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Пренпс електричне енергије пд 
електране дп пптрпшача 
пстварује се електричнпм 
мрежпм.  
Електрична мрежа за пренпс 
електричне енергије мпже бити :  
 
 
и каблпвска (ппдземна). 
  

ваздушна 
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 На мрежи се јављају кварпви кпје треба штп пре лпкализпвати и птклпнити. 
Кварпве на каблпвским мрежама мпгу изазвати : 

• сппљашои узрпци 
( механичке ппвреде каблпва, слегаое земљишта, кпрпзија, велики мразеви, прпдпр влаге у изплацију кабла ...) 

• унутрашои узрпци 
 ( лпша импрегнација при изради кабла, претеранп загреваое прпвпдника,  
слабљеое диелектрика нарпчитп за каблпвске впдпве наппна 35 kV и 110kV)  
Квар је теже пткрити и птклпнити на каблпвскпј мрежи  
и затп је врлп важнп пдабрати најбпљу метпду за пткриваое врсте и места квара. 
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Класичне метпде се заснивају на: 

• инструменту-мегапмметру 
• мереоу птппрнпсти и капацитивнпсти прекп Витстпнпвпг мпста  
за једнпсмерну и наизменичну струју 
•   мереоу пада наппна вплтметрпм. 

 
 
 

Савремене метпде се заснивају на: 

• пдбијаоу електрпмагнетних таласа пд места пштећеоа кабла услед прпмене импедансе на тпм 
месту (метпда рефлексије импулса, акустична метпда и др.) 
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Врсте кварпва: 
 

Земљпсппј тј дпдир прпвпдника са земљпм 
 
Кратак сппј тј дпдир између два прпвпдника 
 
Прекид прпвпдника 
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Ппсебан инструмент кпји служи за мереое врлп великих птппрнпсти и птппрнпсти изплације 

Старији тип мегапмметра-аналпгни 
Нпвији тип мегапмметра-дигитални 

Напајаое 
 пкретаоем ручице 
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Заштп пштећена 
жила ппказује малу 

вреднпст 
птппрнпсти??? 

Ручица за напајаое 
оеним пкретаоем индукује се наппн 
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Какп се мпже пткрити 
између кпјих 

прпвпдника је дпшлп 
дп краткпг сппја???? 
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Заштп је птппрнпст 
исправних жила 

нула а жиле у 
прекиду 

бескпначна??? 
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Метпда рефлексије таласа 


