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ЕЛЕКТРАНЕ  
(ТЕСТ ) 

Напомена: Тест се ради 25 min. Сваки тачан одговор се бодује са 1,5 поен. Сваки нетачан одговор се 
бодује са (– 1,5) поен. Питање на које се не одговори се бодује са 0 поена. 
 
 
1.  Које од наведених турбина су реакцијске: 
  а) Капланова и Пелтонова;    b) Цевна и Франсисова;    

c) Дијагонална и Пелтонова;   d) Банки и Турго.  
 

2. Релативна разлика између бруто и нето пада код једне деривационе електране доминантно зависи од:  
a) расположивог статичког пада;      b) протока; 
c) притиска у деривационом цевоводу;     d) врсте турбине.  

 
3. Ако се додток воде на обртно коло Пелтонове турбине повећа са 0,8 Qinstalisano  na 0,9 Qinstalisano  , при 
константном нето паду, активна снага ће се повећати:  

 
--------------- % 

4. Ако се додток воде на обртно коло Пелтонове турбине повећа са 0,8 Qinstalisano  na 0,9 Qinstalisano  , при 
константном нето паду и константној и номиналној побуди генератора. Реактивна снага на прикључцима 
генератора ће:  

а) се повећати;  б) се смањити;   ц) остати непромењена;   д)повећати или смањити. 
  

5. Регулатор побуде једног хидрогенератора реагује на промене: 
a) Напона у мрежи   b) Мрежне фреквенције    
ц) Нивоа горње воде     д) Свега протходно побројаног  
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a) специфичну брзину обртања турбине;    
b) повољну брзину обртања турбине;   
c) оптималан степен преноса мултипликатора између турбине и генератора;    
d) оптималан број агрегата у хидроелектрани. 
 

7.  ,,Скретач млаза,, код Пелтонове турбине служи за: 
a) оптимизацију нападног угла млаза на лопатице турбине;    
b) брзо растерећење турбине;   
c) усмеравање млаза у случају постојања више млазница;     
d) усмеравање ,,израђене,, воде у сифон. 

 
8. Вишестепена компресија код гасно-турбинских постројења се врши ради:  

a)   повећања сигурности у случају квара на једном компресору;    
b)   повећања степена искоришћења постројења;                  
c)   смањења снаге турбине у односу на корисну снагу постројења;     
d)   свега претходно побројаног. 

 
9. На слици је приказан Т-S дијарам :   

a) Rankine – Klauziusovog циклуса влажном паром;   
b) Rankine – Klauziusovog циклуса прегрејаном паром;  
c) Rankine – Klauziusovog циклуса са међупрегревањем паре;  
d) ниједан од побројаних . 

 

Име и презиме Бр. индекса Тачно Нетачно Σ 
     



10. Највећа количина воде у ТЕ на угаљ се троши за: 
a)  хлађење генератора;    b)   хлађење воде у кондензатору;   
c)   хлађење блок-трансформатора   d)   хлађење котла. 

 
11. Најмањи степен искоришћења имају: 
  а) Термоелектране на лигнит;   b)ветроелектране;    

c) Хидроелектране;               d) соларне електране.  
 
12. Разлика између горње и доње топлотне моћи угља одговара: 

a) енергији испаравања водене паре при сагоревању угља 
b) енергији продуката сагоревања који су остали у виду пепела или димних гасова 
c) разлици у топлотним моћима најквалитетнијег и најлошијег угља из анализираног налазишта 
 d) разлика у ослобођеној енергији при потпуном и непотпуном сагоревању угља у котлу. 

 
13. Парне турбине код којих је излазни притисак већи од атмосферског називају се:  

a) противпритисне;                              b) турбине ниског притиска;   
c) реакцијске;                              d) кондензационе. 
 

14.  Улога “модератора” код нуклеарних реактора је: 
а) да одрже ниво неутронског флукса,   
б) да успоре неутроне при ланчаној реакцији, 
ц) да иницирају реакцију (започну процес фисије),   
д) да смање радиоактивност горива. 
 

15. Колику електричну енергију може произвести 10 m3 воде, којa се налазе на висини 40 m у односу на 
турбину, при протоку кроз турбину: 

a) 1 kWh,  b) 2,5 kWh,  c) 98,1 kWh,          d) 8  kWh. 
 

16. Код које од наведених електрана је број трансформација енергије највећи (при претварању примарне 
енергије у електричну): 
  a) термоелектрана на угаљ,    b) фотонапонских електрана,   

c) ветроелектрана,              d) код свих је исти број трансформација. 
 
17. Који од наведених фактора највише утиче на ефикасност фотонапонских панела: 

a) влажност ваздуха   
b) температура ваздуха     
c) атмосферски притисак   
d) присуство честица у атмосфери 
 

18.  Ако је укупна производња електричне енергије у ЕПС-у у 2009. години била око 36000 GWh, проценити 
колико је потрошено угља (лигнита) у термоелектранама у Србији у 2009.:  

а) око 37 mil. tona   б) око 57 mil. tona  
c) око 77 mil. tona   d) око 97 mil. tona 
                     

19.    Улога помоћне будилице у шеми приказаној на слици је: 
a) да смањи ниво виших хармоника у побудном напону, 
b) да побољша динамичке карактеристике побудног система,                    
 c) да смањи потребну снагу регулатора побуде,        
d) свега претходно побројаног.     

 
20. Повратна спрега по напону и струји у регулатору 
напона синхроног генератора на шеми приказаној на слици 
је: 

a) негативна и по на пону и по струји;  
 b) позитивна по напону, негативна по струји;  

c) негативна по напону, позитивна по струји;  
d) позитивна и по напону и по струји. . 

 
 


