
Електротехничар за расхладне и термичке уређаје 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: 

RASHLADNI I TERMIČKI UREĐAJI (Gordana Radojević- Vasiljević) 

1.Stvarni indikatorski dijagram 

2.Termostatski ekspanzioni ventil 

3.Delovi klima uredjaja 

 

1.Kondenzatori 

2.Automatski ekspanzioni ventil 

3.Pult za hladjenje pi}a 

 

1.Ispariva~i 

2.Izmenjiva~ toplote 

3.Uredjaj za proizvodnju leda 

 

1.Presostati 

2.Medjuhladnjak 

3.Toplotna pumpa 

 

1.Karnoov ciklus 

2.Kvarovi ispariva~a 

3.Dva kompresora i vi{e ispariva~a 

 

1.Pritisak 

2.Dopunski elementi 



3.Uredjaj za hladjenje te~nosti 

 

1.Teorijski indikatorski dijagram 

2.Izmenjiva~ toplote 

3.Pult za hladjenje pi}a 

 

1.Pult za hladjenje pi}a 

2.Presostat 

3.Stvarni indikatorski dijagram 

 

1.Karnoov ciklus 

2.Ventil sa plovkom 

3.Uredjaj za proizvodnju leda 

 

1.Temperatura 

2.Termastatski ekspanzioni ventil 

3.Rashladne vitrine sa jednim ili vi{e ispariva~a 

 

1.Teorijski indikatorski dijagram 

2.Termastati 

3.Dva kompresora i vi{e ispariva~a 

 

1.Ventili 

2.Izmenjiva~ toplote 

3.Toplotna pumpa 



ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (Влада Јовановић и Горан 

Мирковић) 

 

 

1. Потреба и значај аутоматизације 

2. Структурна блок шема САУ и класификација САУ 

3. Командни и презентациони уређаји 

4. Аналогни и дигитални системи 

5. Линеарни и нелинеарни системи 

6. Централизовано и дистрибуирано управљање 

7. Мерни давачи помераја 

8. Мерни давачи протока 

9. Мерни давачи температуре 

10. Мерни давачи притиска  

11. Мерни давачи броја обртаја 

12. Намена и општа структура извршних елемената - актуатори 

13. Улога појачавача и Витстоновог моста у обради сигнала 

14. Детектори сигнала грашке 

15. Дефинисција система аутоматског управљања са повратном спрегом 

16. Подела регулације 

17. Регулација компензацијом поремећаја 

18. Стабилност САУ 

19. Пропорционални регулатор (Р- регулатор) 

20. Интегрални регулатор (I- регулатор) 

21. Диференцијални регулатор (D- регулатор) 

22. Пропорционално – интегрални регулатор (PI- регулатор) 

23. Пропорционално – интегрално – диференцијални регулатор (PID- 

регулатор) 

24. Одређивање функције управљања регулатора 

25. Дефиниција система аутоматског управљања без повратне спреге 

26.Упоредна анализа САУ са повратном спрегом и без повратне спреге на 

примеру 

27. Конструктивни облици PLC уређаја 

28. Повезивање PLC уређаја 

29. Програмирање PLC уређаја 

30. Системи за надзор SCADА 

 

 

 



ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ (Филип Драгаш) 

 

1. Eлектротермија 

2. Врсте, особине и примена грејних тела 

3. Пећи са директним електроотпорним загревањем 

4. Пећи за топљене стакла 

5. Пећи за производњу алуминијума 

6. Пећи за топљене метала поступком пливајуће шљаке 

7. Уређаји са електроотпорним индиректним загревањем 

8. Пећи са електроотпорним индиректним загревањем 

9. Елктричне коморне пећи 

10.  Електричне тунелске пећи 

11.  Електричне лонћане пећи 

12.  Регулација темпаратуре код уређаја и пећи са електроотпорним 

загревањем 

13.  Механичка регул.температуре 

14.  Електрична регулација температуре 

15.  Пећи са електричним пољем кондензаторског типа 

16.  Индукциони уређаји и пећи без магнетног кола 

17.  Индукционе лончане пећи 

18.  Индукционе лончане пећи са повишеном учестаношћу 

19.  Индукциони уређај и пећи са магнетним језгром 

20.  Индукциона пећ са отвореним хоризонталним каналом 

21.  Индукциони уређај за континуално загревање жице 

22.  Индукциона пећ са вертикалним потопљеним каналом 

23.  Принцип електрокинетичког загревања 

24.  Уређај за електролучно заваривање 

25.  Електролучне пећи 

26.  Електроплазмени уређаји за заваривање, 

27.  Електроплазмене пећи за топљење 

28.  Упознавање са целокупним пројектом постројења 

29.  Упознавање са ознакама и симболима делова пројекта 

 

 

 

 

 

 



СПИСАК ТЕМА ЗА ИЗРАДУ ПРАКТИЧОГ ДЕЛА ИСПИТА 

 

ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (Влада Јовановић и Горан 

Мирковић) 

 

 

 

1. Мерни давачи 

2. Извршни елементи 

3. Командни и презентациони уређаји 

4. Спрежни елементи 

5. Системи аутоматског управљања са повратном спрегом 

6. Системи аутоматског управљања без повратне спреге 

7. PLC контролери 

8. PLC контролери – укључење мотора са самодржањем 

9. PLC контролери – промена смера обртања мотора  

10. PLC контролери – стартовање мотора звезда-троугао 

11. PLC контролери – стартовање мотора звезда-троугао 

12. PLC контролери – укључивање звона 

13. PLC контролери – логичке операције 

14. SCADA системи 

15. Примена САУ у електроенергетици 

16. Примена САУ у индустрији 

 

ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ (Филип Драгаш) 

 

1. Eлектротермија 

2. Врсте, особине и примена грејних тела 

3. Пећи са директним електроотпорним загревањем 

4. Пећи за топљене стакла 

5. Пећи за производњу алуминијума 

6. Пећи за топљене метала поступком пливајуће шљаке 

7. Уређаји са електроотпорним индиректним загревањем 

8. Пећи са електроотпорним индиректним загревањем 

9. Елктричне коморне пећи 

10.  Електричне тунелске пећи 

11.  Електричне лонћане пећи 



12.  Регулација темпаратуре код уређаја и пећи са електроотпорним 

загревањем 

13.  Механичка регул.температуре 

14.  Електрична регулација температуре 

15.  Пећи са електричним пољем кондензаторског типа 

16.  Индукциони уређаји и пећи без магнетног кола 

17.  Индукционе лончане пећи 

18.  Индукционе лончане пећи са повишеном учестаношћу 

19.  Индукциони уређај и пећи са магнетним језгром 

20.  Индукциона пећ са отвореним хоризонталним каналом 

21.  Индукциони уређај за континуално загревање жице 

22.  Индукциона пећ са вертикалним потопљеним каналом 

23.  Принцип електрокинетичког загревања 

24.  Уређај за електролучно заваривање 

25.  Електролучне пећи 

26.  Електроплазмени уређаји за заваривање, 

27.  Електроплазмене пећи за топљење 
 

 

 

 


