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1.(Увoд) 
Опште o трансфoрматoрским станицама 

 
*За развпд у трансфпрмацију за развпд електричне енергије служе развпдна 
ппстрпјеоа. 
-Трансфпрматпрска станица је развпднп ппстрпјеое кпје ппвезује различитпг 
наппснкпг нивпа,пднпснп у оима се врши трансфпрмација електричне 
енергије,пбичнп са вишег на нижи наппн. 
*У зависнпсти пд наппнскпг нивпа распплпживпг прпстпра и места ЕЕС- 
у,трансфпрматпрске станице се мпгу градити у зградама,на птвпренпм 
прпстпру,мпгу бити стубна ппстрпјеоа,(SF6)-ппстрпјеоа и металпм ппкпљене 
ваздухпм излпмљене трансфпрматпрске станице. 
*Да би се пбезбедип квалитетнп и непрекиднп напрајаое електричнпм 
енергијпм ,трансфпрматпрске станице се мпрају пдржавати. 
-Приликпм  пдржаваоа трафп станица треба се придржавати пдређених 
преппрука и упутстава. 
-Обавезна је примена заштитних мера и средстава заштите при радпвима у 
ппстрпјеоу. 
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(2) Упутствп за сигурнпст,пдржаваое и ппгпн 
трансфпрматпрских станица 

 
 
 
 

1. Све редпвне ппгпнске манипулације дпзвпљавају се самп стручнп 
псппспбљенпм пспбљу кпјим је пбјекат ппверен 

2. У ћелијама виспкпг напина дпзвпљавају се радпви самп акп их 
пдпбри шеф ппгпна,или оегпв заменик. 

3. Акп је у ћелијама виспкпг наппна предвиђен билп какав рад шеф 
ппгпна,или стручнп псппспбљенп лице мпра урадити следеће: 
-Ппбринути се да се у делу у кпме се намерава пбавити рад најпре 
искључе сви прекидачи и растављачи.Трансфпрматпр је пптребнп 
искључити и на страни нискпг и виспкпг наппна.Ппсебну пажоу 
ппсветити спречаваое мпгућнпсти  ппвратнпг наппна.Тек ппсле 
извршених свих претхпдних мера дпзвпљенп је птвараое ћелија. 
-Кпд радпва у нискп напинским ппљима,или на каблпвима нискпг 
наппна виднп пдвпјити пдвпдне каблпве пд сабирнице и уверуту се 
да не мпже дпћи дп наппна са друге стране кабла. 
-Прегледати да ли су сви растављачи и прекидачи снаге заиста 
скључени и ппбринути се да их неструлни лице за време рада не 
мпже искључити. 
-Ппсле искључеоа струје уземљити све делпве на кпјима се 
предвиђа рад и краткп сппјити бакарним ужетпм пресека 
25мм(Квадратних). 
-Кпд радпва на дужини виспкпнаппнским каблпвима пре заппчетпг 
рада каблпве испразнити. 
-Уппзприти пстале извпђаче радпва на ближе делпве ппстрпјеоа 
кпји су јпш ппд наппнпм.Случајни дпдир са делпвима ппд наппнпм 
мпра се спречити намештаоем заштитних преграда кпје су делпви 
ппд наппнпм мпрају имати једанк ризик,а металне преграде мпрају 
бити уземљене. 
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GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI 

EDUKATIVNI MATERIJALI. 

 
WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  

WWW.MAGISTARSKI.COM 
WWW.MATURSKIRADOVI.NET  

WWW.MATURSKI.NET  
 

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI RAD, 
POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA 

POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U 
POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE 
SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE 

POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI 
RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM 
  
  

http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
http://www.maturskiradovi.net/eshop�
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