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Апстракт: У овом раду је описан рад миктроконтролера у заштити електричних уређаја. Микроконтролер који је описан 
у овом раду је 7UT633. У раду се описују врсте заштита и пратећа опрема која штити уређаје. На крају рад рада је дат 
предлог побољшања рада микроконтролера. 

Кључне речи – Заштита, релеј, програмабилни логички контролер 

1 УВОД 
Приликом рада и коришћења електричних уређаја, постројења и инсталација, запослени је изложен низу 

опасности да буде повређен електричном струјом. Додир са напоном може се остварити додиром металног дела 
неког, канцеларијског, кућног или било којег другог ручно преносивог уређаја или алата који користи 
електричну енергију, уколико се деси да је изолација проводника оштећена и да се додирује са металним делом. 
Може да се деси да је оштећен прекидач, утикач или прикључница па да приликом укључивања додирнемо 
метални део који је већ под напоном. 

Највише несрећа од електричне струје догађа се баш електричарима, професионалцима нарочито монтерима, 
који су запослени на разводним постројењима и далеководима високог напона. У много случајева несрећу 
проузрокују неопрезност и непажња. Монтери су навикли да раде у близини високог напона па постану 
временом мање опрезни и почињу занемаривати мере безбедности и не придржавају се обавезних правила и 
упутстава. Они наиме врло често раде у близини високог напона и на уређајима под напоном, без предузимања 
одговарајићих мера па и ако је то забрањено.  

2 УЗРОЦИ ОТКАЗА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА 
Отказ је догађај који доводи до прелаза из исправног стања (стања радне способности) у неиспрано стање. 

Дакле, отказ представља потпуни или делимични губитак радне способности система. 

2.1 Људски фактор 
Дефиниција људске грешке, која се најчешће наводи у литератури и сматра се класичном, је дефиниција коју 

је дао Ризон: Људска грешка може да се дефинише као неуспех активности, планираних за постизање жељених 
циљева, до кога је дошло без уплитања неких спољних непредвидивих догађаја. 

 

Слика 1.  Последица авионске несреће 

2.2 механичке грешке 
Енергетски трансформатори се пројектују тако да имају способност да издрже повремена механичка 

пренапрезања предвиђена у нормалном погону (електро магнетне силе које владају између намотаја и намотаја и 
језгра, унутрашње и спољашње вибрације, кратак спој, пренапони, удар грома, температурне разлике...), као и 
механичке силе и вибрације које се јављају при транспорту трансформатора. 
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Већина пренапрезања у погону је проузрокована кратким спојевима у систему који узрокују велике 
електромеханичке силе, радијалне и аксијалне, које напрежу намотаје и могу изазвати њихове трајне 
деформације. 

3 ВРСТЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА 
Сви технички системи функционишу с извесним нивоом поузданости. Мала поузданост условљава кварове и 

застоје у експлоатацији што повећава трошкове експлоатације. Велика поузданост повећава цену, односно 
инвестиционе трошкове. Тежње да технички систем буде поуздан и јефтин су противуречне. Ниво технолошког 
развоја диктира економски прихватљив ниво поузданости. Вероватноћа појаве квара увек је већа од нуле. 

3.1 Диференцијална заштита 
Диференцијална заштита – веома брза и селективна заштита. Диференцијална заштита водова може бити 

подужна и попречна. За реализацију подужне диференцијалне заштите морају се повезати секундари струјних 
трансформатора, што се остварује помоћу пилотских водова. 

3.2 Земљоспојна заштита 
Земљоспој је пробој изолације према уземљеним дијеловима постројења. Код система са изолованим 

звездиштем, појаву споја једног проводника са земљом називамо земљоспој. Код мрежа са директно уземљеним 
звјездиштем или звјездиштем уземљеним преко малих вриједности отпора, земљоспој представља једнополни 
кратки спој. 

3.3 Прекострујна заштита 
Преко улазног струјног трансформатора и исправљача добија се напонска величина која се пореди са 

референтним напоном. У тренутку када доведени напон по величини пређе референтни напон, код прекострујног 
члана проради побудни релеј. Истовремено, активира се временски члан који може бити са независном или 
струјно-зависном временском карактеристиком. После истека подешеног времена проради излазни релеј. Исто 
тако, када доведени напон по величини пређе референтни напон краткоспојног члана, тренутно проради излазни 
релеј. 

3.4 Краткоспојна заштита 
У случају појаве кратког споја на сабирницама електране или у напајаној мрежи генератор производи струју 

кратког споја, која може бити знатно већа од струје преоптерећења. Уколико затаје далеководне заштите код 
квара у мрежи или ако се појави кратки спој на сабирницама, потребно је брзо искључење генератора. 

3.5 Термичка заштита 
Термички релеј је направа која се користи за прекидање или успостављање струјног кола путем 

електромагнета који отвара и затвара струјне контакте. Електромагнет се обично састоји од многобројних 
намотаја бакрене жице на железном језгру. Када струја постоји кроз жицу (примарно струјно коло), око 
електромагнета се ствара магнетно поље које привлачи железну котву. Котва носи на себи електричне контакте, 
који онда отварају или затварају секундарно струјно коло (струјни круг). 

4 РЕЛЕЈИ КАО ЗАШТИТА УРЕЂАЈА 
Релеј је једна од најчешће коришћених електричких компоненти које се користе у савременом 

аутоматизацији. Имају погодности које утичу на честу примену, једне од њих су рад на опсегу температура од -
40 oC до +80 oC као и лако одржавање. Постоје неколико врсте релеја: релеји снаге, степ релеји, индустријски 
релеји, временски релеји итд. 

4.1 Транзисторски диференцијални релеј (RD) 
Ово је транзисторски диференцијални релеј. Диференцијална заштита трансформатора је тако спојена да је 

напајана разликом струје примарне и секундарне стране трансформатора.  Преносни однос струјних мерних 
трансформатора треба тако да изабрати да разлика у струјама такозвана диференцијална струја буде једнака 
нули, узимајући у у обзир преносни однос трансформатора који се штити. У случају квара код трансформатора 
или водова између струјних трансформатора кроз диференцијлани намотај постоји струја која одговара 
целокупној струји квара која долази из мреже. Заштита делује брзо и искључује трансформатора из мреже. 



 

Слика 2.  Транзисторски диференцијални релеј 

4.2 Секундарни моторни релеј (RIB) 
Овај релеј се употребљава се као заштитни струјно – временски заштитни елемент за заштиту високо и ниско 

напонских мотора од преоптерећења са зашњењем које је зависно од струје док код великих струја делује без 
кашњења.  Овај релеј се састоји од 2 или 3 струјна трансформатора, биметалног релеја RB 2 и 2 или 3 
прекострујна релеја RIXC са подручјем деловања 4-10 In. Сви наведени елементи су смештени у кућиште без 
стакленог прозорчића. Дугме за ресетовање релаја у првобитан положај се налази на чеоној страни кућишта. 

 

Слика 3.  Изглед унутрашњости RIB релеја 

4.3 Уземљени земљоспојни релеј (IHS) 
Овај релеј је намењен за усмерену земљоспојну заштиту са директно уземљеним звездиштем. Употреба 

обухватног трансформатора омогућава избор осетљивијег струјног подешења усмерене земљоспојне струје. 
Информације о напону усмереног земљоспојног релеја добијају се са напонског мерног трансформатора, а о 
струји са струјног мерног трансформатора. 



 

Слика 4.  Изглед IHS релеја 

5 САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ЗАШТИТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА 
PLC као индустријски рачунар самим својим дизајном предвиђен је за примену у непосредном окружењу 

процеса са којим управља, тако да је отпоран на разне неповољне утицаје, прашина, влага, висока температура, 
вибрације и електромагнетне сметње, тако да се обично примењује за решавање децентрализованих управљачких 
задатака, на самом месту управљања, где се повезује преко улаза и излаза са уређајима као што су операторски 
панели, мотори, сензори, прекидачи, вентили и сличним.  

Систем који се аутоматизује односно на који се жели применити аутоматско управљање назива се објекат 
управљања. Рад објекта управљања се константно прати улазним уређајима (сензорима) који дају информацију 
PLC уређају о збивању у систему. Као одговор на то PLC шаље сигнал спољним извршним елементима који 
заправо контролишу рад система на начин како је то програмер програмом одредио. Програмер PLC уређај 
програмира на основу захтева и постављених критеријума дефинисаних технолошким задатком. 

5.1 Пример испитивања релејне заштите 
У трафо – станици GTS-3 у железари US Steel у Смедереву извршено је испитивање релејне заштите и 

сигнализације трансформатора T2 110/6.3 kV/kV. Извршено је испитивање свих заштитних функција у 
микропроцесорским заштитним уређајима СИЕМЕНС 7УТ633 и 7СЈ45 према убаченим конфигурацијама и 
подешењима, као и провера уређаја за аутоматску регулацију напона TAPCON 240 и  управљачког уређај 
6MD635. Проверено је деловање сваке заштитне и управљачке функције на одговарајуће излазне контакте као и 
LED сигнализација на терминалима. Проверена је усклађеност бинарних улаза и излаза са конфигурацијом. 

5.1.1 Подаци о трансформатору 
Произвођач трансформатора је „МИНЕЛ Аутоматика“ из Београда. Карктеристике трансформатора су дате у 

табели 1 

ТАБЕЛА I.  ТАБЕЛА 1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАНСФОРМАТОРА 

 Namotaj VN Namotaj NN 
Napon [V] 110000 6300 

ONAN Snaga [kVA] 20000 20000 
 Struja [A] 105 1832.9 

ONAF Snaga [kVA] 27000 27000 
 Struja [A] 141.7 2474.4 

Napon kratkog spoja uk [%] 

ONAN ONAF 
1 11.26/15.20 

11В 10.26/13.80 
21 9.60/12.95 

Broj faza 3 
f (Hz) 50 
Sprega YNyn0 



6 ЗАКЉУЧАК 
Врсте релеја које су обухваћене овим радом нам казује о њиховом начину рада и они обухватају свих 5 

претходно поменутих заштита. Релеји су почели да се користе још средином прошлог века и користе се и дан 
данас због лаког одржавања и поузданих резултата али са напретком технике почели да се уочавају њихови 
недостаци. 

Преласком на ПЛЦ технологија одржавања је постала простија, тј. мањи је замора материјала, а и прецизност 
у раду је постала много већа. Такође, се њиховим коришћењем може имати увид у историју рада уређаја тако да 
је могућност сакривања грешке у великом мери умањења.  
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