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Циљ предмета: 

Програм предмета је конципиран тако да се студенти оспособе за утврђивање радних карактеристика 

турбомашина, врше регулацију рада турбомашина у току експлоатације. 

Исход предмета: 

Након положеног испита студенти ће бити оспособљени да пројектују испитне штандове и врше утврђивање 

радних карактеристика турбомашина, врше регулацију рада турбомашина у току експлоатације.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

 Радне карактеристике турбопумпи. Стабилне и нестабилне карактеристике пумпи. Теоријско и 

експериментално утврђивање радних карактеристика пумпи. 

 Пуштање пумпи у рад. Понашање пумпи у раду. Време упуштања. Замајни момент. Аутоматизована пумпна 

постројења. 

 Спрезање пумпи. Спрезање  пумпи и цевовода. Паралелна и редна спрега пумпи. 

 Избор пумпи и регулација рада. Регулисање пумпи пригушивањем, променом брзине обртања и спроводним 

апаратом. Регулисање пумпи променом положаја лопатица кола и помоћу опточног вода (бајпаса). 

Подсецање лопатица радног кола.  

 Радне карактеристике и регулација рада вентилатора 

 Теоријско и експериментално утврђивање радних карактеристика вентилатора 

 Радне карактеристике и регулација рада турбокомпресора 

 Радне карактеристике и регулација рада хидрауличних турбина 

Практична настава 

 Лабораторијске вежбе: Показна (Лабораторија)- упознавање са конструкцијама турбомашина, пумпним и 

вентилационим инсталацијам и опис њиховог рада.  

 Лабораторијске вежбе: Рачунске и експериментално утврђивање радних карактеристика пумпе и 

вентилатора.  
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Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

3 

Вежбе 

2 

Други облици активне наставе 

0 

  

0 

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, пројектни задаци. 

Оцена знања: 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 0 50* 

практична настава 5 усмени испит 50  

домаћи задаци     

пројектни задатак (два задатка) 20+20=40    

Обавезе студената: 

Присуство свим предавањима и вежбама, израда лабораторијских вежби. 
*Односи се на студенте који не стекну 30 поена извршавањем предиспитних обавеза 

 


