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ПРОЈЕКТНИ   ЗАДАТАК 
за израду инвестиционо - техничке документације 

за реконструкцију трансформаторске станице 

ТС 35/10 kV „ Ратко Павловић“  у ТС 110/10 kV '' Ниш 6 '' (Ратко Павловић) 
 
 
 
 

1. ОПШТИ  ПОДАЦИ: 
 
 

1.1. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ТС 110/10 kV   
1.2. ИНВЕСТИТОР ЕД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш 
1.3. НАЗИВ ОБЈЕКТА ТС 110/10 kV ''Ниш 6'' (Ратко Павловић) 
1.4. БРОЈ ЕТАПА ГРАДЊЕ ЈЕДНА 
1.5. ПЛАНИРАНИ ПОЧЕТАК ГРАДЊЕ 2013. год. 

1.6. ПЛАНИРАНИ ЗАВРШЕТАК 
ГРАДЊЕ 

2015. год. 
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2. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ТРАФОСТАНИЦИ И ПОГОНСКИ УСЛОВИ 

2.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ, ПОГОНСКЕ И ДИСПОЗИЦИОНЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА 

Врста ТС: ТС је у коначној фази, прикључена  
опремљена са два енергетска 
трансформатора. 
Постројење 110 kV је гасом изоловано 
постројење за унутрашњу монтажу, са два 
система сабирница у старој згради 
непосредно поред тренутно активне 
командно - погонске зграде ТС 35/10 kV. 
Ново постројење 10 kV унутар тренутно 
активне командно - погонске зграде постојеће 
ТС 35/10 kV.  
ТС је стална, без посаде и даљински 
управљана.  
Постојећа трансформација 35/10 kV се гаси, 
а опрема ће бити демонтирана и размештена 
према плану инвеститора. 

Погонски напони: 110, 10, 0,4 kV, 50 Hz 
Напони сигурносног напајања: 110 V = ; 230 V, 50 Hz 
Начин прикључења на мрежу 110 kV: кабловски / ваздушни 
Струја и снага кратких спојева на 
сабирницама 10 kV: 

14,5 kА (250 MVA), Правила о раду 
дистрибутивног система и ТП ЕД Србије 

Струја и снага кратких спојева на 
сабирницама 110 kV: 
 

40 kA (6000 MVA), ТП ЕД Србије. 
Односно према подацима, ЈП 
"Електромрежа Србије" за перспективно 
стање мреже у 2030. години. 

Начин уземљења неутралне тачке: 
 

Неутрална тачка мреже 110 kV је директно 
уземљена (без растављача).  
Неутрална тачка мреже 10 kV је изолована. 

Координација изолације: Координација изолације према СРПС ЕН 
60071-1:2008 и СРПС ЕН 60071-2:2008 и ТП -
25 ЗЕП-а. 

Диспозиција ТС: Предвидети на локацији постојеће ТС 35/10 
kV  "Ратко Павловић". 

Специфична отпорност тла: Према резултатима мерења на локацији 
објекта. 

Хидрометеоролошки подаци: Користити податке од ХМЗ Србије. 
Веза са мрежом 110 kV: Објекат се прикључује на сабирнице 110 kV 

у ТС 400/220/110 kV "Ниш 2": Двоструки 
ваздушни вод који се у трафостаницу, уводи 
као два кабла 110 kV. Трећи кабловски 
извод 110 kV је резерва.  
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2.2. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ТРАНСФОРМАТОРСКОЈ СТАНИЦИ 
 

2.2.1. ТРАНСФОРМАЦИЈА 

Однос трансформације 110/10 kV 
Снага трансформације 2 x 31,5 / 31,5 MVA 
Спрега трансформатора YNd5 

 
2.2.2. ПОСТРОЈЕЊЕ 110kV 

Тип постројења: Постројење 110 kV је SF6 гасом изоловано 
постројење за унутрашњу монтажу са два система 
сабирница  смештено у затвореном простору. 

Систем сабирница: Два система главних сабирница 
Начин уземљења: Директно уземљена 
Број трафо поља:  Два 
Број кабловских поља: Три (2х правац ТС „Ниш 2“ и 1х резервни правац) 
Спојно поље: Једно 
Укупан број поља: Шест 
Прикључење: Кабловско, односно кроз проводне изолаторе 

 
2.2.3. ПОСТРОЈЕЊЕ 10kV 

Тип постројења: Унутрашње, металом оклопљено, преграђено, 
ваздухом  изоловано 

Систем сабирница: Једноструке, са две секције (једном секцијом по ЕТ-у). 
Секционисање сабирница остварити помоћу спојне и 
додатка спојне ћелије. 

Начин уземљења: Изоловано 
Број трафо ћелија:  Два 
Број изводних ћелија: 24 
Број спојних ћелија: Једна функционална (две појединачне ћелије) 
Број мерних ћелија са КТ: Две, уз коришћење посебних растављача за КТ и  

HМТ у свакој од мерних ћелија понаособ. 
Укупан број ћелија: 30 
Тип ћелије: Слободностојећа, са извлачивим колицима 
Расплет водова:  Кабловски 
Прикључење на ЕТ (10) kV Кабловска, уз коришћење више једножилних каблова 

по фази. 

2.2.4. ПОСТРОЈЕЊЕ СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ И СИГУРНОСНОГ НАПАЈАЊА 

2.2.4.1. За сопствену потрошњу трафостанице користе се помоћни 
наизменични напон 3х400/230 V; 50 Hz, инверторски наизменични напон 230 V; 50 
Hz и једносмерни напон 110 V. 
2.2.4.2. Напајање развода сопствене потрошње наизменичног напона је 
са 2 (два) енергетска трансформатора (10/0,4 kV; 160 kVA; Yz5). 
2.2.4.3. Наизменичним напоном 3х400/230 V; 50 Hz; врши се напајање: 

- уређаја за принудно хлађење енергетских трансформатора 110/10 kV, 
- ормана са електромоторним погоном регулационе склопке ЕТ 110/10 kV, 
- исправљача за основну и резервну (backup) акубатерију, 
- свих термичких потрошача, 
- инсталације за напајање вентилације и климатизације, 
- инсталације за прикључак мерних кола за испитивање каблова 

(прикључница предвиђена за номиналну струју 63 А), 
- инсталације за прикључак машине за филтрирање уља (преко посебних 

прикључних кутија са стезаљкама за снагу 100 kVA), 
- осветљења просторија и круга ТС, 
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- свих прикључница 230 и 400 V (монофазне и трофазне) и сл. 
2.2.4.4. Инверторским наизменичним напоном 230 V; 50 Hz; врши се 
напајање: 

- ормана са уређајима за СДУ, 
- комуникациони уређаји, 
- рачунар са станичном SCADA-ом и њему припадајућа опрема (штампач, 

модем и сл.) 
- уређаји противпровалне и противпожарне заштите 
- инсталација за прикључак испитних уређаја снаге мање од 2000 VA. 

2.2.4.5. Напајање развода сопствене потрошње једносмерног напона 
(сигурносно напајање) предвидети преко исправљача и стационарне 
акумулаторске батерије међусобно повезаних у тзв. “puffer” спој. Формирају се 
засебне инсталације за основне и резервне струјне кругове. Опрему сигурносног 
напајања сачињавају: 

� Основна стационарна акумулаторска батерија за напон 110 V =, која се 
напаја преко регулисаног исправљача са којим је у непрекидној вези. 
Капацитет аку-батерије одредити према снази опреме коју напаја, и 
могућности 6-то часовног напајања истих (али не мањег од 220 Аh). 

� Аутоматски регулисани трофазни исправљач – пуњач за основну 
акумулаторску батерију, ради паралелно, стално са акумулаторском 
батеријом, тако да се аку- батерија стално одржава у напуњеном стању. 

� Резервна (backup) стационарна акумулаторска батерија за напон 110 V 
=, која се напаја преко регулисаног исправљача са којим је у 
непрекидној вези. Капацитет аку - батерије одредити према снази опреме 
коју напаја, и могућности 6-то часовног напајања истих (али не мањег од 
220 Аh) 

� Аутоматски регулисани трофазни исправљач – пуњач за резервну 
акумулаторску батерију, ради паралелно, стално са акумулаторском 
батеријом, тако да се аку- батерија стално одржава у напуњеном стању 

� Једносмерним напоном 110 V из струјних кругова који припадају систему 
основне акумулаторске батерије и исправљача, врши се напајање: 

- погонски механизми прекидача 10 kV, 
- погонски механизми прекидача и растављача у 110 kV постројењу, 
- микропроцесорских заштитно-управљачких уређаја у 10 kV, као и 

заштитно-управљачких уређаја који припадају основном пакету 
заштиту у 110 kV пољима, 

- командно-сигналних струјних кругова у 10 kV постројењу, као и 
командно-сигналних струјних кругова који припадају основном пакету 
заштитe у 110 kV постројењу (1. калем за искључење и калем за 
укључење), 

- DC/DC претварачи, 
- нужног светла и 
- осталих уређаја који захтевају напајање једносмерним напоном. 

� Једносмерним напоном 110 V из струјних кругова који припадају систему 
резервне (backup) акумулаторске батерије и исправљача, врши се 
напајање: 

- микропроцесорских заштитно-управљачких уређаја који припадају 
резервном пакету релејне заштите у 110 kV пољима, 

- командно-сигналних струјних кругова који припадају резервном пакету 
заштита у 110 kV постројењу (2. калем за искључење), 

- остали уређаји који захтевају редундантно напајање једносмерним 
напоном (RTU, и сл.) 

� Остали једносмерни напони у ТС добијају се помоћу DC/DC претварача. 
� Управљање и надзор развода 110 V DC, врши се преко микропроцесорске 
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управљачке јединице која се преко оптичког кабла прикључује на станични 
рачунар, и која мора да ради независно од рада система управљања и 
система комуникације. 

2.2.5. СМEШТАЈ СEКУНДАРНE ОПРEМE 
� Заштитни и управљачки уређаји постројења 10 kV, смештени су у ћелијама 

10 kV. 
� Локална управљачка ормани на нивоу поља (LCC - local control cabinet) ће 

бити смештена у истој просторији као и разводно постројење 110 kV, na 
растојању приближно 2 m испред разводног постројења.   

� Сви заштитни и управљачки уређаји постројења 110 kV, као и опрема 
обрачунског мерења смештена је, у одговарајућим RACK орманима, у 
просторији локалног управљачког места (ЛУМ) у згради ТС.  

      Ова просторија мора бити одвојена од просторије постројења 10 kV. 
� У просторијама ЛУМ у посебним орманима смештени су развод напона 

сопствене потрошње и развода једносмерне струје, као и пуњачи за аку-
батерије. 

� Централна управљачка јединица (RTU) смештена је у посебном орману у 
просторији са ЛУМ-ом. 

� Станична SCADA смештена на засебном рачунару постављеном на 
радном столу у просторији са ЛУМ-ом. 

� Телекомуникациони уређаји смештени су у просторији ЛУМ. 
� Монитор са тастатуром смештен је у просторији ЛУМ на посебном столу. 
� Кућни трансформатори се смештају у посебне трафо боксеве. 
� Аку-батерије се смештају у посебну просторију. 

2.2.6. КАБЛОВСКE ТРАСE ОЗНАЧАВАЊЕ И ОЖИЧЕЊЕ 
� Оптичке, командне, сигналне, мерни и енергетске каблове положити у 

покривене кабловске канале и/или кабловске каналице и/или директно у 
земљу. 

� Означавање опреме, уређаја и елемената у трафостаници је према 
важећим стандардима  

2.2.7. ПЛАШТОВИ КАБЛОВА 

Плаштове каблова свих каблова 110 kV и 10kV повезати са уземљивачем ТС. 

3. ОБИМ И EТАПНОСТ ИЗГРАДЊЕ 
Посебно дефинисати начин реконструкције по фазама изградње. 

 

4. ПОДАЦИ О ОПРЕМИ 

4.1. ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ О ОПРЕМИ  

− Највиши напон опреме:  
постројење 110 kV: 123 kV 
постројење 10 kV: 12 kV 

 
− Степен изолације опреме: 
постројење 110 kV: 123 Si 230/550 (LI 550 AC 230) 
постројење 10 kV: 12 Si 28/75 (LI 75 AC 28) 

 
− Амбијентални услови: 
Максимална надморска висина: 1000 m 
Температура амбијента (ваздуха):  
максимална температура: + 45°C 
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минимална температура: - 25°C 
максимална дневна просечна 
температура: 

+ 35°C 
 

минимална температура, унутар 
постројења: 

- 5°C 

Максимални притисак ветра: 700 Pa (70 dN/m²) 
Сеизмичка отпорност: 0,3g (VI - зона) 

 
− Заштита животне средине: 

      Конструкција опреме, која је предвиђена овим Пројектним задатком, треба да 
буде таква да максимално води рачуна о заштити животне средине. 

− Избор и проверу опреме извршити у складу са параметрима кратког споја на 
местима уградње и типизираним вредностима према ТП EД Србије. 

− Постројење 110 kV 
Постројење 110 kV је гасом изоловано(GIS), трофазно оклопљено (једна цев), 
за унутрашњу монтажу са два система сабирница. Предвиђено је да 
постројење буде постављено у приземљу зграде. Постројење 110 kV је 
модуларне изведбе. Елементи SF6 постројења су смештени у металним 
коморама које су напуњене гасом под притиском. Постројење је подељено на 
гасне зоне. Прекидач 110 kV са струјним трансформатором представља једну 
гасну зону. Притисак у гасној комори са прекидачем је виши него у осталим 
коморама постројења, да би се обезбедило сигурно гашење лука између 
контаката прекидача. Свака гасна зона мора бити опремљена температурно 
компензованим уређајем за мерење притиска SF6 гаса (температурно 
компензовани). Место за инсталирање уређаја за мерење густине SF6 гаса, у 
свакој гасној зони утврдиће изабрани испоручилац. Предвидети „брзе“ ножеве 
за уземљење на излазним растављачима. Тачну спецификацију и опис „брзих 
ножева за уземљење“ (нпр. дозвољени број укључења на кратак спој) даће 
изабрани испоручилац уз сагласност Инвеститора. Обезбедити могућност 
визуелног увида у положај растављача. Свака гасна зона ће бити опремљена 
температурно компезованим уређајем за мерење густине и притиска СФ6 гаса. 
Обезбедити уређај за детекцију парцијаних пражњења у реалном времену. 
Технолошка шема подстанице GIS („гасни дијаграм“) биће део документације 
испоручиоца. 

     Максимална снага трансформације 110/10 kV у овој трафостаници се 
предвиђа 2x31,5MVA.  

     Прикључци на постројење су кабловски са стране кабловских извода, а преко 
проводних изолатора са стране енергетских трансформатора. 

     Постројење има два система сабирница 110 kV. Сабирнице нису 
секционисане. Сваки систем сабирница могуће је уземљити. 

      Далеководна поља имају управљачки, командно-сигнални орман, кабловски 
прикључак, излазни уземљивач којим се може уземљити кабл (high speed 
earthing switch), излазни растављач са ножевима за уземљење, којим се може 
уземљити страна ка прекидачу, три напонска трансформатора, са могућношћу 
галванског одвајања у безнапонском стању (безнапонска прекидна веза – 
disconnector link), три струјна трансформатора, трополни прекидач са једним 
погонским механизмом, сабирнички растављач без ножа за уземљење и 
сабирнички растављач са ножем за уземљење, којим се може уземљити 
страна ка прекидачу, као и изолационе везе на свим ножевима за уземљење, 
којима се може, по потреби, директно приступити главном колу (у 
безнапонском стању, за потребе испитивања). Веза са каблом 110 kV је 
директни кабловски увод у SF6 постројење. 

      Трансформаторска поља имају управљачки, командно-сигнални орман, три 
метал оксидна одводника пренапона, три проводна изолатора, излазни 



 10 

уземљивач којим се може уземљити трансформатор (high speed earthing 
switch), излазни растављач са ножевима за уземљење, којим се може 
уземљити страна ка прекидачу, три напонска трансформатора, са могућношћу 
галванског одвајања у безнапонском стању (безнапонска прекидна веза – 
disconnector link), три струјна трансформатора, трополни прекидач са једним 
погонским механизмом, сабирнички растављач без ножа за уземљење и 
сабирнички растављач са ножем за уземљење, којим се може уземљити 
страна ка прекидачу, као и изолационе везе на свим ножевима за уземљење, 
којима се може, по потреби, директно приступити главном колу (у 
безнапонском стању, за потребе испитивања). 

      Спољне везе између апарата (проводног изолатора постројења, одводника 
пренапона и проводног изолатора на енергетском трансформатору) 
испројектовати у складу са диспозицијом опреме.  

      Спојно поље има управљачки, командно-сигнални орман, три струјна 
трансформатора, трополни прекидач са једним погонским механизмом, два 
сабирничка растављача са ножевима за уземљење, којима се може уземљити 
страна ка прекидачу, као и изолационе везе на свим ножевима за уземљење, 
којима се може, по потреби, директно приступити главном колу (у 
безнапонском стању, за потребе испитивања) 

      У далеководним, трансформаторским пољима, као и у спојном пољу су 
предвиђени управљачки, командно-сигнални ормани на које ће бити 
прикључени каблови који долазе са апарата у пољу као и каблови за везу са 
мерном и релејном опремом смештеном у ЛУМ. 

− Постројење 10 kV 
      Постројење 10 kV се смешта унутар постојеће командно-погонске зграде ТС 

35/10 kV.  
      Ћелије ће бити металом оклопљене и преграђене, извлачиве, атестиране у 

складу са стандардом IEC 62271-200, слободностојеће, комплетно 
опремљене, са ормарићем у врху за смештај секундарне опреме. Ћелије ће 
бити са једним системом сабирница, са извлачивим вакуумским прекидачима 
и са приступом ћелији са предње и задње стране. 

      Све манипулације на ћелији морају бити вршене искључиво у случају када су 
врата ћелије затворена. Ћелије су опремљене капацитивним индикаторима 
напона, којима се оператор уверава о изолованости од елемената под 
напоном, без отварања врата. 

      Kолица са енергетским прекидачем треба да буде уграђена у конструкцију 
ћелије као готов, префабриковани елемент, који је атестиран у складу са IEC 
62271-100 нормативима. Овај елемент мора бити урађен према нормативима 
за постројења овог типа и опремљен свим електромеханичким блокадама за 
превенцију грешке у манипулацијама. 

      Простор за кабловске прикључке мора бити пројектован да прими до четири 
кабла по једној фази, пресека максимално 500mm². Нож за уземљење је 
лоциран у одељку са кабловским прикључцима. 

      Спојна ћелија и додатак спојне ћелије су међусобно повезане кабловском 
везом. 

      У случају да је плафон просторије за смештај постројења 10 kV недовољно 
висок, предвидети одушак на горњем делу ћелије. 

− Енергетски трансформатори 110±11х1,5% / 10,5 kV; 31,5 / 31,5 MVA 
      Енергетски Трансформатори су преносног односа 110±11x1.5%/10.5 kV, снаге 

31,5 MVA, за спољну монтажу, са регулатором напона под оптерећењем на 
примарној страни. Поред стандардног, трансформатор је опремљен са: 
регулационим прекидачем и свим уређајима за ручну и даљинску регулацију 
напона под оптерећењем као и са даљинским показивачем положаја 
регулатора, вентилаторима за принудно хлађење, бухолц релеом са два 



 11 

степена, контактним термометром са два пара контаката, отпорним сондама 
за мерење температуре, гасним заштитним релеом регулационог прекидача, 
сигурносним вентилом, дехидратором, уређајем за аутоматско пуштање 
вентилатора у рад који реагује на одређену температуру уља. На обе 
напонске стране трансформатора предвидети ваздухом изоловане проводне 
изолаторе. Прикључак трансформатора на страни 110 kV ће бити AlČe 
ужетом 240/40 mm² или одговарајућим алтернативним решењем, а на страни 
10 kV кабловима. Звездиште трансформатора на страни 110 kV ће бити 
директно уземљено, а на страни 10 kV изоловано. 

− Прекидачи 110 kV 
      Прекидачи су саставни део гасом изолованог постројења 110 kV, за 

унутрашњу монтажу и састоје се од од три једнополна прекидача у SF6 
техници, са једним моторно-опружним погоном.  

      Прекидач је опремљен са једним калемом за укључење и са два калема за 
искључење за номинални радни напон 110 V DC. 

      Моторно-опружни погон се напаја са радним напоном 110 V DC. 

− Прекидачи 10 kV 
      Прекидач треба испуњава све критеријуме дефинисане IEC 62271-100, IEC 

60427 и другим релевантним IEC стандардима који нису посебно наглашени у 
овом Пројектном Задатку. Потребно је да прекидач буде са вакуумским 
расклопним елементима и да конструктивно буде прилагођен за уградњу на 
покретна колица. 

      Радни механизам прекидача мора бити моторно-опружног типа, 
конструктивно решен тако да се истовремено погоне контакти (стублине) у 
све три фазе. Предвидети да се напајање моторног погона користи напон 110 
V DC. 

      Потребно је да прекидач буде опремљен најмање једним калемом за 
укључење и једним калемом за искључење за номинални радни напон 110 V 
DC. 

− Растављачи 110 kV 
      Растављачи су саставни део гасом изолованог постројења 110 kV, за 

унутрашњу монтажу. 
      Растављачи су без ножа за уземљење, са ножем за уземљење и са брзим 

ножем за уземљење (high speed earthing switch). 
      Ножеви за уземљење су са изолационим везама, којима се може, по потреби, 

директно приступити главном колу (у безнапонском стању, за потребе 
испитивања). 

− Струјни мерни трансформатори (СМТ) 110 kV 
      Струјни трансформатори су саставни део гасом изолованог постројења 110 

kV, за унутрашњу монтажу, једнофазни, са фиксним преносним односом, са 
одговарајућим бројем секундарних језгара, одговарајућих карактеристика. 

− Напонски мерни трансформатори (НМТ) 110 kV 
       Напонски трансформатори су саставни део гасом изолованог постројења 110 

kV, за унутрашњу монтажу, једнофазни, са фиксним преносним односом, са 
одговарајућим бројем секундарних језгара, одговарајућих карактеристика. 

− Одводници пренапона 110 kV и 10 kV 
      Одводници пренапона треба да су металоксидни, без искришта и за спољну 

монтажу, у силиконском-композитном кућишту, одговарајућих карактеристика. 

4.2. САБИРНИЦЕ 

Сабирнице 110 kV : Двоструки систем главних сабирница, саставни део гасом 
изолованог постројења, за радну струју од 1250 А, са ножем 
за уземљење на једном крају. Сваки од система сабирница 
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се налази у сопственом кућишту. 
Сабирница 10 kV : Једноструки систем главних сабирница, саставни део 

постројења, за радну струју од најмање 2000 А. 
 

4.3. ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР (ET) 
 

Конструкција: Тронамотајни регулациони, уљни, ЕТ, 
херметички заптивен, са регулацијом напона 
под оптерећењем, за спољну монтажу. 

Назначени однос трансформације: 110 / 10,5 kV  
Назначена примарна снага ЕТ: 31,5 MVA 
Однос снаге по намотајима: 31,5 / 31,5 MVA 
Спрега ЕТ: YNd5 
Опсег регулације: 110±11x1,5% / 10,5 kV 
Хлађење ЕТ: ONAN/ONAF 

 
4.4. ПРЕКИДАЧИ 

4.4.1. ПРЕКИДАЧИ  110 kV, сем што одговарају параметрима из овог пројектног 
задатка, поседују следеће особине: 

Назначен / Називни напон Un: 110/123 kV 
Називна струја Ir: 1250 А 
Називна моћ прекидања струје 
кратког споја Isc : 

40kA 
 

Медијум за изолацију и гашење 
лука: 

SF6 

Број механизама по прекидачу: 1 
Погонски механизам: Моторно-опружни, опремљен анти- 

помпаж уређајем 
Напон напајања мотора 
пог.механизма: 

110 V, DC 

Командни напон: 110 V, DC 
Број калемова за укључење: 1 
Број калемова за искључење: 2 

 
4.4.2. ПРЕКИДАЧИ  10 kV у трафо ћелији, спојној ћелији, изводној ћелији и 

мерној ћелији су трополни вакуумски извлачиви прекидачи, који сем што 
одговарају параметрима из овог пројектног задатка, поседују следеће 
особине: 

Назначен / Називни напон Un: 10/12 kV 
Називна струја Ir:  
- трафо и спојна ћелија 2000А 
- изводна и мерна ћелија мин. 630А 
Називна моћ прекидања струје 
кратког споја Isc : 

20kA 
 

Број механизама по прекидачу: 1 
Погонски механизам: Моторно-опружни, опремљен анти- 

помпаж уређајем 
Напон напајања мотора 
пог.механизма: 

110 V, DC 

Командни напон: 110 V, DC 
Број калемова за укључење: 1 
Број калемова за искључење: 1 
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4.5. РАСТАВЉАЧИ 

4.5.1. РАСТАВЉАЧИ 110 kV, сем што одговарају параметрима из овог 
пројектног задатка, поседују следеће особине: 

Назначен / Називни напон Un: 110/123 kV 
Називна струја Ir: 1250 А 
Назначена краткотрајно (1s) 
подносива струја главних 
ножева и ножева за уземљење: 

31 kA/1 s 

Називна краткотрајна подносива 
струја Ik : 

40 kA 

Тип/Конструкција растављача: Гасом изоловано постројење 
Број полова: 3 
Врста погонског механизма главних 
ножева 

Моторни 

Број погонских механизама за 
главне ножеве 

1 

Врста погонског механизма ножева 
за уземљење 

Моторни 

Број погонских механизама за 
ножеве за уземљење 

1 

Врста погонског механизма брзих 
ножева за уземљење  
(high speed earthing switch) 

Моторно-опружни 

Број погонских механизама за 
ножеве за уземљење 

1 

Напон напајања мотора погона 
механизма гл. ножева: 

110 V DC 

Командни напон: 110 V DC 
                

4.5.2. РАСТАВЉАЧИ 10 kV, сем што одговарају параметрима из овог 
пројектног задатка, поседују следеће особине: 

Назначен/Називни напон Un: 10/12 kV 
Називна струја Ir: мин. 630 А 
Називна краткотрајна подносива 
струја Ik : 

16 kA 

Номинални ударни подносиви 
напон    

75kV 

Номинални краткотрајни подносиви 
напон (1min) 

28kV 

 
4.6. СТРУЈНИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ (СМТ) 

4.6.1. СМТ 110 kV, у трафо пољима, сем што одговарају параметрима из 
овог пројектног задатка, поседују следеће особине:   

Назначен/Називни напон Un: 110/123 kV 
Тип: Гасом изоловано постројење 
Називна трајна термичка струја (на 
40˚C) 

1,2 In 

Називни преносни однос: 2х200/1/1/1/1 A/A/A/A 
Класа тачности:  

I jезгро 0,2 
II jезгро 0,5 

III jезгро 5P30 
IV jезгро 5P30 
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Фактор сигурности:  
I jезгро Fs=10 
II jезгро Fs=10 

Називна снага:  
I jезгро ≤5 VA 
II jезгро ≤15 VA 

III jезгро ≤30 VA 
IV jезгро ≤30 VA 

                                                                                         
4.6.2. СМТ 110 kV, у далеководним-кабловским пољима, сем што одговарају 

параметрима из овог пројектног задатка, поседују следеће особине: 

Назначен/Називни напон Un: 110/123 kV 
Тип: Гасом изоловано постројење 
Називни преносни однос: 2×300/1/1/1 A/A/A 
Класа тачности:  

I jезгро 0,5 
II jезгро 5P30 

III jезгро 5P30 
Фактор сигурности:  

I jезгро Fs=10 
Називна снага:  

I jезгро ≤15 VA 
II jезгро ≤30 VA 

III jезгро ≤30 VA 
  

4.6.3. СМТ 110 kV, у спојном пољу, сем што одговарају параметрима из овог 
пројектног задатка, поседују следеће особине: 

Назначен/Називни напон Un: 110/123 kV 
Тип: Гасом изоловано постројење 
Називни преносни однос: 2×300/1/1/1 A/A/A 
Класа тачности:  

I jезгро 0,5 
II jезгро 5P30 

III jезгро 5P30 
Фактор сигурности:  

I jезгро Fs=10 
Називна снага:  

I jезгро ≤15 VA 
II jезгро ≤30 VA 

III jезгро ≤30 VA 
 

4.6.4.   СМТ 10 kV, у трафо/мерним ћелијама, сем што одговарају 
параметрима из овог пројектног задатка, поседују следеће особине: 

Назначен/Називни напон Un: 10/12 kV 
Тип: за унутрашњу монтажу 
Називни преносни однос: 2x1000/5/5/5 A/A/A 
Класа тачности:  

I jезгро 0,5 
II jезгро 5P10 

III jезгро 5P10 
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Фактор сигурности:  
I jезгро Fs=10 

Називна снага:  
I jезгро ≤15 VA 
II jезгро ≤30 VA 

III jезгро ≤30 VA 
 

4.6.5.  СМТ   10 kV, у изводним  ћелијама, сем што одговарају параметрима из 
овог пројектног задатка, поседују следеће особине: 

Назначен/Називни напон Un: 10/12 kV 
Тип: за унутрашњу монтажу 
Називни преносни однос: 2x150/5/5 A/A 
Класа тачности:  

I jезгро 0,5 
II jезгро 5P10 

Фактор сигурности:  
I jезгро Fs=10 

Називна снага:  
I jезгро ≤15 VA 
II jезгро ≤15 VA 

4.6.6. ОБУХВАТНИ СМТ 10 KV, у изводним ћелијама, сем што одговарају 
параметрима из овог пројектног задатка, поседују следеће особине: 

Назначен/Називни напон Un: 10/12 kV 
Тип: за унутрашњу монтажу 
Називни преносни однос: 50/1 
Класа тачности: 5P10 
Називна снага: ≤15 VA 

 
4.7. НАПОНСКИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ (НМТ) 

4.7.1. НМТ 110 kV, осим што одговарају параметрима из овог пројектног 
задатка, поседују следеће особине: 

Назначен/Називни напон Un: 110/123 kV 
Начин уградње: Гасом изоловано постројење 
Називни примарни напон 110/√3 kV 
Називни секундарни напон  

I намотај 100/√3 V 
II намотај 100/√3 V 

Класа тачности:  
I намотај 0,2 
II намотај 1/3P 

Називна снага:  
I намотај 25 VA 
II намотај 75 VA 

 
4.7.2. НМТ 10 kV  мернa , осим што одговарају параметрима из овог пројектног 

задатка, поседују следеће особине: 

Назначен/Називни напон Un: 10/12 kV 
Називни примарни напон 10/√3 kV 
Називни секундарни напон  
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I намотај 100/√3 V 
II намотај 100/√3 V 

Класа тачности:  
I намотај 0,5 
II намотај 1/3P 

Називна снага:  
I намотај ≤20 VA 
II намотај ≤90 VA 

 
4.8. ОДВОДНИЦИ ПРЕНАПОНА 

Предвидети метал-оксидне одводнике пренапона на прикључцима 110 kV и 10 kV  
странама трансформатора. 

 
5. ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА У 

ТРАФОСТАНИЦИ 

5.1. ЈСЗУ 

Све функције заштите, локалне аутоматике, електричних блокада, показних 
мерења, локалног и даљинског управљања и надзора чине јединствен систем 
заштите и управљања у трафостаници (ЈСЗУ). Овај систем има дистрибуирану 
структуру, а састоји се од заштитних, управљачких и заштитно-управљачких 
микропроцесорских уређаја и система за управљање трафостаницом (RTU и 
станични рачунар са SCADA - ом). Интегрално функционисање свих елемената 
ЈСЗУ обезбеђује се стандардним комуникационим протоколима (IEC 61850), 
помоћу информационих веза и стандардне комуникационе опреме. 

5.2. ЗАШТИТА 

5.2.1. Заштита у постројењима 110 kV и 10 kV изводи се микропроцесорским 
уређајима који су преко информационих веза укључени у ЈСЗУ. Заштитне 
уређаје за постројење 110 kV који ће бити смештени у одговарајуће ормане у 
просторији ЛУМ-а за комуникацију према станичном рачунару повезати са 
мрежним преклопником у оптички прстен. Заштитно управљачке уређаје за 
постројење 10 kV који ће бити смештени у нисконапонским одељцима ћелија 
10 kV преко мрежног преклопника повезати у оптички прстен. Протокол који 
ће се користити за комuникацију заштитних и заштитни управљачких уређаја 
са ЈСЗУ ће бити IEC 61850.  

Сваки реле садржи аналогни део преко кога се директно прикључује на 
мерне трансформаторе. Подешавање параметара заштите врши се локално 
у ТС или даљински. Вишенаменски микропроцесорски заштитни уређаји 
опремљени су испитним утичницама за секундарна испитивања (тестирање 
заштита у току погона). Сваки вишенаменски микропроцесорски уређај мора 
имати дисплеј за приказ мерења напона и струје, снаге итд... 

5.2.2. Заштита у кабловским пољима 110 kV je у складу са са важећим 
техничким препорукама ЕД Србије. За заштиту кабловског вода 110 kV, 
потребно је предвидети уградњу главне и резервне заштите од кварова. 
Неопходне заштитне функције по заштитним уређајима су: 

- Један (1) заштитни уређај (Главни), са следећим заштитним функцијама: 
фазна подужна диференцијална заштита, дистантна заштита, телезаштитне 
логичке шеме за за дистантну и усмерену земљоспојну заштиту, провера 
синхронизма, детекцију њихања снаге (PSD), снимач догађаја, снимач 
поремећаја, локатор квара, заштита од укључења на квар (SOTF), детекција 
прекида проводника и трајног несиметричног оптерећења, усмерена 
земљоспојна заштита - DEF, трофазна вишестепена прекострујна заштита, 
вишестепена земљоспојна заштита, заштита од преоптерећења, логика за 
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слабо напајани крај (weak infeed), нагледање секундарних кола, логика за 
несиметрију полова прекидача, мерења и самонадзор.  

- Један (1) заштитни уређај (Резервни), са следећим заштитним функцијама: 
трофазна вишестепена прекострујна заштита, вишестепена земљоспојна 
заштита, усмерена земљоспојна заштита - DEF , снимач догађаја, снимач 
поремећаја и самонадзор.  

Напомена: Уколико је омогућена функција вишестепене прекострујне и 
земљспојне заштите, у јединици заштите сабирница, овај  релеј није неопходан. 

Потребно је остварити комуникацију са другим крајем кабловског вода преко 
OPGW оптичког кабла за остваривање функције подужне диференцијалне 
заштите као и за формирање услова за телезаштитне функције по 
дистантној и усмереној земљоспојној заштити.  

Предвидети идентичне заштитне уређаје и за другу страну кабловског вода 
(ради остваривања потребних заштитних функција). 

5.2.3. За заштиту трансформатора 110/10 kV уграђују се гасни релеји (Бухолц 
заштите) и електричне заштите од унутрашњих и спољашњих кварова, као и 
заштита oд преоптерећења. Неопходне заштитне функције по уређајима 
електричне заштите су: 

 
- Један (1) заштитни уређај (Главни), инсталиран на 110kV страни са 

следећим заштитним функцијама: диференцијална заштита двонамотајног 
трансформатора, ограничена земљоспојна заштита, вишестепена трофазна 
прекострујна заштита (директног и инверзног редоследа), вишестепена 
земљоспојна заштита, снимач догађаја, снимач поремећаја, термичка 
заштита, несиметрија полова прекидача и самонадзор. 

- Један (1) заштитно управљачки уређај, инсталиран на 10 kV страни са 
следећим заштитним функцијама: вишестепена трофазна прекострујна 
заштита, вишестепена земљоспојна хомополарна заштита, вишестепена 
напонска заштита, подфреквентна заштита, снимач догађаја, снимач 
поремећаја, термичка заштита и самонадзор. 

- Енергетски трансорматор мора да поседује и следеће основне заштите: 
Bucholtz реле главног суда, Bucholtz реле суда регулационе склопке, 
контактни термометар или термостат и реле надпритиска.  

- Термичка слика, заштитно контролна функција у складу са IEC 60354, при 
којој се термички модел енергетског трансорматора рачуна на основу 
мерења струје температуре уља која се добија са Pt сонде. Ова функција се 
реализује у оквиру Главног уређаја или се остварује посебним уређајем.  

5.2.4. Заштита у спојном пољу 110 kV je у складу са са важећим техничким 
препорукама ЕД Србије. За заштиту спојног поља 110 kV, потребно је 
предвидети уградњу главне заштите од кварова. Неопходне заштитне 
функције су: 

- Један (1) заштитни уређај (Главни), са следећим заштитним функцијама: 
трофазна вишестепена прекострујна заштита, вишестепена земљоспојна 
заштита, логика за несиметрију полова прекидача, снимач догађаја, снимач 
поремећаја, мерења и самонадзор.  

5.2.5. Заштита сабирница 110 kV и заштита од отказа прекидача.  

За заштиту сабирница 110 kV сабирница, користе се микропроцесорски 
уређаји. Заштитни систем треба да је дистрибуираног типа, са фазно 
одвојеним мерењима, селективним искључењима по зонама, снимачем 
поремећаја, догађаја и самонадзором. Дистрибуирани систем заштите 
сабирница се састоји из централне јединице и 6 периферних јединица (за 
свако поље 110k V по једна).  

Захтева се да систем буде погодан за лаку конфигурацију, нарочито при 
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будућим проширивањима и модификацијама. Заштита не сме да захтева 
преклапање секундарних струјних кола (преко помоћних релеја).  

Заштита сабирница мора да има интегрисану заштиту од отказа прекидача 
за комплетно постројење. 

Локална серијска мрежа за конекцију централне јединице и јединица поља 
мора бити изведена помоћу оптичких влакана. 

Заштита сабирница треба да ради за све врсте кварова (са земљом и без).  

Заштита не треба да користи међутрансформаторе а компензација 
различитих преносних односа струјних трансформатора треба да се 
постигне софтверски преко подешења.  

Заштита треба да буде стабилна за све спољне кварове чак и са великим 
засићењем струјних трансформатора. 

Неопходна је потпуна селективност према штићеним зонама.  

Несметано функционисање заштите сабирница приликом пребацивање 
терета са једног на други систем сабирница. 

Осетљивост мора бити таква да се исправан рад заштите омогући и при 
минималном режиму у систему, без обзира на број водова у раду и 
расподелу оптерећења и струја квара по њима 

Онемогућавање нежељног деловања сабирничке заштите за кварове у 
секундарним струјним колима при нормалним радним режимима. Фунцкија 
сталог надзора секударних кола мора да постоји. 

Време деловања мора бити мање од 25ms а време детекције квара мање од 
5ms. 

Заштита сабирница треба да буде погодна / адаптибилна за будућа 
проширења система. 

              - Заштита од отказа прекидача  

Заштита од отказа прекидача за комплетно постројење једног напонског 
нивоа је имплементирана кроз функције заштите сабирница. 

 
5.2.6. Заштита сабирница 10 kV, извода 10 kV и спојне ћелије 10 kV предвидети 

у складу са важећим техничким препорукама ЕД Србије. Ова заштита 
интегрисана је са припадајућом управљачком функцијом у јединствени 
заштитно- управљачки уређај. 

              Заштитно управљачки уређаји морају да поседују графички дисплеј за 
приказивање једнополне шеме поља, динамичке промене стања расклопне 
опреме, функционалност локалног командовања апаратима, те мерења и 
аларме. 

              За заштиту и управљање извода (спојног поља, мерног поља, поља 
трансформатора сопствене потрошње) 10 kV предвидети: 

-  један (1) заштитно управљачки уређај са следећим функцијама: 
вишестепена трофазна прекострујна заштита, вишестепена усмерена 
земљоспојна заштита (за кабловске изводе), функције управљања 
расклопном опремом, регистратор догађаја, функција снимања поремећаја 
и самонадзор 

5.2.7. У случају прораде било које заштите енергетског трансформаторa 110/x kV               
истовремено се искључују припадајући прекидачи у трафо пољу 110 kV и 
трафо ћелији 10 kV. Насупрот томе, уколико се прекидач у трафо ћелији 10 
kV искључи деловањем заштите у тој ћелији, прекидач у трафо пољу 110 kV 
остаје укључен. 

5.2.8. Свако искључење прекидача трафо поља 110 kV има за последицу 
искључење прекидача у трафо ћелији 10 kV истог трансформатора. 
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5.2.9. Прелазне појаве струја и напона меморишу се на свим заштитно-
управљачким уређајима који припадају далеководним пољимa 110 kV, трафо 
пољима 110 kV и трафо ћелијама 10 kV. 

5.2.10. На нисконапонској страни кућног трансформатора је прекидач са 
електромагнетском заштитом. Укључење, односно искључење овог 
прекидача не сме да зависи од тога да ли је кућни трансформатор под 
напоном. 

5.2.11. Посебну пажњу треба посветити заштити GIS постројења и контроли у 
технологији СФ6. Као што је већ поменуто, трафо станица ( свако поље) ће 
имати свој локални орман за пријем свих сигнала из датог поља (LCC). Сви 
остали подсистеми се ослањају на податке из LCC. Користиће се сигнали 
настали блокадом/контролом/тополошки сигнали из дате ћелије (LCC). Биће 
посвећена посебна пажња сигналима из гасне зоне ( нпр. пад притиска гаса, 
прескок унутар гасне зоне итд.) Ови сигнали се прослеђују ка контролном 
ланцу команде/сигнализације управљачке јединице поља. 

5.3. ЛОКАЛНО УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР 

5.3.1. Локално управљање и надзор у трафостаници реализује се путем 
станичног рачунара и управљачких и заштитно управљачких 
микропроцесорских уређаја који су путем информационих веза (протокола 
IEC 61850) укључени у ЈСЗУ. 

              Уређаји за управљање пољима 110 kV морају да поседују следећу 
функционалност: 

- Да независно од станичног нивоа обавља аквизицију и примарну обраду 
дигиталних и аналогних информација као и управљање на нивоу поља, 

- директно командовање преко извршних елемената (калемови за 
искључење/укључење, регулациона склопка итд), 

- избор нивоа управљања: 
- ЛОКАЛНО - омогућено управљање само из управљачке јединице поља, 

блокаде на нивоу система активне, са провером услова синхронизације) 
- ДАЉИНСКИ - омогућено управљање само са вишег нивоа (станични ниво, 

надређени управљачки центри), 
- локалну сигнализацију на уређају (ЛЕД), 
- приказ уклопног стања поља у реалном времену на дисплеју, 
- генерисање логичких функција (блокаде, груписање аларма итд), 
- интерни снимач догађаја, итд. 

 
5.3.2. Локално управљање и надзор у трафостаници омогућава: 

- командовање расклопним уређајима (прекидачи, растављачи, итд.), 
- увид у уклопна стања свих расклопних уређаја, 
- приказ мерних величина (струја, напона, снаге, температуре, итд.), 
- приказ аларма и звучни аларм, 
- регистровање погонских догађаја и 
- дистрибуцију и синхронизацију системског времена преузетог GPS 

система. 
 

5.3.3. Функција локалног управљања и надзора у трафостаници остварују се на 
два начина: 

- са локалног управљачког места (ЛУМ) – станичне SCADA-e, 
- резервних управљачких панела у просторији са ЛУМ-ом, 
- са микропроцесорских управљачких или заштитно-управљачких уређаја. 

5.3.4. Локално управљачко место (ЛУМ) трафостанице опремљено је 
стандардним PC рачунаром са инсталираним одговарајућим софтерима за 
подршку локалног и даљинског управљања и надзора (станични рачунар), 
21" TFT монитором, тастатуром, мишем, матричним штампачем и извором 
беспрекидног напајања. 
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5.3.5. Локално управљање 
 Укључивање и искључивање прекидача и растављача 110 kV врши се: 

- са локалног управљачког места – станичне SCADA-e, 
- са припадајућег управљачког микропроцесорског уређаја, 
- са лица места (тастери за укључење и искључење смештени на разводном 

орману у пољу). 
 Укључивање и искључивање прекидача 10 kV врши се: 

- са локалног управљачког места – станичне SCADA-e, 
- са припадајућег управљачког микропроцесорског уређаја. 
- са тастера на нисконапонском ормарићу на самој ћелији 
Укључење и искључење прекидача на нисконапонској страни кућног 
трансформатора 10/0,4 kV врши се ручно, на орману развода наизменичне 
струје. 
Укључење и искључење прекидача у колу једносмерног напона 110 V врши 
се ручно, на орману развода једносмерне струје. 
Укључење и искључење напајања електромоторног погона регулационе 
склопке врши се ручно, на орману. 
Промена позиције регулационе преклопке енергетског трансформатора 
110/10 kV врши се: 

- са локалног управљачког места, 
- аутоматским извршавањем функције ARN у подсистему локалне 

аутоматике, 
- са ормана погона регулационе преклопке (ручно) 
- даљинском командом. 
Укључење и искључење уређаја за принудно хлађење енергетских 
трансформатора 110/10 kV врши се: 

- са локалног управљачког места, 
- аутоматски од стране припадајућег управљачког микропроцесорског 

уређаја, 
- са ормана хлађења (ручно), 
- даљинском командом. 
Укључење и искључење спољашњег осветљења врши се: 

- аутоматски (фото-сензор), 
- са ормана развода наизменичног напона (ручно), 
- даљинском командом. 
Укључење и искључење нужног светла се врши: 

- са ормана развода једносмерног напона (ручно) 
- аутоматски. 

5.3.6. Локални надзор 
Локални надзор врши се: 

- са локалног управљачког места, 
- са дисплеја управљачких и заштитно-управљачких микропроцесорских 

уређаја у постројењу. 
На дисплеју управљачких и заштитно-управљачких микропроцесорских 
уређаја у постројењу 110 и 10 kV омогућен је: 

- увид у уклопна стања расклопних уређаја, 
- увид у реаговање заштите, 
- приказ појединих мерних величина, 
- запис прелазних појава итд. 
На монитору ЛУМ-а омогућен је: 

- увид у уклопна стања свих расклопних уређаја кроз приказ једнополних 
шема трафостанице, 

- динамичка презентација присутних напона у постројењу, 
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- алфа-нумерички и графички приказ мерних величина, 
- приказ аларма и звучни аларм, 
- регистровање погонских догађаја према редоследу њиховог настанка 

(листа потврђених и непотврђених аларма и HRD листе), које се на захтев 
у одређеној форми могу штампати на штампачу ЛУМ-а, 

-  приказ системског времена преузетог од GPS-а итд. 
5.4. ЛОКАЛНА АУТОМАТИКА (ЛA) 

 
5.4.1. Све функције локалне аутоматике у трафостаници подржава одговарајућа 

програмска подршка дистрибуирана на микропроцесорским уређајима, који 
су серијским информационим везама укључени у ЈСЗУ. 

5.4.2. Функција локалне аутоматике у далеководном пољима 110 kV у складу су 
са важећим техничким препорукама. 

5.4.3. Све изводне ћелије 10 kV поседују функцију аутоматског поновног 
укључења (APU) у складу су са важећим техничким препорукама. 

5.4.4. Спојна ћелија 10 kV поседује функцију аутоматског укључења у случају 
испада једног енергетског трансформатора 110/10 kV. 

5.4.5. Трансформаторско поље поседује функцију искључења појединих 
извода 10 kV у циљу растерећења енергетског трансформатора 110/10 kV и 
то у случају када трансформатор постане преоптерећен. 

5.4.6. Функција аутоматског растерећења електро-енергетског система у случају 
пада учестаности обезбеђује се помоћу подфреквентне заштите. 
Растерећење се спроводи искључивањем извода 10 kV у четири степена 
према задатом програму. 

5.4.7. Функција аутоматске регулације напона треба да обезбеди добијање 
жељене вредности напона на сабирницама 10 kV. 

5.4.8. Ограничење паралелног рада трансформатора. 
 

5.4.9. Аутоматска регулација напона (ARN)  
- ARN мора бити независан уређај 
- ARN се треба предвидети само за самосталан  рад 
- Могућност одабира аутоматског и ручног рада са даљинским и локалним 

управљањем 
- Позиција регулационе склопке преко BCD кода  
- Предвидети поднапонску, пренапонску и прекострујну блокаду ARN-a 
- Опсег подешења регулационе зоне напона треба да је слободно подесив у 

опсегу 1.5-2.5 пута од корака регулационе склопке. 
- HMI предњег панела 
- Сва подешења, индикације и сервисне вредности морају бити доступне 

преко HMI 
- Сигнали морају да имају испис на LCD дисплеју и, такође, индикацију на 

LED-диодама 
- Комуникациони портови 
- Комуникациони порт са предње стране ормана за повезивање PC-ja 
- Системски интерфејс за повезивање са системом управљања, IEC 61850 

Ethernet,  
- Регистратор догађаја, 1ms резолуција 
- Самонадзор 

5.5. ЕЛЕКТРИЧНА СПРЕЧАВАЊА (БЛОКАДЕ) 
 

5.5.1. Предвидети формирање потпуних софтверских блокадних услова у 
склопу управљачких јединица поља и локалне SCADA-е.Све функције 
електричног спречавања (блокада) у трафостаници подржава одговарајућа 
програмска подршка дистрибуирана на микропроцесорским уређајима, који 
су информационим везама укључени у ЈСЗУ. 
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5.5.2. Жичане блокаде предвидети како на нивоу поља тако и на нивоу ТС. 

5.6. ПОКАЗНА МЕРЕЊА У ЈСЗУ 

5.6.1. Струја се мери у свим тачкама где постоје струјни мерни трансформатори 
110 и 10 kV 

5.6.2. Напон се мери у свим тачкама где постоје напонски мерни 
трансформатори 110 и 10 kV 

5.6.3. Активна снага, реактивна снага и фактор снаге мере се на свим 
далеководним и трафо пољима 110 kV и у свим изводним и трафо ћелијама 
10 kV. 

5.6.4. Учестаност се мери на нисконапонској страни кућних трансформатора. 
5.6.5. Положај регулационе преклопке енергетског трансформатора прослеђује 

се преко уређаја за аутоматску регулацију напона (АРН) у ЈСЗУ. 
5.6.6. Температура уља енергетских трансформатора мери се термо сондом и 

преко уређаја за термичку слику, заједно са прорачунатом вредности 
температуре намотаја, уводи у ЈСЗУ. 

5.6.7. Помоћни напони 230 V AC и 110 V DC уводе се путем мерних претварача у 
ЈСЗУ. 

5.6.8. Струја аку-батерије и струја исправљача у колима једносмерног напона 
110 kV уводе се путем мерних претварача у ЈСЗУ. 

5.7. ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР 
Даљинско управљање и надзор трафостанице је део укупног ЈСЗУ и подразумева 
потпуну контролу и увид у рад електроенергетског објекта у реалном времену из 
надлежног диспечерског центра. Интегрално функционисање свих елемената 
ЈСЗУ обезбеђује се стандардним комуникационим протоколима:IEC 61850 у 
локалу и IEC 60870-5-101 за потребе даљинског командовања), помоћу 
информационих веза и стандардне комуникационе опреме. 

Реализује се помоћу: 
- система за управљање трафостаницом на нивоу објекта и 
- телекомуникационог подсистема за пренос података по радио и фиксном 

преносном путу. 
 

5.7.1. Из надлежног диспечерског центра прослеђују се сигнали команди 
даљинског управљања за: 

- комутационе уређаје (сви прекидачи 110 и 10 kV и растављачи 110 kV), 
- регулационе склопке енергетских трансформатора 110/10 kV, 
- локалну аутоматику. 

 
5.7.2. За потребе система даљинског управљања (SDU), из трафостанице се до 

надлежног диспечерског центра прослеђују следеће информације: 
- сигнали статуса комутационих уређаја, 
- положај регулационе склопке, 
- сигнали статуса аутоматике, 
- сигнали аларма и осталих погонских догађаја, 
- аналогна и импулсна мерења, 
- записи прелазних појава. 

 
5.7.3. Додељивање надлежности командовања у ЈСЗУ омогућено је од нижег 

хијерархијског нивоа ка вишем (локално/станично/даљински), а то значи да је 
у случају када се команда извршава на нижем хијерархијском нивоу, 
омогућена блокада прослеђивања команде са вишег хијерархијског нивоа. 

 
5.7.4. У ТС треба обезбедити систем личне идентификације и контроле уласка у 

објекат. 

5.8. ОСТАЛЕ ЛОКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
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5.8.1. Поред локалних сигнализација које су укључене у ЈСЗУ у постројењу 10 
kV постоји индикација напона на сабирницама и кабловским прикључцима 
10 kV у трафо ћелији 10 kV, спојној ћелији 10 kV и у ћелији додатка 
спојне ћелије 10 kV. На осталим ћелијама на којој не постоји никаква 
индикација напона, постоји индикација напона на кабловским прикључцима 
10 kV. Ова индикација изводи се помоћу светлећих капацитивних 
индикатора (тињалица). 

 

6. МEРEЊА 

6.1. ОБРАЧУНСКО МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Обрачунско мерење преузете електричне енергије и снаге врши се у 
трансформаторским пољима 110 kV путем микропроцесорских уређаја који 
обезбеђују: 

- мерење активне у класи 0,2 и реактивне енергије у класи 2 
- 15-но минутно мерење активне и реактивне снаге 
- Микропроцесорски уређаји за мерење активне и реактивне енергије и 

активне и реактивне снаге морају поседовати импулсне излазе, који ће 
прослеђивати импулсе у ЈСЗУ 

- Детаљне услове за обрачунско мерно место ће дати специјалистичка 
служба ЈП ЕМС - Погон техника.  

6.2. ОСТАЛА МEРEЊА 

6.2.1. За далеководна поља 110 kV предвидети мерење напона и струја, као и 
мерење активне и реактивне снаге. 

6.2.2. У трафо пољима 110 kV предвидети мерење струја у свакој фази. 
6.2.3. У трафо пољима 10 kV предвидети мерење активне и реактивне снаге, 

контролно      мерење активне и реактивне енергије, као и струје у свакој 
фази. 

6.2.4. За сабирнице 10 kV предвидети мерење фазних и међуфазних напона. 
6.2.5. У одводима 10 kV предвидети мерење струје у једној фази. 
6.2.6. Мерење температуре најтоплије тачке намота енергетског 

трансформатора 110/10 kV, као и мерење најтоплије тачке уља, врши се 
према Правилима о раду дистрибутивног система, ТП-4б и ТП-11 EД 
Србије. 

6.2.7. Мерење активне и реактивне енергије врши се локално у ТС, с тим што 
се даљински преносе стања бројила. Мерење осталих мерних величина 
(напони, струје, снаге, температуре), врши се локално у ТС и даљински у 
центру управљања, с тим што се даљинско мерење струје врши само у 
једној фази. Предвидети одговарајуће инструменте, мерне претвараче, 
као и одговарајуће мерне каблове до ормана концентрације у просторији 
за смештај станичног рачунара и телекомуникационих (ТК) уређаја. 

6.2.8. Мерење струја треба да обезбеди показивање тренутне и максималне 
15-минутне вредности. 

6.2.9. Синхронизацију јединственог тачног времена вршити помоћу GPS 
пријемника у ТС. 

7. СИСТEМ УЗEМЉEЊА И ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА 

Систем уземљење решити у складу са Правилником о техничким нормативима за 
уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V 
(Службени лист бр. 61/1995.), Правилима о раду дистрибутивног система, ТП-05, 
ТП-07, ТП-06 и ТП-12 Дирекције за дистрибуцију, ТП - 23 ЗEП-а, ТП - 25 ЗEП-а и ТУ 
- ТС - 01 "Eлектроистока". 
За цео објекат урадити јединствен систем уземљења који се користи и за радно и 
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за заштитно уземљење (здружено уземљење), као и за уземљење громобранске 
инсталације. Састоји се из темељног уземљивача зграде ТС и мреже уземљивача 
изведене бакарним ужетом. 
Дати решење за спречавање изношење опасних потенцијала из постројења. 
Уземљење проверити према перспективним струјама кратког споја за 2030. године 
добијеним од ЈП "EМС". 
Неутралне тачке енергетских трансформатора (110/10 kV и 10/0,4 kV) уземљити на 
следећи начин: 

- 110 kV: директно (без растављача и одводника пренапона) 
- 10 kV: изоловано 
- 0,4 kV: директно 

Командно-погонску зграду штитити поцинкованом челичном траком сагласно 
прописима. Челична арматура зграде треба да буде варена и прикључена на 
темељни уземљивач зграде. Плаштове каблова повезати за уземљивач. 
Уземљење проверити према перспективним струјама кратког споја добијеним од 
ЈП "Eлектромреже Србије". 
Предвидети мерење специфичног отпора тла. 

8. EЛEКТРИЧНE ИНСТАЛАЦИЈE ОСВEТЉEЊА, ГРEЈАЊА, 
ВEНТИЛАЦИЈE И КЛИМАТИЗАЦИЈE 

8.1. ОПШТE НАПОМEНE 
8.1.1. Предвидети да се унутрашње и спољно осветљење напаја са кућног 

трансформатора. 
8.1.2. Рaзвод инсталација унутрашњег и спољног осветљења објекта 

предвидети из посебног разводног ормара. 
8.1.3. Развод инсталација осветљења и утичница по ћелијама и разводним 

орманима предвидети из ормана главног развода наизменичне струје. 
8.1.4. Развод инсталација нужног светла предвидети из ормара главног 

развода једносмерне струје. 
8.1.5. Нужно светло за зграду напаја се из акумулаторске (AKU) батерије и 

аутоматски се активира у случају нестанка наизменичног напона и укључења 
визуелне сигнализације. 

8.2. СПОЉНО ОСВEТЉEЊE 
8.2.1. Спољно осветљење обухвата круг трафостанице, осветљење 

трансформатора и  осветљење ограде. 
8.2.2. У случају потребе извођења радова у постројењу у току ноћи, 

примењиваће се покретни рефлектор као допунско осветљење. 
8.2.3. Техника извођења спољног осветљења је применом светиљки на 

стубовима за парковско осветљење, постављених поред стаза у постројењу. 
8.3. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ГРЕЈАЊА КОМАНДНО-ПОГОНСКЕ ЗГРАДЕ 

8.3.1. У командно-погонској згради, предвидети инсталације осветљења, 
монофазних и трофазних утичница. 

8.3.2. Светиљке одабрати тако да ниво осветљења буде погодан и рационалан у 
зависности од намене појединих просторија. 

8.3.3. У командно-погонској згради поред опште расвете предвидети и нужну 
расвету напајану једносмерним напоном, као и инсталације нужног светла. 

8.3.4. Грејање решити за све просторије из технолошких разлога. За загревање 
предвидети савремене уређаје за грејање на електричну енергију, 
опремљене прекидачем и термостатом. 

8.3.5. Предвидети довољан број прикључница (свако друго поље) за прикључак 
преносних апарата и рефлектора, уређаја за пречишћавање уља и сл. 

8.4. ВEНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА 
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8.4.1. Предвидети вентилацију за све просторије из технолошких разлога, а 
посебно у постројењу 110 kV и 10 kV, простору развода сопствене 
потрошње, заштитне и управљачке опреме, ТК опрему, аку-батерије итд. 
Пројектом предвидети природну или принудну вентилацију у зависности од 
технолошких потреба. 

8.4.2. У овим просторијама температура не сме да буде изнад +40ºC  лети нити 
испод +5°C  зими. Уколико није могуће вентилацијом обезбедити наведене 
услове предвидети адекватни клима уређај. При прорачуну климатизације и 
вентилације узети у обзир зрачење топлоте од уређаја. 

9. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
9.1. Овим пројектним задатом решава се телекомуникационо повезивање ТС ''Ниш 6'' 

(Ратко Павловић) са суседним објектима, надређеним центром управљања и 
укључивање у електропривредну мрежу веза. 

9.2. Пројектована телекомуникациона опрема треба да подржи пренос говора и 
података за оперативно управљање и пословне потребе. 

9.3. Повезивање ТС''Ниш 6'' са суседним објектима реализовати оптичким системом 
преноса. 

9.4. За повезивање ТС''Ниш 6'' са суседним објектима (ТС "Ниш 2") користити 
оптичка влакна. Оптички систем преноса мора да буде компатабилан са 
постојећим системом ЈП ЕМС. За потребе преноса говорних сигнала и сигнала 
техничког система управљања мора да буде опремљен следећим интерфејсима: 
V.24/V.28; 2w/4W; FXO/FXS i Ethernet. 

9.5. За реализацију TF линија у ТС се обезбеђује TF ормарић. TF ормарић се 
повезује на уземљење објекта и у њега се подземним путем доводе све 
спољашње јавне TF везе кроз праволиниску пластичну цев. Свака парица 
долазних фиксних веза у TF ормарићу штити се одговарајућим пренапонским и 
прекострујним заштитама у складу са прописима и стандардима који се односе 
на TF инсталације. 

9.6. Предвидети постојање најмање два комуникациона пута за потребе SDU, и два 
комуникациона пута за потребе говора. На располагању су следећи 
комуникациони путеви: 

- радио веза у опсегу 0.4 m, 
- оптички кабл (OPGW) са изласком на ЕМС-ову SDH, 
- стационарна дигитална телефонска линија, 
- ADSL веза реализована преко L3VPN routera. 

 
10. ГРАЂЕВИНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА 

10.1.  ПОЧЕТНИ (ОСНОВНИ) ПОДАЦИ 

− Носивост тла, агресивност подземних вода и сеизмички подаци: према 
резултатима испитивања на локацији објекта и сеизмичким картама. 

10.2.  ГАБАРИТИ И ПЛАТО ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦE 
− Габарит и плато ТС одредити према величини и распореду постројења 

за коначни обим изградње. 
− Сагледати постојећу ограду, и евентуално ускладити са прописима и 

урбанистичким условима. Приступни пут предвидети као главну 
транспортну стазу, према урбанистичко - техничким условима. 

− Главну транспортну стазу за превоз трансформатора тешким возилима од 
улазне капије и приступни пут, пројектовати ширине 6 m, са минималним 
полупречником кривине 25 m, водећи рачуна о оптерећењу вучног воза са 
трансформатором снаге 31,5MVA. 

− Темеље трансформатора и осталих спољних грађевинксих елементата 
предвидети од армираног, лако армираног бетона и неармираног 
(набијеног) бетона у свему према диспозицији и захтеву пројектанта 
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електромонтажног дела пројекта.  
− Горњу површину темеља обрадити тако да се брзо одводи вода од 

гвоздених носача.  
У темељима предвидети јувидур цеви за провођење каблова и уземљења.  
Код темеља трансформатора предвидети одвођење исцурелог уља у 
заједничку јаму. 

− За енергетске трансформаторе предвидети, поред темеља, 
одговарајуће конструкције, преградне противпожарне зидове и уљне каде 
опремљене решеткама прекривених тампон слојем шљунка. 

− Предвидети водонепропусну уљну јаму или цистерну са потребном уљном 
канализацијом од темеља (када) трансформатора до јаме. Капацитет уљне 
јаме (цистерне) одредити према трансформатору са највећом садржином 
уља и решити одвођење атмосферских вода из уљне јаме. 

− За полагање и гранање каблова (енергетски, оптички,ТК, командно-
сигнални, и других предвиђених каблова) предвидети одговарајуће 
кабловске канале, кабловице, пролазе и шахте. 

− Предвидети посебне коридоре за расплет каблова у кругу ТС. 
− Предвидети добро одводњавање платоа ТС. 
− Предвидети уређење земљишта и озелењавање 

− Водовод и канализацију, укључујући и хидрант, решити у складу са 
урбанистичко - техничким условима, могућностима и техничким условима 
надлежних организација. 

10.3.  ЗГРАДА ТС 

− Нова командно-погонска зграда ће бити реконструисани постојећи објекат 
(суседна зграда, непосредно уз активну командно-погонску зграду ТС 35/10 
kV), док ће постојећа активна командно погонска зграда ТС 35/10 kV 
служити за смештај 10 kV постројења. 

− Имајући у виду специфичности SF6 постројења, прво у периоду изградње а 
касније и у периоду експлоатације, од испоручиоца SF6 постројења, 
тражити услове за грађевински део пројекта. Наиме, треба предвидети 
несметан унос/износ елемената SF6 постројења, предвидети довољну 
висину објекта као и наменску теретну дизалицу одговарајућег капацитета, 
којо се било који елемент постројења може монтирати, сервисирати или 
заменити. Надаље предвидети одговарајућу вентилацију, климатизацију, 
осветљење (погонско и сервисно) и против пожарну инсталацију 
постројења у згради. Обратити пажњу на водонепропустност крова. 

11. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 

Противпожарну заштиту урадити по посебном Пројекту, који ће бити саставни део 
Главног пројекта. 

 
12. ОСТАЛИ ПОДАЦИ И ЗАХТЕВИ 

12.1.  Овим Пројектним задатком утврђују се основни параметри и обавезне 
смернице за пројектовање и реконструкцију трафостанице ТС 35/10kV „Ратко 
Павловић“ у ТС 110/10kV ''Ниш 6'' („Ратко Павловић“). 

12.2.  Главни пројекат (са разрадом детаља за извођење радова) треба у 
целости да буде израђен тако да омогућава несметану изградњу комплетног 
објекта по фазама, а треба да садржи све потребне коначне сагласности за 
изградњу објекта. Остали детаљи око садржаја, композиције и испоруке 
Главног пројекта регулисаће се у договору са инвеститором. (Главни пројекат 
израдити у шест (6) увезаних примерака и два примерка на ЦД-у и доставити га 
ЕД "Југоисток" д.о.о Ниш, Дирекцији за планирање и инвестиције, на 
верификацују.) 
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12.3.  При изради инвестиционо-техничке документације пројектант, поред 
примене свих прописа и стандарда који регулишу предмет пројектовања, треба 
да се придржава: 

− Усвојених типских решења при пројектовању ТС 110/X kV 
− Техничких препорука ЗEП-а, техничких упутстава ЈП ''Eлектромрежа 

Србије'', Tехничких препорука Дирекције за дистрибуцију и важећих СРПС 
стандарда као и IEC прописа 

− Извештаја о геомеханичким истражним радовима 
− Геодетски снимак терена 
− Климатским условима 
− Урбанистичке документације 
− Посебних услова дефинисаних записницима Инвеститор – Пројектант, а 

који ће бити рађени у току израде пројекта. 
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Прилог 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пројектни задаци за Партију 2. 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
за израду инвестиционо техничке документације за изградњу 

транформаторске станице ТС 35/10 кV  ''Момин Камен''  
 
 

 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 
1.1. ИНВЕСТИТОР ''Коридори Србије'' Београд 
1.2. НАЗИВ ОБЈЕКТА  ТС 35/10 kV  "Момин Камен''  
1.3. БРОЈ ЕТАПА ГРАДЊЕ једна 
1.4. ПЛАНИРАНИ ПОЧЕТАК ГРАДЊЕ 2013. година 
1.5. ПЛАНИРАНО ПУШТАЊЕ У ПОГОН 2014. година 
 
 
 
 

2. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ТРАФОСТАНИЦИ И ПОГОНСКИ УСЛОВИ 
 
2.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ, ПОГОНСКЕ И ДИСПОЗИЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ОБЈЕКТА 
 
Врста ТС : ТС је пролазна опремљена са два енергетска 

трансформатора. Мрежа 35 kV ради као 
радијална са двостраним напајањем ТС преко 
повезног вода или отворене петље (прстену). 
Постројење 35 и 10 kV смештена у објекту ТС без 
посаде и даљински управљана.  

Погонски напони:  35, 10, 0,4 kV, 50 Hz 
Напони сигурносног напајања:  110 V = 220 V, 50 Hz 
Начин прикључења на мрежу 35 kV:  кабловски 
Струја и снага кратких спојева на 
сабирницама 10 kV:  

 
14,5 kVА ( 250 MVA ), ТП - 4 ЕД Србије 

Струја и снага кратких спојева на 
сабирницама 35 kV:  

 
12,5 kA ( 750 MVA ), ТП - 4 ЕД Србије 

Начин уземљења неутралне тачке:  Неутрална тачка мреже 10 kV је изолована 
Координација изолације:  Координација изолације према JUS. N. BO. 

030/78  
и ТП -25 ЗЕП-а. 

Диспозиција ТС:  На месту постојећег разводног постројења 
Специфична отпорност тла:  Према резултатима мерења на локацији објекта 
Хидрометеоролошки подаци: Користити податке од ХМЗ Србије.  
Веза са мрежом 35 kV:  
 

ТС 35/10 kV "Владичин Хан 1" и ТС 35/10 kV " 
Предејане" 

 
2.2. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ТРАФОСТАНИЦИ 

2.2.1 ТРАНСФОРМАЦИЈА 
Однос трансформације:    35/10 kV 
Снага трансформације:    2x8 (4) MVA 
Спрега трансформатора:     Dyn5 
Начин рада:       Дозвољен трајан паралелан рад ЕТ 
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2.2.2 ПОСТРOЈЕЊЕ 35 kV 
 
Тип постројења: Унутрашње, металом оклопљено, ваздухом 

изоловано (''metal-clad'' технологија) 
Систем сабирница: Једноструке,са две секције (једном секцијом по 

ЕТ-у) од пљоснатог бакра као и проводне везе по 
ћелијама. 

Број трафо поља: Два 
Број ДВ поља:  Два 
Број спојних поља:  Једно 
Тип ћелије:  Слободностојеће 
Прикључење:  Кабловски 
Расплет водова:  Кабловски 
 

2.2.3 ПОСТРOЈЕЊЕ 10 kV 
 
Тип постројења: Унутрашње, металом оклопљено, ваздухом 

изоловано (''metal-clad'' технологија) 
Систем сабирница: Једноструке,са две секције (једном секцијом по 

ЕТ-у) од пљоснатог бакра као и проводне везе по 
ћелијама. 

Начин уземљења: Изоловано 
Број трафо поља: Два 
Број ДВ поља:  Осам 
Број спојних поља:  Два 
Тип ћелије:  Слободностојеће 
Прикључење:  Подземно, једножилним кабловима са изолацијом 

од умреженог полиетилена одговарајућег пресека 
Расплет водова:  Кабловски или кабловски до првих стубова. 
 

2.2.4 ПОСТРOЈЕЊЕ СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ И СИГУРНОСНОГ НАПАЈАЊА 

2.2.4.1 Сопствена потрошња ТС се напаја из кућног ЕТ-а, 10/0,4 kV; снаге 50 kVA. 

2.2.4.2 Сабирнице ниског напона су једноструке, са могућношћу одвајања опреме 
сигурносног напајања од остале опреме сопствених потреба. Опрема, уређаји 
и инструменти који су прикључени на одговарајуће сабирнице ниског напона 
сопствене потрошње специфициране су ТП - 12а ЕД Србије. 

2.2.4.3 Опрему сигурносног напајања сачињавају:  

a. Једна стационарна акумулаторска батерија за напон  110  V =, дељена, 
 (90+5) ћелија,  режим „трајно пуна батерија", капацитета према снази 
 опреме коју напаја (али не мањег од 80 Аh), и могућности 6-то часовног 
 напајања истих.  

b. Аутоматски регулисани исправљач  -  пуњач статичке израде, стално 
 прикључен на акумулаторску батерију.  

c. Остали једносмерни напони у ТС добијају се помоћу DC/DC 
претварача.  

d. Управљање и надзор развода 110 = врши се преко микропроцесорске 
 управљачке јединице која се преко оптичког кабла прикључује на 
 станични рачунар,  и која мора да ради независно од рада система 
 управљања и система комуникацује.  

2.2.4.4 Опрема уређаји и инструменти који су прикључени на одговарајуће сабирнице 
сигурносног напајања специфицирани су у ТП-12а ЕД Србије и ТП-33 ЕПС-а. 

2.2.4.5 Систем беспрекидног напајања  (UPS)  обухвата напајање ТК опреме и 
станичног рачунара.  



 31 

2.2.4.6 Предвидети спољашње,  унутрашње и нужно осветљење и ускладити га са    
ТП-14 ЕД Србије. Такође предвидети довољан број прикључница за 
прикључак преносних апарата и рефлектора, уређаја за пречишћавање уља и 
сл.  

2.2.5 СМЕШТАЈ СЕКУНДАРНЕ ОПРЕМЕ  

Смештај секундарне опреме постројења 10 и 35 kV (заштита, мерења и управљање) 
предвидети у одговарајуће ормане по ћелијама.  
 

2.2.6 КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ 

Расплет каблова  35  и  10 kV врши се директно, без посебног кабловског простора у 
згради ТС.  
 

3. ОБИМ И ЕТАПНОСТ ИЗГРАДЊЕ 

3.1. ТС се комплетно гради и опрема у једној етапи.   

 
4. ПОДАЦИ О ОПРЕМИ 

 
4.1. ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV 

4.1.1 Прекидачи снаге 35  kV су вакуумски, извлачиви, са електромоторним 
погоном за напон 110 V =, са могућношћу прекидања малих капацитивних и 
индуктивних струја,  атестирани за комплетан циклус трополног брзог и спорог АПУ.  

4.1.2 Називна струја прекидача износи 1250 А за трафо ћелије, односно  1250 А за 
одводне ћелије. Прекидаче одабрати за снагу искључења према перспективној снази 
кратког споја и ТП-4 ЕД Србије.  

4.1.3 Секундарне везе од прекидача снаге до ормана ћелије извести 
флексибилним каблом и посебним вишеполним конектором.  

4.1.4 Растављачи 35 kV, односно код извлачивих ћелија раздвојиви контакти            
растављача, морају бити одговарајућих струја и одговарајуће механичке и термичке 
чврстоће. 

4.1.5 Сабирнице 35 kV су од пљоснатог бакра одговарајућег пресека. Прикључак на  
енергетски трансформатор извести кабловски  

4.1.6 Мерни трансформатори се бирају према ИС-11 ЕПС-а.  

4.1.7 Избор и проверу опреме извршити у складу са параметрима кратког споја на 
местима уградње и типизираним вредностима према ТП-4 ЕД Србије.  

4.2. ТРАНСФОРМАЦИЈА 

4.2.1 Двонамотајни регулациони енергетски трансформатор спреге Dyn5, снаге 8 
(4) МVA са ручном регулацијом напона 35±2x2,5% . 

4.2.2 Остали подаци о трансформатору према ТП – 11 ЕД Србије.  

4.2.3 Прикључење трансформатора је кабловски на страни 35 kV и кабловски на 
страни 10 kV.  

4.2.4 Трансформатор за сопствену потрошњу 10/0,4 kV, карактеристика према ТП-
11 и ТП-12  ЕД Србије.  
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4.3. ПОСТРОЈЕЊЕ 10 kV 

4.3.1. Прекидачи снаге  10  kV су вакуумски,  извлачиви, са електромоторним 
погоном за напон 110 V =, са могућношћу прекидања малих капацитивних и 
индуктивних струја,  атестирани за комплетан циклус трополног брзог и спорог АПУ.  

4.3.2. Називна  струја прекидача износи 800 А за трафо ћелије, односно 630 А за 
одводне ћелије.  Прекидаче одабрати за снагу искључења према перспективној 
снази кратког споја и ТП-4 ЕД Србије.  

4.3.3. Секундарне везе од прекидача снаге до ормана ћелије извести 
флексибилним каблом и посебним вишеполним конектором.  

4.3.4. Растављачи 10  kV,  односно код извлачивих ћелија раздвојиви контакти, 
морају бити одговарајућих струја и одговарајуће механичке и термичке чврстоће. 
Предвидети  могућност закључавања погона растављача у оба положаја помоћу 
клина и катанца, односно закључавања кулисног (сигурносног) механизма извлачиве 
ћелије у затвореном положају.  

4.3.5. Сабирнице 10  kV су од пљоснатог бакра одговарајућег пресека. Прикључак 
на енергетски трансформатор извести кабловски.  

4.3.6. Мерни трансформатори се бирају према ИС-11 ЕПС-а.  

4.3.7. Одводници пренапона 10 kV су ZnO, класе 10 kА и постављају се што ближе 
прикључцима енергетског трансформатора 35/10 kV. Остале карактеристике према 
ТП-4б ЕД Србије  

5. СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА 
 
5.1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

У ТС 35/10 kV предвидети систем микропроцесорске интегрисане заштите и управљања.  
Овај систем заштите и управљања остварује функције заштите, локалне аутоматике,  
мерења и електричних блокада. Систем микропроцесорске заштите и управљања се 
састоји из следеће опреме: 

5.1.1. Станични рачунар (централне јединице)  

Индустријски рачунар, без механичких обртних делова, одговарајућих перформанси 
снабдевен одговарајућим хардвером и софтвером за остваривање функције крајње 
станице  RTU-a  и   хронолошке  регистрације  догађаја.  Смешта се  у  командној  
просторији.  

5.1.2. Јединица за управљање 

За свако поље 35 kV предвидети по једну јединицу за управљање која садржи следеће 
функције на нивоу поља: командовање, мерење, сигнализацију положаја расклопне 
опреме, логичке блокаде и локалну аутоматику. На управљачким јединицама треба да 
постоји графички дисплеј. Јединице за управљање сместити у командну просторију.   

5.1.3. Јединица за заштиту 

Микропроцесорске уређаје за заштиту у постројењу 35 kV сместити у оквиру јединице за 
заштиту које су одвојене од јединица за управљање. Јединице за заштиту сместити у 
командну просторију.  

5.1.4. Јединице за заштиту и управљање 

У оквиру јединице за заштиту и управљање интегрисане су функције заштите, команде, 
мерења, логичких блокада, локалне аутоматике и сигнализације. Предвидети их за 
постројења 35 и 10 kV и сместити их у одељцима за НН опрему одговарајућих ћелија.  

Повезивање јединица за управљање и заштиту са VN и  SN опремом у припадајућем 
пољу као и међу-ћелијске везе извести класичним кабловима.  Ради остварења сталне 
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комуникације са станичним рачунаром предвидети оптички кабл и неопходну 
терминалну опрему и прибор.  На ова начин је остварена и функција галванског 
раздвајања.  

Уређаји треба да имају могућност самонадзира сопствене исправности и детекцију 
квара у улазно  - излазним колима као и могућност дијагностицирања квара, погодан 
приступ и могућност тестирања функција како у локалу тако и даљински. Јединице за 
управљање морају бити способне да обаве своје функције и у случају да станични 
рачунар престане да ради исправно.  

5.2. РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА 

5.2.1. Заштита у постројењу 35 kV  

5.2.1.1 Заштита надземних/кабловских водова 35 kV  се изводи према ТП  - 4a1  ЕД 
Србиje  

5.2.2. Заштита ЕТ-а 35/10 kV    

5.2.2.1. Заштита ЕТ-а 35/10 kV  се изводи према ТП - 4б ЕД Србије 

5.2.3. Заштита у постројењу 10 kV  

5.2.3.1 Заштита водова, сабирница и заштита од отказа прекидача се изводи према 
ТП -4а ЕД Србије.  

5.2.3.2 Заштита напонских трансформатора у мерним ћелијама 10 kV, као и заштита 
кућног трансформатора, изводи се помоћу високонапонских високоучинских 
осигурача и аутоматских прекидача на ниженапонској страни.  

5.3. ЛОКАЛНА АУТОМАТИКА 

5.3.1. Функције локалне аутоматике остварити у оквиру система микропроцесорске 
интегрисане заштите и управљања.  

5.3.2. АПУ прекидача  10 kV, за изводе надземне мреже предвидети према ТП-4 ЕД 
Србије 

5.3.3. Предвидети аутоматско пребацивање потрошача, који се напајају напоном 
сигурносног напајања 220 V, 50 Hz, на директно напајање из кућног трансформатора, 
за случај квара на инвертору.  

5.4. ЛОКАЛНО УПРАВЉАЊЕ У ТС 

5.4.1. Основне функције локалног управљања су:  

5.4.1.1 локално командовање и  
5.4.1.2 локално јављање и надзор 

5.4.2. Функција локалног управљања се остварује:  

5.4.2.1 са локалног управљачког места - станични рачунар,  
5.4.2.2 са припадајућих микропроцесорских уређаја - јединице за управљање у 
сваком пољу и 
5.4.2.3 на лицу места (непосредно путем тастера за укључење и искључење).  

 
5.4.3.  Функцију локалног командовања обухвата:  

5.4.3.1. командовање расклопним апаратима,  
5.4.3.2. командовање прекидачима у колима једносмерног напона 110. Локално 
командовање расклопним апаратима у ТС је могуће искључиво према утврђеној 
процедури која обухвата пренос надлежности са даљинског на локално 
командовање,  са блокадом даљинског командовања. Пренос надлежности 
командовања са односи на цело постројење.  
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5.4.4. Функција локалног јављања и надзора обухвата:  

5.4.4.1 сигнализацију аларма на јединицама за заштиту и на сигналном таблоу у 
командној просторији,  
5.4.4.2 пренос мерења, индикација и аларма од микропроцесоског уређаја за 
заштиту и аутоматику до стничног рачунара преко комуникационог протокола IEC 
870 - 5 - 103 или IEC 61850 и 
5.4.4.3 индикацију положаја расклопних апарата на орманима ћелија у 
постројењима  35  и  10 kV  преко слепе шеме и индикатора положаја апарата. 
Сигнализација на станичном рачунару ће се дефинисати решењем PC  -  SCADA 
апликације у центру управљања.   Функције хронолошке регистрације догађаја у 
локалу остварује се путем PC - SCADA на станичном рачунару.  
Међувезе према енергетском делу постројења и прилагођење сигнала решити у 
склопу јединице за управљање и јединице за заштиту, као и умножавање контаката.  

 
5.5. ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ 

5.5.1. Ова ТС ће бити даљински управљана из надређеног ОДЦ-а Врање.  

5.5.2. Детаљни елементи даљинског  управљања биће дефинисани посебним 
прилогом Дирекције за управљање ПД ''Југоисток'' Ниш ка саставни део овог 
пројектног задатка.  

5.5.3. Предвидети просторију за смештај станичног рачунара и ТК уређаја,  као и 
ормана концентрације за прикључење командно-сигналних и мерних каблова.  

5.5.4. Орман концентрације (орман за прилагођавање сигнала) служи као међу-веза 
енергетског постројења и уређаја за даљинско управљање.  

5.5.5. Предвидети пренос сигнала  (аларма и сигнализације)  и мерења из ТС у 
надређени центра управљања. Комуникацију између уређаја у ТС и надређени 
центра се врши преко комуникационог протокола IEC 60870 - 5 - 101 или IEC 61850.  

5.5.6. Преносни путеви за даљинско управљање ће бити решени тачком 9. овог 
пројектног задатка   (ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ) .  

6. МЕРЕЊА 

6.1. У трафо пољима 35 kV предвидети мерење струје у свакој фази.   

6.2. У доводу 35 kV предвидети мерење струје у свакој фази.  

6.3. Мерење активне и реактивне енергије врши се локално у ТС, с тим што се даљински 
преносе стања бројила. Мерење осталих мерних величина (напони, струје, снаге, 
температуре), врши се локално у ТС и даљински преносе у центар управљања.   

6.4. Предвидети одговарајуће инструменте, мерне претвараче, као и одговарајуће мерне 
каблове до ормана концентрације у просторији за смештај станичног рачунара и 
телекомуникационих (ТК) уређаја.  

6.5. Мерење струја треба да обезбеди показивање тренутне и максималне 15-минутне 
вредности.  

6.5.1. Синхронизацију јединственог тачног времена вршити помоћу GPS пријемника 
у ТС 

7. СИСТЕМ УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА 

7.1. Систем уземљење решити у складу са Правилником о техничким нормативима за 
уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000  V  
(Службени лист бр. 61/1995. ), ТП-05, ТП-07, ТП-06 и ТП-12 ЕД Србије, ТП- 23,  ЗЕП-
а  ТП  -  25  ЗЕП-а и ТУ  -  ТС  -  01 "Електроистока".  
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7.2. За цео објекат урадити јединствен систем уземљења који се користи и за радно и за 
заштитно уземљење (здружено уземљење), као и за уземљење громобранске 
инсталације. Састоји се из темељног уземљивача зграде ТС и мреже уземљивача 
изведене бакарним ужетом.  

7.3. Дати решење за спречавање изношење опасних потенцијала из постројења.  

7.4. Радна уземљења напонских трансформатора и одводника пренапона директно 
уземљити 

7.5. Спољно постројење штитити штапним громобранима, прорачуном доказане висине.  

7.6. Командно-погонску зграду штитити поцинкованом челичном траком сагласно 
прописима.  

7.7. Челична арматура зграде треба да буде варена и прикључена на темељни 
уземљивач зграде 

7.8. Заштитну ужад далековода и плаштове каблова повезати за уземљивач.  

7.9. Предвидети мерење специфичног отпора тла.  

 

8. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА, ГРЕЈАЊЕ, 
ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 

8.1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

8.1.1. Предвидети да се унутрашње и спољно осветљење напаја са кућног 
трансформатора 

8.1.2. Развод инсталација унутрашњег и спољног осветљења објекта предвидети из 
посебног разводног ормара.  

8.1.3. Развод инсталација осветљења и утичница по  ћелијама и разводним орманима 
предвидети из ормана главног развода наизменичне струје.  

8.1.4. Развод инсталација нужног светла предвидети из ормара главног развода 
једносмерне струје.  

8.1.5. Нужно светло за зграду напаја се из акумулаторске (АКУ) батерије и аутоматски 
се активира у случају нестанка наизменичног напона и укључења визуелне 
сигнализације.  

8.2. СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ 

8.2.1. Техника извођења спољног осветљења је применом светиљки на стубовима за 
парковско осветљење, постављених поред стаза у постројењу.  

8.2.2. Предвидети посебно осветљење спољне ограде око постројења.  

8.3. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ГРЕЈАЊА КОМАНДНО-ПОГОНСКЕ ЗГРАДЕ 

8.3.1. У командно-погонској згради, предвидети инсталације осветљења, монофазних и 
трофазних утичница.  

8.3.2. Светиљке одабрати тако да ниво осветљења буде погодан и рационалан у 
зависности од намене појединих просторија.  

8.3.3. У командно погонској згради поред опште  расвете предвидети и 
нужну расвету напајану једносмерним напоном, као и инсталације нужног светла.  

8.3.4. Грејање решити за све просторије у којим је предвиђен повремени рад 
радника, и за друге просторије за које је неопходно грејање из технолошких разлога. За 
загревање предвидети ТА пећи.   



 36 

8.3.5. Предвидети довољан број прикључница за прикључак преносних апарата и 
рефлектора, уређаја за пречишћавање уља и сл.  

8.4. ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА 

8.4.1. Предвидети вентилацију у простору развода сопствене потрошње, заштитне и 
управљачке опреме,  ТК и  VF  опреме акубатерије и  WC-a. Пројектом предвидети  
природну или принудну вентилацију у зависности од технолошких потреба.  

8.4.2. У овим просторијама температура не сме да буде изнад  +40ºC лети ни испод  - 
5ºC зими.  Уколико није  могуће вентилацијом обезбедити наведене услове предвидети 
собни климатизер.  При прорачуну климатизације и вентилације узети у обзир зрачење 
топлоте од уређаја.  

9. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

Телекомуникације ће се урадити по посебном пројектном задатку.   
 

10. ГРАЂЕВИНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА 

10.1. ПОЧЕТНИ (ОСНОВНИ) ПОДАЦИ 

10.1.1. Користити прелиминарне инжењерско-геолошке подлоге (подаци) на основу       
сагледавања постојеће геолошке и инжењерско-геолошке структуре и података.  

10.1.2. За главни пројекат користити комплетне геолошке и инжењерско-геолошке 
податке, добијене теренским истражним радовима и лабораторијским испитивањима 
према програму.  

10.2. ЗГРАДА ТС 

10.2.1. Зграду треба архитектонски пројектовати према специфичној намени 
расположивом простору на одобреној локацији  и урбанистичким захтевима, 
технолошких захтева и подлога електро-монтажног дела пројекта.  

10.2.2. Објекат пројектовати приземан . Погонски део је јединствена просторија за 
смештај РП 35 kV и РП 10 kV изведена за кабловске прикључке 35 kV и 10 kV и 
следећих помоћних просторија:  

� просторија за смештај акубатерије 
� командна просторија за смештај :  

- станичног рачунара са опремом и орманом опште сигнализације 
- радиостанице и друге телекомуникационе опреме 
- опреме система напајања опште потрошње и помоћ напона 

10.2.3.  Зграда ТС треба да има одговарајућу топлотну изолацију са природном 
вентилацијом тако да уз употребу калорифера температура у згради не буде мања од 
+5С.  

10.2.4. У просторијама у које се уграђује енергетска опрема, предвидети природну 
вентилацију у циљу спречавања кондензације влаге на опреми. Такође предвидети 
одговарајуће грејање у постројењу 35 и 10  kV, као и у просторији у којој се налази 
станични рачунар, ТК опрема и орман сопствене потрошње.  

10.2.5. Предвидети отворе и ходнике за хоризонтални транспорт опреме.  

10.2.6. Предвидети антенску инсталацију од просторије за смештај ТК опреме, а носач 
антене треба да буде што ближи овој опреми.  

10.2.7. Предвидети опремање просторија неопходним намештајем и уређајима, према 
посебном списку.  
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10.3. ПЛАТО ТРАФОСТАНИЦЕ 

10.3.1. Плато трафостанице пројектовати и извести тако да се на најбољи начин 
прилагоди терену, пројектовати и извести за коначан обим  изградње.   

10.3.2. Решити одводњавање површинских вода и предвидети озелењавања и    
хортикултуру, према УТУ.  

10.4. ПРИСТУПНИ ПУТ 

10.4.1. Приступни пут за ЕТ треба предвидети најмање ширине 3m.    

10.5. ОГРАДА 

10.5.1. Врсту и висину ограде око објекта ускладити са прописима и урбанистичким 
условима.  

10.5.2. Диспозицију ограде усагласити са пројектантом електромонтажног дела пројекта.  

10.6. ТЕМЕЉ ТРАНСФОРМАТОРА 

Темеље трансформатора предвидети за трансформаторе снаге 8 MVA. Темеље 
опремити решетком на целој површини каде. Предвидети водонепропусну уљну јаму 
или цистерну са потребном уљном канализацијом од темеља трансформатора до јаме. 
Капацитет уљне јаме одредити према трансформатору са највећом садржином уља. 
Решити одвођење атмосферских вода из уљне јаме.  

 
11. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

11.1. Противпожарна заштита ће се урадити по посебном елаборату, који ће бити 
саставни део главног пројекта.  

11.2. Предвидети заштитну опрему (опрема за уземљење и кратко спајање  - преносни 
заштитни уземљивачи за 35 и 10 kV постројење, индикатори напона од  12  kV  до  
75  kV, мотке за послуживање, опоменске таблице, једнополне шеме, таблица "пет 
златних правила",  приручна апотека и упутство за пружање прве помоћи и сл.)   

11.3. Предвидети инсталацију за видео надзор са могућношћу преноса података 
(слике) у надређени центар управљања.  

 
12. ОСТАЛИ ПОДАЦИ И ЗАХТЕВИ 

12.1. Овај пројектни задатак је саставни део Идејног пројекта и исти мора бити увезан 
одмах после садржаја пројекта  

12.2. Садржај пројектно - техничке документације:  

a)  Тендерска документација и 
b)  Главни пројекат са разрадом детаља потребних за извођење радова 

 
12.3. Идејни пројекат (са разрадом детаља потребних за извођење радова) треба у 

целости да буде израђен тако да омогућава несметану изградњу комплетног објекта 
по етапама, а треба да садржи све потребне коначне сагласности за изградњу 
објекта.   

12.4. При изради инвестиционо-техничке документације пројектант, поред примене свих 
прописа и стандарда који регулишу предмет пројектовања, треба да се придржава:  

a) Усвојених типских решења у пројектовању ТС 35/10 kV  
b) Типског пројекта припреме ТС 35/10 kV за даљинско управљање 
c) Техничких препорука ЗЕП-а, техничких упутстава ЈП ''Електромрежа 

Србије'', техничких препорука ЕД Србије и важећих JUS стандарда као IEC 



 38 

прописа 
d) Података о опреми добијених од Инвеститора 
e) Извештаја о гео-механичким истражним радовима 
f) Геодетских снимака терена 
g) Климатских услова 
h) Урбанистичке документације 
i) Посебних услова дефинисаних записницима Инвеститор-Пројектант  
j) Сви захтеви за избор опреме односе се само на нову опрему која се 

уграђује по овом пројектом задатку 
 
12.5. Предвидети одговарајућу опрему и алат за опслуживање постројења 

12.6. Предвидети опрему за заштиту на раду према важећим прописима 

12.7. Елаборатом о противпожарној заштити предвидети набавку ПП опреме 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
за израду инвестционо - техничке документације за изградњу         

транформаторске станице ТС 35/10 kV  ''Банцарево''  
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

12.8. ИНВЕСТИТОР    ''Коридори Србије'' Београд 
12.9. НАЗИВ ОБЈЕКТА     ТС 35/10 kV   "Банцарево"  
12.10. БРОЈ ЕТАПА ГРАДЊЕ   једна 
12.11. ПЛАНИРАНИ ПОЧЕТАК ГРАДЊЕ  2013. година 
12.12. ПЛАНИРАНО ПУШТАЊЕ У ПОГОН 2014. година 

 
2. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ТРАФОСТАНИЦИ И ПОГОНСКИ УСЛОВИ 

 
2.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ, ПОГОНСКЕ И ДИСПОЗИЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
  ОБЈЕКТА 

 
Врста ТС:  
 
 
 
 
 
 
Погонски напони:  
Напони сигурносног напајања:  
Начин прикључења на мрежу 35 kV:  
Струја и снага кратких спојева на 
сабирницама 10 kV:  
Струја и снага кратких спојева на 
сабирницама 35 kV:  
Начин уземљења неутралне тачке:  
Координација изолације:  
 
Диспозиција ТС:  
 
Специфична отпорност тла:  
Хидрометеоролошки подаци:  
Веза са мрежом 35 kV:  

ТС је монтажна (зидана), прикључак на 
мрежу 35 kV је на принципу "улаз-излаз", 
опремљена са два енергетска 
трансформатора.  
Постројење 35 и 10 kV је смештено у 
објекту ТС је без посаде и даљински 
управљана.  
35, 10, 0,4 kV, 50 Hz  
110 V = 220 V, 50 Hz  
Кабловски са задњег стуба ДВ 35kV 
 
14,5 kVА (250 MVA), ТП - 4 ЕД Србије 
 
12,5 kA (750 MVA), ТП - 4 ЕД Србије 
Неутрална тачка мреже 10 kV је изолована 
Координација изолације према важећим 
стандардима и ТП -25 ЕД Србије 
Изградњу будуће ТС предвидети на 
путном земљишту 
Према резултатима мерења на локацији 
објекта 
Користити податке од ХМЗ Србије.  
Објекат се прикључује на 35 kV вод између 
ТС 35/10 kV "Островица" - ТС 35/10 kV 
"Долац" на принципу улаз-излаз 
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2.2. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ТРАФОСТАНИЦИ 
 
2.2.1 ТРАНСФОРМАЦИЈА 
 
Однос трансформације 
Снага трансформације 
Спрега трансформатора:  
Начин рада:  

 
2.2.2 ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV  
 

 
35/10 kV    
2x4 MVA 
Dyn5   
Дозвољен трајан паралелан рад ЕТ 

Тип постројења:  
 
Систем сабирница:  
 
Број трафо поља:  
Број ДВ поља:  
Број спојних поља:  
Укупан бр. поља:  
Димензије зграде ТС: 
Тип ћелије:  
Прикључење:  

Унутрашње, металом оклопљено, ваздухом изоловано 
("metal clad" технологија)  
Једноструке, са две секције (једном секцијом по ЕТ-у),  
од пљоснатог бакра као и проводне везе по ћелијама.  
Два 
Два 
Једно 
Пет 
За уградњу максимално седам поља 
Слободностојеће 
Кабловски 

 
2.2.3 ПОСТРОЈЕЊЕ 10 kV  
 
Тип постројења:  
 
Систем сабирница:  
 
Начин уземљења:   
Број трафо поља:  
Број ДВ поља:  
Спојна ћелија:  
Додатак спојне и мерна 
ћелија 
Ћелија кућног трафоа и 
мерна   
Укупан бр. поља:  
Тип ћелије:  
Прикључење:  
 
Расплет водова 10kV:  

 

 
Унутрашње, металом оклопљено, ваздухом изоловано 
("metal clad" технологија)  
Једноструке, са две секције (једном секцијом по ЕТ-у),  
од пљоснатог бакра као и проводне везе по ћелијама.  
Изоловано 
Два   
Осам 
Једна 
 
Једна  
 
Једна 
Тринаест 
Слободностојећа 
Подземно, једножилним кабловима са изолацијом од 
умреженог полиетилена одговарајућег пресека 
Кабловски или кабловски до првих стубова.  
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2.2.4 ПОСТРОЈЕЊЕ СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ И СИГУРНОСНОГ НАПАЈАЊА 
 

2.2.4.1 Сопствена потрошња ТС се напаја из кућног ЕТ-а, 10/0,4 kV; снаге 50 
kVА.  

2.2.4.2 Сабирнице ниског напона су једноструке, са могућношћу одвајања 
опреме сигурносног напајања од остале опреме сопствених потреба. 
Опрема, уређаји и инструменти који су прикључени на одговарајуће 
сабирнице ниског напона сопствене потрошње специфицирани су у ТП-
12а ЕД Србије.  

2.2.4.3 Опрему сигурносног напајања сачињавају:  
a)   Једна стационарна акумулаторска батерија за напон 110V= дељена, 

(90+5)  ћелија, режим „трајно пуна батерија", капацитета према снази 
опреме коју напаја (али не мањег од 80 Ah), и могућности 6-то часовног 
напајања истих.  

b)   Аутоматски регулисани исправљач - пуњач статичке израде, стално 
прикључен на акумулаторску батерију.  

c)  Остали једносмерни напони у ТС добијају се помоћу DC/DC претварача.  
d)  Управљање и надзор развода 110= врши се преко микропроцесорске  

управљачке јединице која се преко оптичког кабла прикључује на 
станични рачунар, и која мора да ради независно од рада система 
управљања  и система комуникације.  

2.2.4.4 Опрема,  уређаји и инструменти који су прикључени на одговарајуће 
сабирнице сигурносног напајања специфицирани  су у ТП-12а ЕД 
Србије и ТП-33 ЕПС-а.  

2.2.4.5 Систем беспрекидног напајања  (УПС)  обухвата напајање ТК опреме и 
станичног рачунара.  

2.2.4.6 Предвидети спољашње,  унутрашње и нужно осветљење и ускладити га 
са ТП-14 ЕПС-а. Такође предвидети довољан број прикључница за 
прикључак преносних апарата и рефлектора, уређаја за пречишћавање 
уља и сл.  

 
2.2.5  СМЕШТАЈ СЕКУНДАРНЕ ОПРЕМЕ 

Смештај секундарне опреме постројења 10 и 35 kV (заштита, мерења и 
управљање) предвидети у одговарајуће ормане по ћелијама.  

 
2.2.6 КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ 

Расплет каблова 35 и 10 kV врши се директно, без  посебног кабловског 
простора у згради ТС.  
 

3. ОБИМ И ЕТАПНОСТ ИЗГРАДЊЕ 
 

3.1. ТС се комплетно гради и опрема у једној етапи. 
 

4. ПОДАЦИ О ОПРЕМИ 
 
4.1. ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV  

4.1.1 Прекидачи снаге  35  kV  су вакуумски,  извлачиви, са електромоторним 
погоном за напон 110 V = са могућношћу прекидања малих капацитивних и 
индуктивних струја,  атестирани за комплетан циклус трополног брзог и 
спорог АПУ.  

4.1.2 Називна струја прекидача износи 1250 А  за трафо ћелије, односно  1250 А 
за одводне ћелије. Прекидаче одабрати за снагу искључења према
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 перспективној снази кратког споја и ТП-4  ЕД Србије.  
4.1.3 Секундарне везе од прекидача снаге до ормана ћелије извести 

флексибилним каблом и посебним вишеполним конектором.  
 

4.1.4 Растављачи 35 kV, односно код извлачивих ћелија раздвојиви контакти 
растављача, морају бити одговарајућих струја и одговарајуће механичке и 
термичке чврстоће. 

4.1.5 Сабирнице  35  kV  су од пљоснатог бакра одговарајућег пресека. 
Прикључак на енергетски трансформатор извести кабловски 

4.1.6 Мерни трансформатори се бирају према ИС-11 ЕПС-а.  
4.1.7 Избор и проверу опреме извршити у складу са параметрима кратког споја 

на местима уградње и типизираним вредностима према ТП-4 ЕД Србије.  

4.2. ТРАНСФОРМАЦИЈА 

4.2.1 Двонамотајни регулациони енергетски трансформатор спреге  
Dyn5, снаге  

 4 МVА са ручном регулацијом напона 35±2x2,5%    
4.2.2 Остали подаци о трансформатору према ТП – 11 ЕД Србије.  
4.2.3 Прикључење трансформатора је кабловски на страни 35 kV и кабловски на  
 страни 10 kV.  
4.2.4 Трансформатор за сопствену потрошњу 10/0,4 kV, карактеристика према 

ТП – 11 и ТП – 12  ЕД Србије.  
 

4.3. ПОСТРОЈЕЊЕ 10 kV  

4.3.1 Прекидачи снаге 10  kV су вакуумски, извлачиви, са електромоторним 
погоном за напон 110 V =, са могућношћу прекидања малих капацитивних и 
индуктивних струја,  атестирани за комплетан циклус трополног брзог и 
спорог АПУ.  

4.3.2 Називна   струја   прекидача   износи   800 А   за  трафо   ћелије,   односно 
630 А за одводне ћелије. Прекидаче одабрати за снагу искључења према 
перспективној  снази кратког споја и ТП-4 ЕД Србије..  

4.3.3 Секундарне везе од прекидача снаге до ормана ћелије извести 
флексибилним каблом и посебним вишеполним конектором.  

4.3.4 Растављачи  10  kV,  односно код извлачивих ћелија раздвојиви контакти, 
морају бити одговарајућих струја и одговарајуће механичке и термичке 
чврстоће.  Предвидети  могућност  закључавања погона  растављача у оба 
положаја помоћу клина и катанца, односно закључавања кулисног 
(сигурносног) механизма извлачиве ћелије у затвореном положају.  

4.3.5 Сабирнице  10  kV су од пљоснатог бакра одговарајућег пресека. 
Прикључак на енергетски трансформатор извести кабловски.  

4.3.6 Мерни трансформатори се бирају према ИС-11 ЕПС-а.  
4.3.7 Одводници пренапона 10 kV су ZnO, класе 10 kA и постављају се што 

ближе прикључцима енергетског трансформатора 35/10 kV. Остале 
карактеристике према ТП-4б ЕД Србије. 

 
5. СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА 

 
5.1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

У ТС  35/10 kV предвидети систем микропроцесорске интегрисане заштите и  
управљања.  Овај систем заштите и управљања остварује функције заштите, 
локалне аутоматике,  мерења и електричних блокада. Систем микропроцесорске 
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заштите и управљања се састоји из следеће опреме:  
 
5.1.1 Станични рачунар (централна јединица)  

Индустријски  рачунар,   без   механичких    обртних    делова,   одговарајућих 
перформанси снабдевен одговарајућим хардвером и софтвером за остваривање 
функције крајње станице  РТУ-а  и   хронолошке  регистрације  догађаја.  Смешта 
се  у  командној  просторији.  
 
5.1.2 Јединица за управљање 

За свако поље 35 kV предвидети по једну јединицу за управљање која садржи 
следеће функције на нивоу поља: командовање, мерење, сигнализацију положаја 
расклопне опреме,  логичке блокаде и локалну аутоматику. На 
управљачким јединицама треба да постоји графички дисплеј. Јединице за 
управљање сместити у командну просторију.   
 
5.1.3 Јединица за заштиту 
Микропроцесорске уређаје за заштиту у постројењу 35 kV сместити у оквиру 
јединице за заштиту које су одвојене од јединица за
 управљање.  Јединице за заштиту сместити у командну 
просторију.  
 
5.1.4 Јединице за заштиту и управљање 
У оквиру јединице за заштиту и управљање интегрисане су функције заштите, 
команде, мерења, логичких блокада,  локалне аутоматике и сигнализације. 
Предвидети их за постројења 35 и 10 kV и сместити их у одељцима за НН опрему 
одговарајућих ћелија.  
Повезивање јединица за управљање и заштиту са  ВН и СН опремом у 
припадајућем пољу као и међућелијске везе извести класичним кабловима.  Ради 
остварења сталне комуникације са станичним рачунаром предвидети оптички 
кабл и неопходну терминалну опрему и прибор. На ова начин је остварена и 
функција галванског раздвајања.  
Уређаји треба да имају могућност само-надзора сопствене исправности и 
детекцију квара у улазно  -  излазним колима као и могућност 
дијагностицирања квара, погодан приступ и могућност тестирања функција како у 
локалу тако и даљински. Јединице за управљање морају бити способне да обаве 
своје функције и у случају да станични рачунар престане да ради исправно.  

 
5.2. РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА 

5.2.1 ЗАШТИТА У ПОСТРОЈЕЊУ 35 kV  

5.2.1.1. Заштита надземних/кабловских водова 35 kV  се изводи према ТП -4а1 ЕД 
Србије  

 
5.2.2 Заштита ЕТ-а 35/10 kV    

5.2.2.1. Заштита ЕТ-а 35/10 kV  се изводи према ТП - 4б ЕД Србије 
 
5.2.3 ЗАШТИТА У ПОСТРОЈЕЊУ 10 kV  

5.2.3.1. Заштита водова, сабирница и заштита од отказа прекидача се изводи 
према ТП -4а ЕД Србије.  

5.2.3.2. Заштита напонских трансформатора у мерним ћелијама 10 kV, као и 
заштита кућног трансформатора, изводи се помоћу високонапонских 
високо-учинских осигурача и аутоматских прекидача на ниже-напонској 
страни.  
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5.3. ЛОКАЛНА АУТОМАТИКА 

5.3.1 Функције локалне аутоматике остварити у оквиру система 
микропроцесорске интегрисане заштите и управљања.  

5.3.2 АПУ прекидача 10 kV, за изводе надземне мреже предвидети према ТП-4 
ЕД Србије 

5.3.3 Предвидети аутоматско пребацивање потрошача, који се напајају напоном  
сигурносног напајања 220 V, 50 Hz, на директно напајање из кућног 
трансформатора, за случај квара на инвертору.  

5.4. ЛОКАЛНО УПРАВЉАЊЕ У ТС 

5.4.1 Основне функције локалног управљања су:  

5.4.1.1. локално командовање и 
5.4.1.2. локално јављање и надзор 

5.4.2 Функција локалног управљања се остварује:  

5.4.2.1. са локалног управљачког места - станични рачунар,  
5.4.2.2. са припадајућих микропроцесорских уређаја - јединице за 

управљање у сваком пољу и  
5.4.2.3. на лицу места (непосредно путем тастера за укључење и 

искључење).  
5.4.3 Функција локалног командовања обухвата:  

5.4.3.1. командовање расклопним апаратима,  
5.4.3.2. командовање прекидачима у колима једносмерног напона 110. 

Локално командовање расклопним апаратима у ТС је могуће искључиво 
према утврђеној процедури која обухвата пренос надлежности са 
даљинског на локално командовање, са блокадом даљинског 
командовања. Пренос надлежности командовања са односи на цело 
постројење.  

5.4.4 Функција локалног јављања и надзора обухвата:  

5.4.4.1. сигнализацију аларма на јединицама за заштиту и на сигналном 
таблоу у командној просторији,  

5.4.4.2. пренос мерења, индикација и аларма од микропроцесорског 
уређаја за заштиту и аутоматику до станичног рачунара преко 
комуникационог протокола IEC 870 - 5 - 103 или IEC 61850   и 

5.4.4.3. индикацију положаја расклопних апарата на орманима ћелија у 
постројењима 35  и 10 kV преко слепе шеме и индикатора положаја 
апарата. Сигнализација на станичном рачунару ће се дефинисати 
решењем PC  -  SCADA апликације у центру управљања.  Функције 
хронолошке регистрације догађаја у локалу остварује се путем PC - 
SCADA  на станичном рачунару.  

  Међувезе према енергетском делу постројења и прилагођење сигнала 
  решити у склопу јединице за управљање и јединице за заштиту, као и 
  умножавање контаката.  

5.5. ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ 

5.5.1 Ова ТС ће бити даљински управљана из надређеног ПДЦ-а  Пирот .  

5.5.2 Детаљни елементи даљинског управљања биће дефинисани посебним 
прилогом Дирекције за управљање ПД ''Југоисток'' Ниш као саставни део 
овог пројектног задатка.  

5.5.3 Предвидети просторију за смештај станичног рачунара и ТК уређаја, као и 
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ормана концентрације за прикључење  командно-сигналних и мерних 
каблова.  

5.5.4 Орман концентрације  (орман за прилагођавање сигнала) служи као 
међувеза енергетског постројења и уређаја за даљинско управљање.  

5.5.5 Предвидети пренос сигнала  (аларма и сигнализације) и мерења из ТС у 
надређени центар управљања. Комуникацију између уређаја у ТС и 
надређени центра се врши преко комуникационог протокола IEC 60870 - 5 - 
101 или IEC 61850. 

5.5.6 Преносни путеви за даљинско управљање ће бити решени тачком 9. овог 
пројектног задатка   (ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ) .  

 
6. МЕРЕЊА 

 

6.1. У трафо пољима 35 kV предвидети мерење струје у свакој фази.   

6.2. У доводу 35 kV предвидети мерење струје у свакој фази.  

6.3. Мерење активне и реактивне енергије на 10 kV врши се локално у 10 kV трафо 
пољима, преко комплетних тросистемских мерних група, с тим што се даљински  
преносе стања . Мерење осталих мерних величина (напони, струје, снаге, 
температуре), врши се локално у ТС и даљински преносе у центар управљања.   

6.4. Мерење протока активне и реактивне енергије вршити у водној ћелији за 
правац Островица, преко тросистемске мерне групе са могућношћу мерења протока 
ел. енергије у оба смера, 3 струјна мерна трансформатора са мерним језгром и 3 
напонска, једнополно изолована мерна трансформатора. 

6.5. Предвидети одговарајуће инструменте, мерне претвараче, као и одговарајуће 
мерне каблове до ормана концентрације у просторији за смештај станичног рачунара 
и телекомуникационих (ТК) уређаја.  

6.6. Мерење струја треба да обезбеди показивање тренутне и максималне 15-
минутне вредности.  

6.6.1 Синхронизацију јединственог тачног времена вршити помоћу ГПС 
пријемника у ТС 

 
7. СИСТЕМ УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА 

 
7.1. Систем уземљења решити у складу са Правилником о техничким 
нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона 
изнад  1000  V  (Службени лист бр.  61/1995),  ТП-05,  ТП-07,  ТП-06 и ТП-12 
Дирекције за  дистрибуцију,  ТП  -  23  ЗЕП-а  ,  ТП  -  25  ЗЕП-а и ТУ  -  ТС  -  01 
"Електроистока".  

7.2. За цео објекат урадити јединствен систем  уземљења који се користи и 
за радно и за заштитно уземљење  (здружено  уземљење), као и за 
уземљење громобранске  инсталације. Састоји се из темељног уземљивача зграде 
ТС и мреже уземљивача  изведене бакарним ужетом.  

7.3. Дати решење за спречавање изношење опасних потенцијала из постројења.  

7.4. Радна уземљења напонских трансформатора и одводника пренапона 
директно  уземљити 

7.5. Спољно постројење штитити штапним громобранима,  прорачуном доказане 
висине.  

7.6. Командно-погонску зграду штитити поцинкованом челичном траком сагласно 
 прописима.  
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7.7. Челична арматура зграде треба да буде варена и прикључена на 
темељни   уземљивач зграде 

7.8. Заштитну ужад далековода и плаштове каблова повезати за уземљивач.  

7.9. Предвидети мерење специфичног отпора тла.  

 
8. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА, ГРЕЈАЊА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ И 

КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 
 

8.1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

8.1.1 Предвидети да се унутрашње и спољно осветљење напаја са кућног 
трансформатора 

8.1.2 Развод инсталација унутрашњег и спољног осветљења објекта предвидети 
из посебног разводног ормара.  

8.1.3 Развод инсталација осветљења и утичница по ћелијама и разводним 
орманима предвидети из ормана главног развода наизменичне струје.  

8.1.4 Развод инсталација нужног светла предвидети из ормара главног
 развода једносмерне струје.  

8.1.5 Нужно светло  за зграду напаја се из акумулаторске  (АКУ)  батерије и 
аутоматски се активира у случају нестанка наизменичног напона и 
укључења визуелне сигнализације.  

 
8.2. СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ 

8.2.1 Техника извођења спољног осветљења је применом светиљки на 
стубовима за парковско осветљење, постављених поред стаза у 
постројењу.  

8.2.2 Предвидети посебно осветљење спољне ограде око постројења.  

 
8.3. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ГРЕЈАЊА КОМАНДНО-ПОГОНСКЕ ЗГРАДЕ 

8.3.1 У командно-погонској згради, предвидети инсталације осветљења, 
монофазних и трофазних утичница.  

8.3.2 Светиљке одабрати тако да ниво осветљења буде погодан и рационалан у 
зависности од намене појединих просторија.  

8.3.3 У командно погонској згради поред опште расвете предвидети и нужну 
расвету напајану једносмерним напоном, као и инсталације нужног светла.  

8.3.4 Грејање решити за све просторије у којим је предвиђен повремени рад 
радника, и за друге просторије за које је неопходно грејање из 
технолошких разлога. За загревање предвидети ТА пећи.   

8.3.5 Предвидети довољан број прикључница за прикључак преносних апарата и 
рефлектора, уређаја за пречишћавање уља и сл.  

 
8.4. ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА 

8.4.1 Предвидети вентилацију у простору развода сопствене потрошње, 
заштитне и управљачке опреме,  ТК и ВФ  опреме акубатерије и WC-а. 
Пројектом предвидети природну или принудну вентилацију у зависности од 
технолошких потреба. 

8.4.2 У овим просторијама температура не сме да буде изнад +40ºC  лети ни 
испод - 5ºC зими. Уколико није могуће вентилацијом обезбедити наведене 
услове предвидети собни климатизер. При прорачуну климатизације и 
вентилације узети у обзир зрачења топлоте од уређаја. 
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9. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
 
Телекомуникације ће се урадити по посебном пројектном задатку.   
 

10. ГРАЂЕВИНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА 
 

10.1. ПОЧЕТНИ (ОСНОВНИ) ПОДАЦИ 

10.1.1 Користити прелиминарне инжењерско-геолошке подлоге (подаци) на 
основу сагледавања постојеће геолошке и инжењерско-геолошке структуре 
и података.  

10.1.2 За главни пројекат користити комплетне геолошке и инжењерско-геолошке 
податке, добијене теренским истражним радовима и лабораторијским 
испитивањима према програму.  
 

10.2. ЗГРАДА ТС 

10.2.1 Зграду треба архитектонски пројектовати према специфичној намени 
расположивом простору на одобреној локацији и урбанистичким 
захтевима, технолошких захтева и подлога електромонтажног дела 
пројекта.  

10.2.2 Објекат пројектовати приземан . Погонски део је јединствена просторија за 
смештај РП 35kV и РП 10 kV изведена за кабловске прикључке 35kV и 
10kV. и следећих помоћних просторија:  

просторија за смештај акубатерије  
командна просторија за смештај :  
- станичног рачунара са опремом и орманом опште сигнализац 
- ради-станице и друге телекомуникационе опреме 
- опреме система напајања опште потрошње и помоћ напона 

10.2.3 Зграда ТС треба да има одговарајућу топлотну изолацију са природном 
вентилацијом тако да уз употребу калорифера температура у згради не 
буде мања од +5С.  

10.2.4 У просторијама у које се уграђује енергетска опрема, предвидети природну 
вентилацију у циљу спречавања кондензације влаге на опреми. Такође 
предвидети одговарајуће грејање у постројењу 35 и 10 kV, као и у 
просторији у којој се налази станични рачунар, ТК опрема и орман 
сопствене потрошње.  

10.2.5 Предвидети отворе и ходнике за хоризонтални транспорт опреме.  
10.2.6 Предвидети антенску инсталацију од просторије за смештај ТК опреме, а 

носач антене треба да буде што ближи овој опреми.  
10.2.7 Предвидети опремање просторија неопходним намештајем и уређајима, 

према посебном списку.  

 
10.3. ПЛАТО ТРАФОСТАНИЦЕ 

10.3.1 Плато трафостанице пројектовати и извести тако да се на најбољи начин 
прилагоди терену, пројектовати и извести за коначан обим изградње.   

10.3.2 Решити одводњавање површинских вода и предвидети озелењавања и 
хортикултуру, према УТУ.  

 
10.4. ПРИСТУПНИ ПУТ 

10.4.1 Приступни пут за ЕТ треба предвидети најмање ширине 3m. 
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10.5. ОГРАДА 

10.5.1 Врсту и висину ограде око објекта ускладити са прописима и 
урбанистичким       условима.  

10.5.2 Диспозицију ограде усагласити са пројектантом електромонтажног дела 
пројекта.  

 
10.6. ТЕМЕЉ ТРАНСФОРМАТОРА 

10.6.1 Темеље трансформатора предвидети за трансформаторе
 снаге  8  МVА. Темеље опремити решетком на целој
 површини каде. Предвидети водонепропусну уљну јаму или цистерну 
са потребном уљном канализацијом од темеља трансформатора до 
јаме. Капацитет уљне јаме одредити према трансформатору са највећом 
садржином уља. Решити одвођење атмосферских вода из уљне јаме.  

 
 

11. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

11.1. Противпожарна заштита ће се урадити по посебном елаборату, који ће бити 
 саставни део главног пројекта.  

11.2. Предвидети заштитну опрему  ( опрема за уземљење и кратко спајање  - 
преносни  заштитни уземљивачи за 35 и 10 kV постројење, индикатори напона од  
12  kV  до   75  kV,  мотке за послуживање,  опоменске таблице,  једнополне шеме,  
таблица   "пет златних правила",  приручна апотека и упутство за пружање прве 
помоћи и  сл.)   

11.3. Предвидети инсталацију за видео надзор са могућношћу преноса података 
 (слике) у надређени центар управљања.  

 
12. ОСТАЛИ ПОДАЦИ И ЗАХТЕВИ 

12.1. Овај пројектни задатак је саставни део Главног пројекта и исти мора бити 
увезан  одмах после садржаја пројекта 

12.2. Садржај пројектно - техничке документације:  

a) Тендерска документација и 
b) Идејни пројекат са разрадом детаља потребних за извођење радова 

12.3. Идејни пројекат (са разрадом детаља потребних за извођење радова) треба у 
 целости да буде израђен тако да омогућава несметану изградњу 
комплетног објекта  по етапама, а треба да садржи све потребне коначне 
сагласности за изградњу  објекта.   

12.4. При изради инвестиционо-техничке документације пројектант, поред примене 
свих  прописа и стандарда који регулишу предмет пројектовања, треба да се 
придржава:  

a) Усвојених типских решења у пројектовању ТС 35/10 kV  
b) Типског пројекта припреме ТС 35/10 kV за даљинско управљање 
c) Техничких препорука ЗЕП-а, техничких упутстава ЈП ''Електромрежа 

Србије'', техничких препорука ЕД Србије  и важећих ЈУС стандарда 
као IEC прописа 

d) Података о опреми добијених од Инвеститора 
e) Извештаја о геомеханичким истражним радовима 
f) Геодетских снимака терена 
g) Климатских услова 
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h) Урбанистичке документације 
i) Посебних услова дефинисаних записницима Инвеститор-Пројектант 
j) Сви захтеви за избор опреме односе се само на нову опрему која се 

уграђује по овом пројектном задатку 
12.5. Предвидети одговарајућу опрему и алат за опслуживање постројења 

12.6. Предвидети опрему за заштиту на раду према важећим прописима 

12.7. Елаборатом о противпожарној заштити предвидети набавку ПП опреме 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
за израду ивестционо-техничке документације за реконструкцију 

ДВ 35 kV од ТС 35/10 kV „ Предејане“ до ТС 35/10 kV „ Момин камен“  
 
 
1. ОПШТИ  ПОДАЦИ 
 
1.1. ИНВЕСТИТОР ''Коридори Србије'' Београд  
1.2. НАЗИВ ОБЈЕКТА ДВ 35 kV „Предејане – Момин Камен“ 
1.3. БРОЈ ЕТАПА ГРАДЊЕ једна 
1.4. ПЛАНИРАНИ ПОЧЕТАК ГРАДЊЕ 2013. година 
1.5. ПЛАНИРАНО ПУШТАЊЕ У ПОГОН 2015. година 
 
 
2. ПОДАЦИ О ДАЛЕКОВОДУ 
 
2.1. НАЗИВНИ НАПОН 35 kV 
2.2. ПРИКЉУЧНА МЕСТА ТС 35/10 kV „Предејане“ 

 ТС 35/10 kV „Момин Камен“ 
2.3. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА 

У КРАЈЊИМ ТАЧКАМА надземно 
2.4. ПЛАНИРАНА ДУЖИНА око 10,5 km 
2.5. БРОЈ СТУБОВА непознат 
2.6. БРОЈ СИСТЕМА један 
2.7. ИЗБОР ТРАСЕ користи се постојећа траса 
2.8. ГОДИНА УЛАСКА У ПОГОН 1947. година 
 
 
3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ЕЛЕМЕНТИМА ДАЛЕКОВОДА 
 
3.1. ПОСТОЈЕЋИ СТУБОВИ 
 
3.1.1. Тип једноструки и портални 
3.1.2. Материјал дрво 
3.1.3. Посебни захтеви урадити геодетско снимање уздужног 

 профила трасе и по могућству 
 смањити број стубова 

 
3.2. ПОСТОЈЕЋИ ПРОВОДНИЦИ 
 
3.2.1. Тип и пресек Cu, пресека 35 mm² 
3.2.2. Број по фазама један 
3.2.3. Максимално напрезање 16 daN/mm² у складу са TP 10 b ЕД 

 Србије 
3.2.4. Посебни захтеви замену проводника извршити на целој 

 траси далековода 
 
3.3. ТЕМЕЉИ СТУБОВА 
 
3.3.1. Геомеханичке особине тла према геолошком извештају 
3.3.2. Тип армирано-бетонски 
3.3.3. Посебни захтеви нема 
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3.4. НОВИ СТУБОВИ 
 
3.4.1. Тип јела 
3.4.2. Материјал челик 
3.4.3. Спајање завртњевима и варењем 
3.4.4. Заштита од корозије топло цинковање 
3.4.5. Пењалице нису предвиђене 
3.4.6. Посебни захтеви нема 
 
3.5. НОВИ ПРОВОДНИЦИ 
 
3.5.1. Тип и пресек уже AlČe 6:1, пресека 95/15 mm² 
3.5.2. Распоред проводника полувертикални 
3.5.3. Број по фазама један 
3.5.4. Максимално напрезање 9 daN/mm² у складу са TP 10 b ЕД 

 Србије  
3.5.5. Посебни захтеви нема 
 
3.6. ЗАШТИТНО УЖЕ 
 
3.6.1. Тип и пресек OPGW, тип G, 35 mm² 
3.6.2. Максимално напрезање 23 daN/mm² 
3.6.3. Посебни захтеви предвидети на целој дужини трасе 
 
3.7. ИЗОЛАЦИЈА 
  
3.7.1. Уземљење мреже преко нискоомске импедансе 
3.7.2. Степен изолације: 

• највиши напон опреме 38 kV 
• називни краткотрајно подносиви 

напон индустријске фреквенције 70 kV 
• називни подносиви атмосферски 

ударни напон 170 kV 
3.7.3. Степен загађења ваздуха средње загађење (II степен) 
3.7.4. Тип изолатора силиконски – висећи 
3.7.5. Посебни захтеви нема 
 
3.8. УЗЕМЉЕЊЕ СТУБОВА 

3.8.1. Специфична проводност тла према мерењима и расположивим 
 подацима 

3.8.2. Струја грома до 20 kA 
3.8.3. Отпорност уземљења до 8,5 Ω 
3.8.4. Материјал FeZn жица према TП-10в ЕД Србије  
3.8.5. Димензионисање минимално Ø 10 mm 
3.8.6. Прикључак на стуб преко стезаљке на појасном штапу 

 ноге стуба 
3.8.7. Посебни захтеви извести ново уземљење свих стубова 
 
3.9. СПОЈНА ОПРЕМА 

3.9.1. Овешење изолаторског ланца: 
• носећи стуб преко „U“ стремена 
• затезни стуб преко заставице 

3.9.2. Заштитна арматура ускладити са изабраним типом 
 Изолатора 
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3.9.3. Овешење проводника: 

• носећи стуб преко носеће висеће клеме 
• затезни стуб преко затезне компресионе стезаљке 

3.9.4. Овешење заштитног ужета опремом за овешење OPGW-a 
3.9.5. Посебни захтеви минимално растојање наставне 

 спојнице 20 m од стуба 
3.10. ЗАШТИТА ОД ВИБРАЦИЈА 
 
3.10.1. Критеријум за пригушиваче нема потребе за уградњом 
 
4. КЛИМАТСКИ УСЛОВИ 
 

4.1. Зона ветра 60 daN/m² 

4.2. Нормално додатно оптерећење d18,06,1 ×  daN/m 
4.3. Посебни захтеви нема 
 
5. УКЛАПАЊЕ ДАЛЕКОВОДА У ОКОЛИНУ 
 
5.1. Утицај на ТТ линије, цевоводе према постојећем стању 
5.2. Насељена места у складу са прописима 
5.3. Шуме, виногради и воћњаци коридор урадити према прописима 
5.4. Обрадиво земљиште максимално смањити ометање 

 обраде 
5.5. Локација нових стубних места избегавати, а у случају потребе на 

 међи парцела 
5.6. Посебни захтеви нема 
 
6. ОСТАЛИ ПОДАЦИ И ЗАХТЕВИ 
 
6.1. Техничка документација урадити Идејни пројекат у штампаном 

 и дигиталном облику, уз претходно 
 снимање ситуације трасе и уздужног 
 профила (за ДВ не постоји пројектна 
 документација) 

6.2. Температура проводника ДВ пројектовати за температуру 
 проводника +40 °C, а проверу 
 укрштања са важнијим објектима 
 извршити за +60 °C 

6.3. Обележавање далековода предвидети опоменске таблице 
6.4. Нумерација стубова према техничким прописима 
6.5. Преплитање фаза нема 
6.6. VF веза није предвиђена 
6.7. Усклађивање опреме у ДВ пољима ТС није предмет овог пројекта 
 

7. НАПОМЕНА 
Део трасе далековода ради под напоном 10 kV и користи се за напајање СТС 10/0,4 kV 
„Царичино“. Измештање СТС 10/0,4 kV „Царичино“ биће предвиђено посебним техничким 
условима одређеним од стране ЕД Врање и није предмет овог пројектног задатка. 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
за израду инвестиционо техничке документације за изградњу ДВ 35 kV од ТС 

110/35/10 kV „ Владичин Хан“ до ТС 35/10 kV  „ Владичин Хан 1“  
 
 
1. ОПШТИ  ПОДАЦИ 
 
1.1. ИНВЕСТИТОР ''Коридори Србије'' Београд 
1.2. НАЗИВ ОБЈЕКТА ДВ 35 kV „Владичин Хан – Владичин Хан 1“ 
1.3. БРОЈ ЕТАПА ГРАДЊЕ једна 
1.4. ПЛАНИРАНИ ПОЧЕТАК ГРАДЊЕ 2013. година 
1.5. ПЛАНИРАНО ПУШТАЊЕ У ПОГОН 2014. година 
 
 
2. ПОДАЦИ О ДАЛЕКОВОДУ 
 
2.1. НАЗИВНИ НАПОН 35 kV 
2.2. ПРИКЉУЧНА МЕСТА ТС 110/35/10 kV „Владичин Хан“ 

 ТС 35/10 kV „Владичин Хан 1“ 
  

2.3. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА 
У КРАЈЊИМ ТАЧКАМА надземно  

2.4. ПЛАНИРАНА ДУЖИНА око 4,5 km 
2.5. БРОЈ СИСТЕМА један 
 
 
3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ЕЛЕМЕНТИМА ДАЛЕКОВОДА 
 
3.1. СТУБОВИ  
 
3.1.1. Тип једноструки и затезни 
3.1.2. Материјал армирано бетонски 
3.1.3. Посебни захтеви урадити геодетско снимање уздужног 

 профила трасе и по могућству 
 смањити број стубова 

 
3.2. ПРОВОДНИЦИ 
 
3.2.1. Тип и пресек уже AlČe 6:1, пресека 95/15 mm² 
3.2.2. Максимално напрезање 9 daN/mm² у складу са TP 10 b ЕД 

 Србије 
3.2.3. Посебни захтеви нема 

 
 

3.3. ТЕМЕЉИ СТУБОВА 
 
3.3.1. Геомеханичке особине тла према геолошком извештају 
3.3.2. Тип армирано-бетонски 
3.3.3. Посебни захтеви нема 
 
 
3.4. ЗАШТИТНО УЖЕ 
 
3.4.1. Тип и пресек OPGW, тип G, 35 mm² 
3.4.2. Максимално напрезање 23 daN/mm² 
3.4.3. Посебни захтеви предвидети на целој дужини трасе 
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3.5. ИЗОЛАЦИЈА  
 
3.5.1. Уземљење мреже преко нискоомске импедансе са 

 ограничењем струје земљоспоја на 
 300А 

3.5.2. Степен изолације: 
• највиши напон опреме 38 kV 
• називни краткотрајно подносиви 

напон индустријске фреквенције 70 kV 
• називни подносиви атмосферски 

ударни напон 170 kV 
3.5.3. Степен загађења ваздуха средње загађење (II степен) 
3.5.4. Тип изолатора керамички – висећи 
3.5.5. Посебни захтеви нема 
 
 
3.6. УЗЕМЉЕЊЕ СТУБОВА 
 
3.6.1. Специфична проводност тла према мерењима и расположивим 

 подацима 
3.6.2. Струја грома до 20 kA 
3.6.3. Отпорност уземљења до 8,5 Ω 
3.6.4. Материјал FeZn жица према TП-10в ЕД Србије 
3.6.5. Димензионисање пречника 10mm, 
3.6.6. Прикључак на стуб преко стезаљке са завртњем 
3.6.7. Посебни захтеви извести ново уземљење свих стубова 
 
3.7. СПОЈНА ОПРЕМА 
 

3.7.1. Овешење изолаторског ланца: 
• носећи стуб преко „U“ стремена 
• затезни стуб преко заставице 

3.7.2. Заштитна арматура ускладити са изабраним типом 
 изолатора 

3.7.3. Овешење проводника: 
• носећи стуб преко носеће висеће клеме 
• затезни стуб преко затезне компресионе стезаљке 

3.7.4. Овешење заштитног ужета опремом за овешење OPGW-a 
 

 
4. КЛИМАТСКИ УСЛОВИ 
 

4.1. Зона ветра 60 daN/m² 
4.2. Нормално додатно оптерећење d18,06,1 ×  daN/m 
4.3. Посебни захтеви нема 
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5. ОСТАЛИ ПОДАЦИ И ЗАХТЕВИ 
 
5.1. Техничка документација урадити Идејни пројекат у штампаном 

 и дигиталном облику, уз претходно 
 снимање ситуације трасе и уздужног 
 профила (за постојећи стари ДВ не 
 постоји пројектна документација) 

5.2. Температура проводника ДВ пројектовати за температуру 
 проводника +40 °C, а проверу 
 укрштања са важнијим објектима 
 извршити за +60 °C 

5.3. Обележавање далековода предвидети опоменске таблице 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

за израду инвестиционо техничке документације за изградњу кабловско-ваздушног 
вода 35 kV од ТС 35/10 kV „ Владичин Хан 1“ до уклапања у постојећи 35 kV далековод 
Бело Поље-Момин Камен и реконструкцију старог ДВ 35 kV Бело Поље-Момин Камен 

од места уклапања до ТС 35/10 kV „ Момин Камен“  
 
 
1. ОПШТИ  ПОДАЦИ 
 
1.1. ИНВЕСТИТОР ''Коридори Србије'' Београд 
1.2. НАЗИВ ОБЈЕКТА Кабловско-ваздушни вод 35 kV  „Владичин 

Хан – Момин Камен“ 
1.3. БРОЈ ЕТАПА ГРАДЊЕ једна 
1.4. ПЛАНИРАНИ ПОЧЕТАК ГРАДЊЕ 2013. година 
1.5. ПЛАНИРАНО ПУШТАЊЕ У ПОГОН 2014. година 
 
 
2. ПОДАЦИ О ДАЛЕКОВОДУ 
 
2.1. НАЗИВНИ НАПОН 35 kV 
2.2. ПРИКЉУЧНА МЕСТА ТС 35/10 kV „Владичин Хан 1“ 

 ТС 35/10 kV „Момин Камен“ 
  

2.3. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА 
У КРАЈЊИМ ТАЧКАМА надземно у ТС Момин Камен и  кабловски 
у ТС Владичин Хан 1 

2.4. ПЛАНИРАНА ДУЖИНА око 2 km кабловског вода и 8 km 
 ваздушног вода 

2.5. БРОЈ СТУБОВА непознат 
2.6. БРОЈ СИСТЕМА један 
2.7. ИЗБОР ТРАСЕ користи се постојећа траса старог ДВ  35 

kV Б. Поље-М. Камен и нова траса  од уклапања у стари ДВ до  
  ТС 35/10kV Владичин Хан 1 
 
 
3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ЕЛЕМЕНТИМА ДАЛЕКОВОДА 
 
3.1. ПОСТОЈЕЋИ СТУБОВИ ДАЛЕКОВОДА КОЈИ СЕ РЕКОНСТРУИШЕ 
 
3.1.1. Тип једноструки и портални 
3.1.2. Материјал дрво 
3.1.3. Посебни захтеви урадити геодетско снимање уздужног 

 профила трасе и по могућству 
 смањити број стубова 

 
 
3.2. ПОСТОЈЕЋИ ПРОВОДНИЦИ ДАЛЕКОВОДА КОЈИ СЕ РЕКОНСТРУИШЕ 
 
3.2.1. Тип и пресек Cu, пресека 35 mm² 
3.2.2. Број по фазама један 
3.2.3. Максимално напрезање 16 daN/mm² у складу са TP 10 b ЕД 

 Србије 
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3.3. ТЕМЕЉИ СТУБОВА 
 
3.3.1. Геомеханичке особине тла према геолошком извештају 
3.3.2. Тип армирано-бетонски 
3.3.3. Посебни захтеви нема 
 
3.4. НОВИ СТУБОВИ 
 
3.4.1. Тип јела 
3.4.2. Материјал челик 
3.4.3. Спајање завртњевима и варењем 
3.4.4. Заштита од корозије топло цинковање 
3.4.5. Пењалице нису предвиђене 
3.4.6. Посебни захтеви нема 
 
 
3.5. НОВИ ПРОВОДНИЦИ 
 
3.5.1. Тип и пресек уже AlČe 6:1, пресека 95/15 mm² 
3.5.2. Максимално напрезање 9 daN/mm² у складу са TP 10 b ЕД 

 Србије 
3.5.3. Посебни захтеви нема 
 
 
3.6. ЗАШТИТНО УЖЕ 
 
3.6.1. Тип и пресек OPGW, тип G, 35 mm² 
3.6.2. Максимално напрезање 23 daN/mm² 
3.6.3. Посебни захтеви предвидети на целој дужини трасе 
 
 
3.7. ИЗОЛАЦИЈА  
 
3.7.1. Уземљење мреже преко нискоомске импедансе са 

 ограничењем струје земљоспоја на 
 300А 

3.7.2. Степен изолације: 
• највиши напон опреме 38 kV 
• називни краткотрајно подносиви 

напон индустријске фреквенције 70 kV 
• називни подносиви атмосферски 

ударни напон 170 kV 
3.7.3. Степен загађења ваздуха средње загађење (II степен) 
3.7.4. Тип изолатора керамички – висећи 
3.7.5. Посебни захтеви нема 
 
 
3.8. УЗЕМЉЕЊЕ СТУБОВА 
 
3.8.1. Специфична проводност тла према мерењима и расположивим 

 подацима 
3.8.2. Струја грома до 20 kA 
3.8.3. Отпорност уземљења до 8,5 Ω 
3.8.4. Материјал FeZn жица према TП-10в ЕД Србије 
3.8.5. Димензионисање минимално Ø 10 mm 
3.8.6. Прикључак на стуб преко стезаљке на појасном штапу 
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 ноге стуба 
3.8.7. Посебни захтеви извести ново уземљење свих стубова 
 
3.9. СПОЈНА ОПРЕМА 
 

3.9.1. Овешење изолаторског ланца: 
• носећи стуб преко „U“ стремена 
• затезни стуб преко заставице 

3.9.2. Заштитна арматура ускладити са изабраним типом 
 изолатора 

3.9.3. Овешење проводника: 
• носећи стуб преко носеће висеће клеме 
• затезни стуб преко затезне компресионе стезаљке 

3.9.4. Овешење заштитног ужета опремом за овешење OPGW-a 
 

 
4. КЛИМАТСКИ УСЛОВИ 
 

4.1. Зона ветра 60 daN/m² 
4.2. Нормално додатно оптерећење d18,06,1 ×  daN/m 
4.3. Посебни захтеви нема 
 
5. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ЕЛЕМЕНТИМА КАБЛОВСКОГ ВОДА 
 
6.1 Кабловски вод 35 kV предвидети каблом типа XHE 49A 3x(1x240mm²) 35 kV. Кабловски 
вод полази из ТС 35/10 kV Владичин Хан 1 и прелази у ваздушни вод на периферији града.  
Уз кабловски вод положити цев за провлачење оптичког кабла. 
 
6. ОСТАЛИ ПОДАЦИ И ЗАХТЕВИ 
 
6.1. Техничка документација урадити Идејни пројекат у штампаном 

 и дигиталном облику, уз претходно 
 снимање ситуације трасе и уздужног 
 профила (за постојећи стари ДВ не 
 постоји пројектна документација) 

6.2. Температура проводника ДВ пројектовати за температуру 
 проводника +40 °C, а проверу 
 укрштања са важнијим објектима 
 извршити за +60 °C 

6.3. Обележавање далековода предвидети опоменске таблице 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

за израду инвестиционо техничке документације за изградњу 

двоструког ДВ 35 kV од ТС 35/10 kV " Банцарево" до реконструисане деонице 
35 kV вода Ниш -Пирот 

 
 
 

 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Инвеститор ''Коридори Србије'' Београд  

Назив објекта Прикључни двоструки ДВ 35 kV од ТС 
35/10 kV "Банцарево" до реконструисане 
деонице 35 kV вода Ниш - Пирот 

Број етапа градње једна 

Врста радова  грађевински и електромонтажни 

Година изградње 2013. 

Планирано пуштање у погон 2014. 

 
 

2. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ 

Номинални напон далековода 35 kV 

Највиши погонски напон 38 kV 

Дужина вода око 1,2 km (надземно 1,1 km, кабловски 
0,1km)                                              

Број система водова два 

Почетна тачка Водно поље у ТС 35/10 kV "Банцарево" 

Крајња тачка  35 kV вод Ниш-пирот, реконструисана 
деоница од одвајања за Островицу до 
одвајања за Долац 

Проводници  AlFe 2x(3x70/12mm²), за надземни вод  
XHЕ 49-А 6x(1x150/25) mm², 35 kV- 
кабловски прикључак од задњег стуба до 
ТС 35/10 kV "Банцарево" 

Заштитно уже Није предвиђено 

Стубови Водове пројектовати на челичним 
стубовима имајући у виду могућност 
транспорта и уградње на терену 

Изолација  За изолацију водова предвидети 
изолаторске ланце састављене од 
композитних изолатора према важећим 
стандардима  
 



 60 

 
Степен изолације 
 -највиши напон опреме                                                                                    38 kV 
 -називни краткотрајно подносиви напон индустријске фреквенције            70 kV 
 -називни подносиви атмосферски ударни пренапон                                   170 kV 

Тип изолатора Композитни, минималне дужине струјне 
стазе за II зону загађења  ваздуха 
(20mm/kV) 
 

- За процену додатног оптерећења дуж пројектованих траса користити податке 
метеоролошке службе 

- Вод димензионисати према следећим вредностима максимално дозвољених 
трофазних симетричних струја (снага) кратких спојева и земљоспојева: 
 -мрежа 10 kV: 14,5 kA (250 MVA) 
 -мрежа 35 kV: 12 kA (750 MVA) 
 -струје земљоспоја према ТП-6 

- Вод пројектовати за рад у радијално напајаној дистрибутивној 35 kV мрежи са 
уземљеном неутралном тачком преко нискоомске импедансе 

- Време трајања кратког споја износи највише 1s 

- Време трајања земљоспоја tз≤2s 

- При димензионисању уземљења стубова користити следеће критеријуме: 
 - заштита од повратних прескока при удару грома у стуб  

 - заштита од напона додира (испуњење услова безбедности) 

- Димензионисање темеља стубова извршити на основу карактеристика тла на месту 
уградње стубова 

- Сва укрштања са постојећим и планираним објектима извести у складу са техничким 
прописима који регулишу ову област 

- Урадити  Идејни  пројекат са разрадом детаља за извођење радова у штампаном и 
дигиталном облику. Уз главни електро пројекат испоручити и главне грађевинске 
пројекте челично-решеткастих стубова који се користе.  

 

3. ОСТАЛИ УСЛОВИ 
 
За све остале услове и податке који нису посебно одређени овим пројектним задатком, 
пројекат урадити према важећим прописима и стандардима за овакву врсту објеката и 
захтевима надлежних предузећа. 

 
          
 
 
 


