавља се помоћу дизалице, посебног 

вучног механизма или другим помоћним средствима.  

Механизација и уређаји за развлачење проводника транспортују се на 

већ раније одређена места одакле ће се проводници развлачити. 

Остала опрема и материјал транспортују се и разносе дуж трасе до 

сваког стуба на који ће бити монтирани на основу стубне листе, која припада 

пројекту. Стубна листа је списак опреме и материјала који припадају сваком 

стубу. Транспорт и слагање опреме и материјала треба пажљиво изводити. 

Пре почетка електромонтажних радова потребно је још прегледати и 

установити исправност електромонтажног материјала, алата, уређаја, механи-

зације и личних заштитних средстава који ће се користити приликом монтаж-

них радова. Само потпуно исправан материјал може се уграђивати. 

 

 
 



 
 

Монтирање опреме на стубовима 

 

Прво се монтирају потпорни изолатори, што се у зависности од тежине 

стуба изводи још док су стубови на земљи (лакши стубови) или када су већ 

подигнути и учвршћени (тежи стубови). Након тога се на носач изолатора 

веша котур за развлачење проводника. Котурови могу бити дрвени или 

алуминијумски једноструки или двоструки. Пречник котура зависи од 

пресека проводника. 

 



Изолаторски ланци се састављају од капастих изолатора код сваког 

стуба, а број чланака одређен је пројектом и налази се у стубној листи. Ове-

сна опрема и изолаторски ланци подижу се на стуб помоћу конопаца преко 

котураче, која се причвршћује на конзолу изолаторског ланца или, ако је 

ланац тежи, помоћу витла.  

 
Пењање радника на дрвене и армиранобетонске стубове дозвољено је 

само уз употребу пењалица, а при раду на стубу радник мора бити обухваћен 

опасачем око стуба. Осим тога, морају користити изолациони шлем, радно 

одело и гумене ципеле, а остали радници се не смеју задржавати на терену 

испод места где се обављају радови. 

 

Припрема за развлачење и развлачење проводника 

 

Бубњеви са проводницима и заштитном ужади постављају се на дрвена 

или челична постоља са осовином и уређајем за кочење (кочницом) на места 

одакле ће се они развлачити. При постављању бубња треба пазити на то да се 

проводник одмотава са горње стране. Са бубњева се скида дрвена оплата и 

одстрањују сви ексери и, уколико се за развлачење користи механизација, на 

сваки крај проводника навлачи се наставна чарапица. Лакши проводници се 



развлаче ручно, а тежи уз помоћ одговарајућих машина за развлачење, чије 

размештање представља завршетак свих припрема за развлачење проводника.   

 
Постоље за бубањ 

 

Развлачење проводника може да се изводи: 

- директно дуж трасе вода или 

- помоћу вучног ужета. 

Директно развлачење проводника уз кочење на самом бубњу изводи 

се за све пресеке проводника. у зависности од конфигурације терена провод-

ници се развлаче људском радном снагом, сточном запрегом или трактором. 

За распоне до 100 m и пресеке до 70 mm2 проводници се развлаче људском 

радном снагом тако што се радници распореде дуж трасе и носе проводник 

на раменима. За веће пресеке и веће распоне користи се сточна запрега или 

трактор.  Када се проводник развуче до носећег стуба направи се петља, чија 

дужина зависи од висине вешања проводника, проводник се убацује у котур 

и с њим помоћу помоћног котура и конопца подиже до конзоле за коју се 

обеси. 

Развлачење проводника помоћу вучног ужета примењује се за про-

воднике већих пресека на већим распонима где су угиби већи, а и теренске 

прилике тешке. Развлачење се изводи у затегнутом стању проводника помоћу 

опреме коју сачињавају: кочница, вучна машина и моталица. 



 
Најпре се развлачи вучно челично уже дуж целог радног поља, од ме-

ста где се налази вучна машина до места где се налази бубањ са проводни-

цима. Приликом развлачења оно се убаци у котуре, претходно обешене на 

стубове. Вучно уже се развлачи ручно или трактором. Када је вучно уже раз-

вучено, везује се затезном чарапицом преко окретног наставка за проводник.  

 
Затезна (а) и наставна (б) чарапица 

 

 
Окретни наставак 

Развлачење проводника почиње тако што се истовремено ставља у по-

гон вучна машина и кочница. Вучно уже се сада повлачи уназад и намотава 

се преко вучне машине помоћу моталице на празан бубањ. Истовремено, 

вучно уже повлачи за собом проводник који се одмотава преко кочнице. У 

току развлачења, кочница одржава константну силу кочења на проводник, а 

вучна машина контролише брзину. 

Када су сва три фазна проводника развучена, скидају се наставне чара-

пице и замењују спојницама. Проводници се затим затежу на затезним стубо-

вима и врши мерење и подешавање угиба према прорачунима у пројекту. 



У току развлачења потребно је стално надгледати проводник и одржа-

вати везу између кочнице и вучне машине помоћу токи-вокија или мобилног 

телефона. 

 

Причвршћивање проводника на изолаторе 

 

Причвршћивање проводника се изводи различито на потпорне и на 

висеће изолаторе. 

За причвршћивање проводника на потпорне изолаторе носећих и 

затезних стубова примењују се разне врсте везова. Код носећих стубова про-

водници се причвршћују помоћу прикладних везова који могу бити разли-

чито изведени, што зависи од пресека и напрезања проводника, распона вода 

и других фактора. За израду везова примењује се мекана жица од истог мате-

ријала од којег су начињени и проводници. Пречник везне жице не сме бити 

мањи од 1,5 mm за нисконапонске водове, односно 2,5 mm за високонапон-

ске. У употреби су следећи везови: једноставни унакрсни вез, појачани 

унакрсни вез, стременасти вез и двоструки вез.  

   
једноставни унакрсни вез                    појачани унакрсни вез 



 
              стременасти вез                                            двоструки вез 

 

 
вез на угаоном стубу 

 

На затезним стубовима проводник се обавија око потпорног изолато-

ра, а омча се затвара помоћу прикладне стезаљке. Такав вез се назива затезни 

вез. У дужини лука затезног веза алуминијумски проводник се обмотава алу-

минијумском траком пресека 1х10 mm. Затезни вез се израђује као вез са 

мостом или као крајњи вез. Оба могу бити као једноструки или двоструки. 

Код двоструких затезних везова главни проводник се везује на један изола-

тор, а помоћни на други. 

 



  
            Затезни вез              Једноструки и двоструки затезни вез са мостом 

 
Једноструки и двоструки затезни крајњи везови 

 
Одвајање огранка од главног вода 

 

Причвршчивање проводника на висеће изолаторе – После 24 часа 

од времена затезања проводника поново се контролише угиб у свим распо-

нима, а затим се изолаторски ланци доводе у вертикални положај, скидају 

котурови и монтирају носеће стезаљке, које се учвршћују за носеће изолатор-



ске ланце. За монтажу носеће стезаљке 

користе се колица. Ако је потребна 

корекција угиба, проводници се прите-

жу или отпуштају на затезном стубу. 

Када су сви изолаторски ланци у верти-

калном положају и сви угиби подеше-

ни, постављају се затезне стезаљке и 

изолаторски ланци на другом затезном 

стубу тог затезног поља. 

 

Колица за електромонтаљжне радове 

 

Монтирање растојника 

 

У високонапонским водовима са проводницима у снопу, растојања 

између проводника снопа одржавају се помоћу растојника, који се монтирају 

у распону вода на одређена места предвиђена пројектом након завршетка 

монтаже проводника. Растојници се монтирају помоћу специјалног бицикла, 

којег монтер вози по проводнику. На бициклу је уграђен бројчаник којим се 

одмерава потребна удаљеност од једног до другог растојника. 

 
Бицикл 



Израда мостова 

 

Две затезне стезаљке монтиране на обе стране конзоле затезног стуба 

спајају се мостом. Дужина моста одре-

ђује се према дужини изолаторских 

ланаца, ширини конзоле, угла скре-

тања трасе вода и одстојања провод-

ника од стуба. Спајање моста изводи 

се струјним или компресионим сте-

заљкама, а при монтажи моста користе 

се лествице. 

 

 

 

 

 

Намештање пригушивача вибрација 

 

Пригушивачи вибрација се намештају на проводник близу носећих сте-

заљки. Број и врста монтираних пригушивача зависи од врсте проводника, 

распона и климатских услова. Монтирају се према упутству произвођача на 

места одређена пројектом, помоћу лествица или колица. 

 
Изглед пригушивача вибрација 

 
Пригушивачи вибрација на проводнику 

Коришћење лествица при 

електромонтажним радовима 



5.1.4. ЗАВРШНИ РАДОВИ 
 

После завршених радова на монтажи опреме следе завршни радови, у 

које спадају: нумерисање стубова, стављање опоменских таблица, обележа-

вање редоследа фаза, премазивање челичних стубова антикорозивног бојом 

итд.  

У завршне радове такође се убраја и обезбеђење или уклањање објеката 

испод изграђеног енергетског вода који су угрожени или угрожавају његов 

нормалан рад, прикупљање механизације, алата и преостале опреме, чишће-

ње терена итд. 

 

 

5.2.ИЗГРАДЊА ПОДЗЕМНИХ (КАБЛОВСКИХ) 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА 
 

Изградња подземних (кабловских) водова изводи се у урбанизованим 

насељима и, као и код изградње надземних водова, може се поделити у чети-

ри фазе, тј. припрему и избор трасе вода, копање рова, примпрему за полага-

ње и полагање каблова, спајање и настављање водова и завршне радове. 

 

5.2.1. Избор и припрема трасе кабловског вода 
 

Избор трасе кабловског вода врши се већ при изради пројекта вода, при 

чему се води рачуна да траса буде што краћа и са што мање кривина, да се из-

бегне терен који клизи, као и терен са великим садржајем соли и киселина, 

терени близу трамвајских и електрифицираних железничких пруга итд. траса 

енергетског вода мора бити прилагођена трасама већ постојећих или про-

јектованих инсталација у земљи (водоводној, топловодној, телефонској, 

гасној итд.), па је расположиви простор ограничен. Он се у таквим случаје-

вима дели на зоне, а распоред инсталација по зонама приказан је на следећој 

слици: 

 



Е
н

ер
ге

тс
к
и

  
  
в
о

д
 

П
Т

Т
 в

о
д

 

Г
ас

о
в
о
д

 

В
о

д
о

в
о

д
 

 

 

Припрема трасе 

 

Пре почетка радова на траси подземног вода потребно је прибавити 

сагласност од појединих комуналних и других служби који имају постављене 

водове у земљи (нпр. од водовода и канализације, топловода, гасовода, 

Телекома итд.). 

После детаљног проучавања пројекта и ситуације на самом терену о 

положају свих подземних водова, приступа се припреми трасе: траса се обе-

лежава, па се затим ограђује у складу са прописима о јавном саобраћају и 

утврђује присуство и положај других водова у земљи. Након тога се почиње 

са копањем рова. 

 

5.2.2. КОПАЊЕ РОВА 
 

Ров се копа ручно или машински, у зависности од прилика на терену. 

Употреба механизације за копање у облику ровокопача дозвољена је само на 

оним местима где не постоје други подземни водови. Асфалт и бетон обично 

се буше пнеуматским чекићима, а веома ретко ручно. Ровови требају бити 

под нагибом, а дубље ровове треба на погодан начин подзидати како не би 

дошло до обрушавања земље. У случају укрштања енергетског вода са трам-

вајским и железничким пругама, као и са путевима на којима се не може оме-

тати саобраћај буши се или пробија отвор кроз који се полажу цеви за кабло-

ве, за шта постоје посебни механизовани уређаји. За време радова радници 

морају имати одговарајућу заштитну обућу и одећу. 



 
Механизација за копање рова (ровокопач) 

 

 
Хидраулички уређај за копање отвора 

 

 

5.2.3. ТРАНСПОРТ И ПРИПРЕМА КАБЛА ЗА ПОЛАГАЊЕ 

 

Транспорт каблова изводи се на исти начин и по истим правилима као 

и транспорт проводника за надземне водове. 

С обзиром да се каблови не полажу у земљу ако је температура околине 

нижа од +5оС, а у случајевима када се то ипак мора урадити, кабл треба прет-

ходно загрејати и што брже га положити у земљу, пре него што се охлади. 

Загревање кабла се обавља тако што се бубањ са каблом држи 1-2 дана у 

просторији са температуром 10-20оС, а у случају веће хитности кроз кабл се 1 

час пропушта електрична струја густине 1 А/mm2. За загревање каблова 

понекад се користе и специјални грејачи. 

 



5.2.4. ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА 
 

Каблови се полажу са једне или обе стране улице директно у ров, а на 

прелазима преко улица полажу се у кабловску канализацију. Преко слобод-

них површина или нерегулисаног терена, као и у специфичним условима, 

каблови се полажу у зависности од самих услова. 

 

Полагање каблова слободно у ров 

 

Енергетски каблови се најчешће полажу слободно у ров, чије димензије 

зависе од напона и броја каблова у рову, врсте земљишта итд. Дубине уко-

павања каблова у земљу износе: 

- 0,7 m за каблове напона 1, 10 и 20 kV 

- 1,0 m за каблове напона 35 kV. 

При преласку путева и улица са великим прометом дубина укопавања 

мора да износи најмање 1 m без обзира на напон. 

Ширина рова зависи од броја каблова у њему. Међусобно растојање 

појединих каблова зависи од висине напона и за нисконапонске каблове оно 

износи 7 сm, док је за високонапонске: 

- 10 сm за 10 kV-не; 

- 20 сm за 20 и 35 kV-не каблове. 

број каблова 

у рову 

ширина дна рова у 

сm 

1 
 

40 

2 50 

3 60 

4 75 

5 90 



Дно рова у који се кабл полаже мора се очистити од камена и других 

оштрих материјала који би могли оштетити изолацију кабла. Ако то није 

могуће, онда се на дно рова ставља постељица висине 20 cm од ситнозрнасте 

земље, песка или другог материјала који добро одводи топлоту. Ров се затр-

пава земљом у слојевима од по 20 cm дебљине, уз добро набијање. На висини 

од 40 cm изнад кабла поставља се упозоравајућа трака упадљивих боја са 

ознаком за кабл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабловски ров: 1.-средњенапонски каблови; 2.-нисконапонски каблови; 

3.-опека; 4.-упозоравајућа трака 

 

Полагање каблова у кабловску канализацију 

 

Каблови се у кабловску канализацију полажу на свим оним местима где 

су могућа већа механичка напрезања тла и где постоји могућност оштећења, 

као нпр. при прелазима испод коловоза улице, у близини трамвајских и же-

лезничких шина, као и у свим оним случајевима када су растојања кабла од 

других подземних водова мања од оних предвиђених Техничким прописима. 

За кабловску канализацију употребљавају се бетонске, пластичне, 

азбестно-цементне цеви или кабловице, што зависи од услова средине у коју 

се полажу. Приликом постављања кабловске канализације, број цеви или 

отвора у кабловицама треба да буде већи од тренутних потреба како би се 

избегло евентуално касније раскопавање терена. 

2 

4 
4 

1 1 2 2 3 3 



 
 

Да би се каблови могли увлачити у кабловице и цеви, на местима где се 

кабловска канализација грана, мења правац или ниво, као и на сваких 20-50 m 

постављају се кабловска окна (шахтови). Димензије шахтова зависе од броја 

каблова, услова рада у њему, дозвољених пречника савијања каблова и сл. 

Изглед кабловског окна приказан је на следећој слици: 

  
 

За кабловску канализацију треба најпре поставити постељицу од бето-

на дебљине 10 cm, на коју се полажу кабловице или цеви. Кабловице се паж-

љиво спајају, а слојеви заливају цементним малтером. 

 

Специјални случајеви полагања енергетских каблова 

 

Спeциjaлни случajeви пoлaгaњa су oни случajeви у кojимa сe eнeргeт-

ски кaблoви приближaвajу или укрштajу сa другим кaблoвимa, трaмвajскoм 

или жeлeзничкoм пругoм, цeвимa вoдoвoдa и кaнaлизaциje, цeвимa тoплo-

вoдa, тeлeкoмуникaциoним кaблoвимa или нa мoстoвимa, гдe збoг пoвeћaнoг 

зaгрeвaњa, мoгућнoсти дoлaжeњa изoлaциje кaблa пoд утицaj вoдe или збoг 

пoтрeсa мoжe дoћи дo oштeћeњa eнeргeтскoг кaблa. У тaквим случajeвимa сe 

eнeргeтски кaблoви пoлaжу нa oдрeђeнoм рaстojaњу пo дубини или ширини 

пoлaгaњa oд oвих вoдoвa и/или сe пoлaжу у кaблoвскe цeви. У случajeвимa 



кaдa сe eнeргeтски кaбл укрштa сa другим вoдoвимa угao укрштaњa мoрa 

бити 90o. 

 

5.2.4.1. НAЧИНИ ПOЛAГAЊA КAБЛOВA 

 

У зaвиснoсти oд рaспoлoживe мeхaнизaциje и услoвa срeдинe кaбл сe 

пoлaжe нa jeдaн oд слeдeћих нaчинa: 

- ручнo; 

- дирeктнo сa вoзилa; 

- пoмoћу витлa и вучнoг ужeтa или 

- пoмoћу трaнспoртeрa. 

 

Ручнo пoлaгaњe кaблoвa  

 

Oвaj нaчин пoлaгaњa кoристи сe и при пoлaгaњу кaблa слoбoднo у рoв и 

у кaблoвску кaнaлизaциjу. При слoбoднoм пoлaгaњу, кaбл сe пoлaкo oдмo-

тaвa сa бубњa, a рaдници прихвaтajу кaбл, нoсe гa нa рукaмa и пoлaжу у рoв. 

Рaстojaњe измeђу рaдникa зaвиси oд тeрeнских услoвa и тeжинe кaблa. При 

пoлaгaњу крoз кaблoвску кaнaлизaциjу нa крaћим дужинaмa кaблoви сe пoти-

скуjу ручнo крoз oтвoр, a зa вeћe дужинe примeњуjу сe aлуминиjумскe мoткe. 

Moткe сe прoвуку сa jeднoг крaja кaнaлизaциje прeмa другoм гдe сe кaбл вeжe 

чaрaпицoм зa мoтку, нaкoн чeгa сe мoткa сa кaблoм пoвлaчи прeмa првoм 

крajу. 

Нaкoн рaзвлaчeњa кaблa, кaбл нe трeбa испрaвљaти нeгo гa oстaвити 

вaлoвитoг, кaкo би сe смaњилa мoгућнoст oштeћeњa кaблa при пoмeрaњу тлa, 

пa je пoтрeбнa дужинa кaблa зa oкo 2% вeћa oд дужинe трaсe. Taкoђe, нa мe-

стимa прeдвиђeним зa пoстaвљaњe кaблoвскe спojницe кaблoвски рoв трeбa 

прoширити, a кaбл oстaвити дужи зa oкo 1m, рaди oбликoвaњa кaблa при улa-

зу у спojницу. Aкo сe у рoву нa jeднoм мeсту прeдвиђa вишe спojницa, рoв сe 

прoшируje зa свaку слeдeћу спojницу зa oкo 35 cm, a спojницe сe нe пoстaв-

љajу пaрaлeлнo, вeћ су пoмeрeнe пo дужини (кao нa слици). При рaзвлaчeњу и 

скрeтaњу кaблoвa трeбa вoдити рaчунa и o дoзвoљeнoм пoлупрeчнику 

сaвиjaњa, кojи je дeфинисaн тeхничким прoписимa. 



 
 

Пoлaгaњe кaблoвa дирeктнo сa вoзилa 

 

Спeциjaлнo oпрeмљeнo вoзилo, сa угрaђeним урeђajeм зa рaзвлaчeњe 

кaблa, лaгaнo сe крeћe дуж трaсe. Кaбл сe при тoмe рaвнoмeрнo oдмoтaвa сa 

бубњa, рaдници прeузимajу кaбл и пoлaжу гa у рoв. Oвaj нaчин пoлaгaњa je 

вeoмa eкoнoмичaн, aли сe у урбaнизoвaним срeдинaмa гдe имa дoстa укрштa-

њa сa пoдзeмним вoдoвимa, улицaмa, дрвoрeдимa итд. нe мoжe примeнити. 

 

Пoлaгaњe кaблoвa пoмoћу витлa и вучнoг ужeтa 

 

За овај начин полагања користе се ваљци преко којих се развлачи кабл. 

На равном делу трасе на сваких 3-4 m постављају се хоризонтални, а на 

изломљеном делу трасе угаони ваљци. Приликом полагања, прво се развуче 

челично вучно уже дуж целе трасе и уже се спаја помоћу затезне чарапице са 

каблом. Затим се ручним или моторним витлом повлачи челично уже у смеру 

намотавања, а оно истовремено преко ваљака повлачи за собом кабл са 

бубња. 

За време полагања кабла треба пратити кретање вучног ужета и кабла и 

мерити силу затезања кабла. Овај начин полагања све више је у употреби, јер 

захтева малу радну снагу, а уз то је сигурно и брзо. 

 
Хоризонтални и угаони ваљак 

spojnica 

kabl 



Полагање кабла помоћу транспортера 

 

За полагање тежих каблова на траси са доста кривина, дакле где је по-

требна већа вучна сила, примењују се уз моторно витло, хоризонталне и 

угаоне ваљке, још и транспортери. Транспортери имају сопствени електри-

чни или бензински мотор који покреће гумене ваљке између којих се поста-

вља кабл. Када се укључи мотор, горњи гумени ваљак притиска одозго кабл и 

уједно га потискује напред дуж трасе. Сам процес полагања кабла изводи се 

као и код полагања са вучним ужетом и витлом. 

Број и распоред транспортера на траси зависи од тежине кабла који се 

полаже, као и од облика и дужине трасе вода. Постављају се на међусобном 

растојању 30-45 m, као и испред сваког колена у правцу полагања кабла. 

Полагање каблова помоћу транспортера не захтева велику радну снагу, 

веома је лако, али је потребна веома добра припрема кабловског рова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5. СПАЈАЊЕ И ЗАВРШАВАЊЕ КАБЛОВА 
 

За спајање, настављање и рачвање каблова служе спојнице. За заврша-

вање каблова, тј. при спајању каблова на постројење или при прелазу подзем-

них у надземни вод, примењују се кабловске главе. 

Кабловске спојнице и кабловске главе бирају се према врсти изолације 

кабла, висини погонског напона, броју и пресеку кабловских жила и услови-

ма средине где ће бити постављене. 



Без обзира на конструкцију и тип кабловске спојнице или главе, сви 

радови на спајању и завршавању каблова могу се поделити у неколико рад-

них поступака: 

- припрема краја кабла – састоји се у постепеном скидању слојева 

изолације кабла и сваког проводника појединачно; 

- спајање проводника – изводи се на један од три начина: 

лемљењем, заваривањем или пресовањем, а користе се спојне 

чауре и папучице; 

- израда уземљења и 

- припрема и заливање кабловском масом или смолом. 

 
Поступак израде равне кабловске спојнице са  

унутрашњом оловном спојницом 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Израда кабловске главе за РVС кабл 

 

5.2.6. ЗАВРШНИ РАДОВИ 
 

После завршеног полагања кабла контролише се растојање између поје-

диних каблова или каблова и других водова у земљи. Затим се траса снима и 

на графичком плану назначавају карактеристичне тачке вода и тачна дужина 

кабла. Крајеви положеног кабла означавају се плочицама на којима се назна-

чавају основни подаци о каблу. 

Ров се затим чисти од камења, затрпава се у слојевима, а земљиште око 

рова поравнава и уређује тако да има изглед као пре копања и израде вода. 

 

 

 



5.3. РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОСТРОЈЕЊА 
 

Већина постројења, као што су оклопљена постројења, постројења на 

стубу и трансформатори, углавном су фабрички монтирана и типски произ-

ведена, тако да је потребно на већ припремљену подлогу склопити поједине 

елементе према пројекту и повезати их.  

Трансформаторска станица на стубу је демонтирана у фабрици и као 

таква се допрема на место уградње, где је потребно повезати поједине еле-

менте. Стуб је челични и састављен од више делова, који се брзо и лако скла-

пају на месту уградње. Опрема се монтира од врха стуба и најпре се монтира-

ју одводници пренапона, па раставна склопка и трансформатор. Нисконапон-

ски део се смешта у затворени ормар, који се монтира у доњем делу стуба, 

како би му се могло приступити без пењања. 

Енергетски трансформатори напона до 35 kV испоручују се комплетно 

монтирани камионима или специјалним транспортерима. За више напоне 

испоручују се у деловима и постављају на место предвиђено у постројењу и 

ту се учвршћује. После тога се монтирају делови који су скинути приликом 

транспорта и налива уље у котао. На крају се обављају неопходна мерења 

ради провере. 

Радови на изградњи разводних постројења у зградама и на отвореном 

простору започињу грађевинским и комуналним пословима, тј. изградњом 

зграде, припремом и чишћењем терена на којој ће бити изграђени. Након тога 

се довозе сви потребни елементи, материјал и прибор. Поступак монтаже 

обухвата браварске и електромонтажне радове. Браварски радови обухватају: 

припрему материјала, израду браварских елемената, заштиту (бојење и цин-

ковање) елемената, радионичко склапање конструкција, проверу димензија, 

транспорт елемената до места монтаже и монтажу опреме. Електромонтажни 

радови су: припрема материјала, радионичка израда, испитивање опреме, 

транспорт елемената до места монтаже, монтажа опреме, спајање браварских 

и електромонтажних радова и проверу функционисања. Прво се монтирају 

сабирнице, па потпорни и проводни изолатори, па растављачи, прекидачи, 



мерни трансформатори, одводници пренапона. Монтажа сабирница је веома 

важна и може да се изводи ручно или помоћу хидрауличне пресе. 

 

 

6. ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА 
 

6.1. СТАВЉАЊЕ ВОДА У ПОГОН 
 

Сваки нови електроенергетски вод представља део целог електроенер-

гетског система и у свом раду мора се њему прилагодити. Прво стављање 

новог вода у погон изазива мање или веће поремећаје у раду целог ЕЕС, а 

могу настати и несрећни случајеви и кварови. Због тога пуштање вода у 

погон мора бити веома пажљиво и детаљно планирано и припремљено. 

После завршетка свих радова на изградњи вода и уклањања материјала 

и опреме, формира се комисија за интерни технички преглед, која најпре 

прегледа техничку документацију по којој су радови изведени, затим атесте 

уграђеног материјала и опреме, податке о измереним вредностима отпора 

уземљења итд. Након тога се врши визуелни преглед свих грађевинских и 

електромонтажних радова. 

Након обављеног интерног прегледа прави се посебан програм у складу 

са важећим правилницима и упутствима за стављање вода у погон, још јед-

ном се врше мерења значајних величина и, на крају, у присуству инвести-

тора, извођача радова, надзорног и погонског особља и уз обавештење окол-

ног становништва вод ставља у погон. 

Понашање новог вода у раду прати се још 1-6 месеци, а сви недостаци 

и примедбе у том периоду морају бити отклоњене. 

 

6.2. ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА 
 

Експлоатација и нормалан погон електроенергетских водова захтева 

сталну контролу струјних оптерећења, напонских прилика, атмосферских 

прилика дуж водова, затим контролу релејне заштите и техничких каракте-



ристика и функционалности свих елемената уграђене опреме, јер само редов-

ним систематским превентивним испитивањима свих елемената електроенер-

гетских објеката постиже се квалитетније и рационалније одржавање погона. 

У зависности од врсте радова, мере одржавања се деле на: прегледе, 

ревизије и ремонте.  

Под прегледом се подразумева визуелни преглед свих елемената 

водова, који се обављају једном дневно, седмично или месечно у погонском 

стању. 

Уколико се приликом прегледа вода уоче одређени мањи недостаци 

или кварови који могу током времена изазвати веће проблеме предузимају се 

поправке и отклањање тих недостатака. Такве мере одржавања називају се 

ревизије. Учесталост ових редовних прегледа зависи од значаја вода, месних 

и других специфичних услова. Ревизије се такође одржавају у погонском 

стању вода. 

Да би се електроенергетски водови одржавали у технички исправном 

стању, потребно је у одређеним временским интервалима извршити веће 

поправке на воду и заменити дотрајале и оштећене делове. Поправке овакве 

врсте називају се ремонт вода. Вод се за време ремонта искључује из погона. 

Учесталост и трајање ремонта, као и обим радова зависе од налаза при реви-

зијама, од значаја вода, могућности прекида погона и других услова. 

Ревизије и ремонти се обављају у складу са Правилником о одржавању 

електроенергетских објеката и упутствима произвођача опреме, а за њихово 

извођење израђују се планови ревизије и ремонта. Планови су годишњи, а по 

потреби могу бити месечни и дневни. Ово су редовне мере одржавања. Међу-

тим, након временских и елементарних непогода и несрећа такође може доћи 

до кварова и оштећења опреме водова. Због тога се у таквим условима морају 

предузети мере одржавања водова, а такве мере називају се ванредне. 

 

7. ПОРЕМЕЋАЈИ У ЕЛЕКТРИЧНИМ 

МРЕЖАМА 
 

У тoку eксплoaтaциje eлeктрoeнeргeтских вoдoвa дoлaзи дo квaрoвa нa 

пojeдиним дeлoвимa вoдa, штo изaзивa низ пoрeмeћaja у пoгoну eлeктричнe 



мрeжe. Узрoци квaрoвa мoгу бити рaзличити, кaкo услeд прирoдних пojaвa 

(вeтaр, клизaњe зeмљиштa, ињe, снeг и лeд, удaри грoмoвa итд.), oштeћeњa 

мeхaничкe прирoдe (пaд грaнa нa прoвoдникe, слeтaњe птицa нa прoвoдникe, 

пoжaр или грaђeвински рaдoви у близини вoдa), тaкo и услeд грeшaкa у мaтe-

риjaлу oпрeмe или у лoшeм квaлитeту мoнтaжних дeлoвa. 

Пoрeмeћajи у eлeктричним мрeжaмa мoгу дa буду крaткoтрajни, тj. прo-

лaзнoг кaрaктeрa, a мoгу дa буду и трajни сa тeжим пoслeдицaмa. Пoрeмeћajи 

кojи мoгу дa нaстaну у eлeктричним мрeжaмa, бeз oбзирa нa нaчин нaстaнкa и 

трajнoст, су прeкиди прoвoдникa, крaтки спojeви, зeмљoспojeви и прeнaпoни. 

 

Прoнaлaжeњe мeстa квaрa 

 

Зa прoнaлaжeњe врстe и мeстa квaрa нa нaдзeмним вoдoвимa кoристe сe 

тзв. VA лoкaтoри, кao и сaврeмeни лoкaтoри зaснoвaни нa принципу микрo-

прoцeсoрскe тeхникe, кojи рeгиструjу свe квaрoвe у тoку рaдa вoдa. Зa oткри-

вaњe квaрa нa искључeним вoдoвимa кoристe сe рaдaри (рeфлeктoмeтри), 

кojи рaдe нa принципу рeфлeксиje тaлaсa oд мeстa квaрa. Кoд oткривaњa квa-

рoвa пoдзeмних вoдoвa пoстojи вишe врстa лoкaтoрa кojи рaдe нa принципу 

ултрaзвукa, инфрaцрвeних зрaкa или eлeктрoмaгнeтнoг пoљa. 

 

Oтклaњaњe квaрoвa 

 

Oтклaњaњe квaрoвa oбaвљa сe у склaду сa oдгoвaрajућим прaвилни-

цимa, кojи oдрeђуjу врсту пoслoвa, мeтoдe рaдa, дeтaљaн oпис рaдних пo-

ступaкa, услoвe рaдa, кao и мeрe сигурнoсти кoje трeбa прeдузeти кaкo би сe 

ти пoслoви oбaвили штo квaлитeтниje бeз oпaснoсти пo живoт и здрaвљe 

људи и бeз нaнoшeњa мaтe-риjaлних штeтa. 

У тoку eксплoaтaциje рaдoви нa oдржaвaњу eлeктрoeнeргeтских вoдoвa 

мoгу дa сe oбaвљajу у: 

 бeзнaпoнскoм стaњу – прe пoчeткa рaдoвa искључи сe вoд, утврди 

бeзнaпoнскo стaњe и oбeзбeди рaднo мeстo узeмљивaњeм свих фaзних 

прoвoдникa испрeд и изa рaднoг мeстa и тeк тaдa сe приступa рaдoвимa; 

 у близини нaпoнa – с oбзирoм нa пoвeћaну oпaснoст oд струjнoг удaрa 

дeфинисaнe су три зoнe у кojимa сe oдрeђуjу врстa пoслoвa и нaчин 



рaдa. Првa зoнa сe нaлaзи нa зeмљишту испoд вoдa и нa стубу дo виси-

нe 3 m, другa нa стубу oд висинe 3 m дo висинe кoja je удaљeнa oд дeлo-

вa пoд нaпoнoм нajмaњe зa дoзвoљeни рaзмaк приближaвaњa, штo зaви-

си oд нaпoнa вoдa, a трeћa зoнa je у нeпoсрeднoj близини дeлoвa пoд 

нaпoнoм; 

 пoд нaпoнoм – у циљу пoстизaњa кoнтинуитeтa у снaбдeвaњу пoтрo-

шaчa eлeктричнoм eнeргиjoм, oдржaвaњe вoдoвa сe мoжe извoдити пoд 

нaпoнoм бeз прeкидa нaпajaњa, штo изискуje oдгoвaрajућу oпрeму, 

aлaт, мaтeриjaл, oбућу и oдeћу. При тoмe сe примeњуjу три мeтoдe: 

1. уз дирeктaн кoнтaкт, 

2. нa удaљeнoсти и 

3. нa истoм пoтeнциjaлу. 

 


