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ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА НА ТРАФОСТАНИЦАМА 110/X KV 
Сања Ковијанић 1, Иван Лукић 2, Мирјана Лабан 3 

Резиме: У овом раду описане су трафостанице напонског нивоа 110/x kV. Поред описа конструтивних 

елемената зграде и постројења, представљени су коришћени материјали за унутрашњу обраду зграде,  

класификација објекта са аспекта опасности од пожара и описани су могући узроци настанка пожара на 

овим објектима. С обзиром на то да је већина трафостаница изграђена у периоду када заштита од пожара 

није строго дефинисала превентивне мере заштите од пожара, може се закључити да ове трафостанице 

имају недостатака, а како би се обезбедио потребан ниво безбедности, трафостанице је у наредном 

периоду потребно реконструисати.  

Кључне речи: трафостаница, пожар, постројење, трансформатор, материјали 

 FIRE DANGER AT 110 / X KV TRANSFORMER STATIONS 

Abstract: In this paper, substations of voltage level 110 / x kV are described. In addition to the description of 

the structural elements of the building and the plant, the materials used for the internal treatment of the building 

are presented, and the classification of the building from the aspect of fire danger and the possible causes of fire 

on these buildings are described. Given that most substations were built in the period when fire protection did 

not strictly define preventive fire protection measures, it can be concluded that these substations have 

shortcomings, and in order to ensure the required level of safety, substations need to be reconstructed in the 

future.  

Key words: substation, fire, plant, transformer, materials 

1. УВОД   

Трафостанице 110/x kV намењене су за дистрибуцију електричне енергије у градовима и 
индустријским областима. Објекат трафостанице је енергетског типа без сталне људске посаде, 

са периодичним обиласком од стране стручне екипе. На дистрибутивном подручју Нови Сад 

постоји неколико типских решења трафостаница овог напонског нивоа [1]  – спратни или 

приземни објекти у којима је смештено нисконапонско постројење, док су високонапонско 
постројење и трансформатор смештени ван објекта. На слици 1 приказано је типско решење 

зграде трафостанице (спратна зграда) са високонапонским постројењем и трансформатором.  

 

Слика 1 – Зграда трафостанице са високонапонским постројењем и трансформатором 
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Објекат трафостанице, као ограђени простор, обухвата следеће објекте и опрему: 

 Зграда у којој је смештено постројење 20 kV и/или 35 kV са помоћним просторијама; 

 Један или више трансформатора 110/x kV са системом за одвођење и сепарацију уља; 

 Спољно високонапонско постројење 110 kV, са порталнима за прикључење далековода; 

 Интерне саобраћајнице. 

2. ОПИС ОБЈЕКТА 

2.1. Зграда постројења 20 kV и/или 35 kV са помоћним просторијама 

Објекат зграде са постројењем 20 kV и/или 35 kV и помоћним просторијама састоји се из 

две целине: део зграде у коме је смештено постројење 20 kV и/или 35 kV и део зграде са 

помоћним просторијама у коме је смештена опрема за потребе управљања и заштите, сопствене 
потрошње, батерија и система телекомуникација у објекту. У делу зграде са помоћним 

просторијама налази се: улазни ходник, просторија командне сале управљања и заштите са 

орманом развода сопствене потрошње, просторија у којоју су смештене акумулаторске 

батерије, просторија за смештај трансформатора за кућну потрошњу (на појединим 
трафостаницама се овај трансформатор налази изван зграде), санитарни чвор и помоћна 

просторија. 

 Зграда трафостанице може бити приземни или спратни објекат. Кров је изведен као 
двоводни са покривачем од црепа или валовитог салонита који је временом мењан покривачем 

од профилисаних лимова. Кровна конструкција је дрвена, са роговима и рожњачама од чамове 

грађе. Подна плоча, међуспратна и кровна плоча изведенe су као пуне армирано бетонске плоче 

ослоњена на армирано бетонске греде и стубове, односно армирано бетонска зидна платна. 
Темељи су изведени као армирано бетонски темељи самци (испод стубова), односно као 

армиранобетонске темељне траке (испод зидова). Степениште и кабловски канали су изведени 

од армираног бетона. Фасадни зидови испуне и преградни зидови унутар објекта су зидани 

опеком.  

Према пројектној документацији предвиђено је да у објекту буде уграђена алумнинијумска 

браварија (прозори и врата), док је на извесном броју трафостаница уграђена ПВЦ столарија. 
Подови су обложени саморазливајућим епоксидом. У просторији за смештај акумулаторских 

батерија под и зидови се облажу киселоотпорним керамичким плочицама, што није случај на 

свим постојећим трафостаницама, а на средини просторије треба да се изради шахт са 

пластичном посудом за скупљање евентуално исцуреле киселине из батерија. На свим 

трафостаницама изведено је и природно проветравање жалузинама у горњој и доњој зони. 

На границама пожарних сектора унутар објекта би требало да буду постављена врата 

отпорности на пожар 90 минута (F90) са уређајем за самозатварање, продори каблова кроз 
зидове на граници пожарних сектора попуњени термоекспандирајућом масом, а каблови 

премазани једнокомпонентном еластичном пастозном смесом.  

Велики број постојећих трафостаница није подељен у пожарне секторе, нису постављена 
противпожарна врата на границама пожарних сектора нити су адекватно обезбеђени продори 

кроз зидове. У појединим трафостаницама грејање командне просторије обезбеђено је 

калорифером, док у командној сали постоји значајна количина горивих материјала, као што су 

радни сто и плакар за документацију од универ плоча, радна фотеља и сл.  

 

2.2. Енергетски трансформатори и трафо боксови 

Један или више енергетских трансформатора 110/x kV би требало да буду међусобно 
одвојени противпожарним зидовима минималне висине једнаке највишој тачки трансформатора 

односно горњој ивици дилатационог суда трансформатора, а на бочним зидовима трафо-

боксова се постављају громобрански шиљци. 
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Темељи зидова су изведени као армирано бетонски тракасти темељи. Испод сваког 

трансформатора је изливена када од армираног бетона. У склопу каде су и армиранобетонски 

темељи за ношење трансформатора са шинама за довоз трансформатора и његово ослањање. У 
пољима каде су постављене челичне решетке за ношење слоја шљунка, а дно каде је од 

армираног бетона са регулисаним падовима према прихватној цеви (за евентуално исцурело 

уље из трансформатора). Сва арматура је међусобно заварена и повезана је са изводима за 

уземљење.  

Овај систем уземљења пројектован је на свим противпожарним зидовима, кадама и 

темељима трансформатора, чиме је обезбеђено уземљење и свих челичних елемената који су, 

преко својих анкера уграђених у бетонске елементе, галвански повезани са основном 

арматуром. 

Противпожарни зидови граде се од армираног бетона или од опеке обострано малтерисани. 

На извесном броју постојећих трафостаница противпожарни зидови нису адекватно изведени. 
На слици 2 се може видети да је челични стуб трафо портала изведен уз армирано бетонски 

противпожарни зид. 

 

Слика 2 – Неправилно изведен противпожарни зид између трансформатора 

 

 

2.3. Спољно постројење 110/x kV 

Постројење напона 110 kV налази се на отвореном простору. Портали и носачи апарата 

(прекидача, растављача, потпорних изолатора...) израђени су од стандардних челичних 

профила, а елементи спојени заваривањем и антикорозионо су заштићени поступком топлог 
цинковања. Челични стубови портала су постављени на темеље самце који су израђени од 

армираног бетона са армирано бетонском чашицом и дубином фундирања од око 2m. Челичне 

ригле портала су константног попречног пресека, а веза стубова и ригли је зглобна. Монтажне 
везе су остварене завртњевима. Носачи апарата постављени су на типским армирано бетонским 

темељима самцима. 
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Подземне трасе каблова у постројењу 110 kV постављене су у армирано бетонским 

поклопљеним кабловским каналима и шахтовима и заштићене су ПВЦ цевима. Кабловски 

канали су читавом дужином опремљени конзолним носачима каблова. Део трасе каблова који 
пролази испод главне интерне стазе је у ПВЦ цевима на слоју песка, а заштићен је армирано 

бетонском плочом. На сваких 2m дужине канала у поду канала постављена је по једна ПВЦ цев 

за одвод воде из канала. На слици 3 приказан је део високонапонског постројења са покривеним 

кабловским каналима и пешачким стазама. 

 

Слика 3 – Високонапонско постројење са кабловским каналима и пешачким стазама 

  

 

2.4. Саобраћајнице 

Путеви унутар објекта трафостанице деле се на главну интерну стазу, интерне стазе и 

пешачке стазе. Главна интерна стаза налази се између зграде објекта и трансформатора. Према 
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 

ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара [2], ширина главне интерне 

стазе износи 5-6m што задовољава услове за једносмерно кретање возила. Међутим, на великом 
броју трафостаница није обезбеђен кружни пут око трафостанице и кретање ватрогасног возила 

унапред, већ би приликом гашења пожара ватрогасно возило морало да маневрише уназад. 

Такође, истим правилником дефинисана је слободна висина од 4,5m која је испоштована на 

свим трафостаницама овог напонског нивоа.  

Пешачке стазе су монтажне бетонске плоче поређане на слоју песка и служе за прилаз 

стручног лица до апарата у постројењу 110 kV. 

3. ОПАСНОСТ ОД ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА  

Трафостаница 110/x kV је енергетски објекат, без сталне посаде. Према Правилнику о 

техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара [3] овај објекат спада у 

категорију ниских објеката. 

Категоризација технолошког процеса према угрожености од пожара извршена је према 

Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара [4]  

и овај енергетски објекат спада у категорију К-4 (командне зграде у електроенергетским 

постројењима).  

Према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона [5] 

објекат трафостанице се, према могућности евакуације, класификује у класу BD1 (мала густина 

запоседнутости, лаки услови за евакуацију), а по природи материјала који се обрађује и 
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складишти у њему, спада у класу BE1 (без значајних ризика од пожара и експлозија) у складу 

са стандардом SRPS HD 60364-5-51 [6]. 

Заштита од пожара обухвата скуп мера које се предузимају у циљу спречавања, откривања 
и гашења пожара као и спасавања људи и имовине угроженом пожаром. Трафостанице 110/x 

kV се углавном налазе ван насељеног подручја и својим положајем не угрожавају суседне 

објекте. 

До пожара у објекту трафостанице може доћи услед: 

 употребе отвореног пламена (пушење и сл.),  

 неисправности, преоптерећења и неадекватног одржавања електричних уређаја и 

 инсталација, приликом пренапона који ће развити кратак спој,  

 употребе грејалица и других грејних тела са ужареним или прекомерно загрејаним 

 површинама,  

 непрописног складиштења материјала који је склон самозапаљењу или  

 подметања пожара.  

Енергетски трансформатори, мерни трансформатори, прекидачи и остала опрема 
механички и термички мора бити правилно димензионисана јер се тиме смањује могућност 

било каквих оштећења и настанка пожара. Заштитна опрема која се уграђује је таква да је 

трајање кратких спојева сведено на минимум и онемогућено је недозвољено преоптерећење, 
тако да је спречено динамичко и термичко напрезање опреме. Енергетски трансформатори су 

једини апарати који садрже велике количине уља, док  остала опрема садржи гас SF6 или мале 

количине уља.  

Може се сматрати да основни извор пожара може бити квар на неком од енергетских 
трансформатора. Приликом избијања пожара на трансформатору, услед неадекватно изведеног 

пожарног зида између трансформатора, извесна је могућност ширења пожара на други 

трансформатор, а услед недовољне удаљености, пожар се може проширити и на објекат.  

На основу Члана 19. Правилника о техничким нормтивима за заштиту електроенергетских 

постројења и уређаја од пожара [7] дефинисанa је минималана удаљеност трансформатора од 

суседног објекта што је приказано у табели 1. 

 

Табела 1 - Минимална удаљеност трансформатора 

ТРАНСФОРМАТОР НАЗИВНЕ СНАГЕ (MVA) НАЈМАЊА УДАЉЕНОСТ 

до 10 3 

преко 10 до 40 5 

преко 40 до 200 10 

преко 200 15 

 

Ако се електроенергетско постројење високог напона поставља на отворени простор у 
близини стамбене или пословне зграде, болнице, обданишта, школе, робне куће, затворене 

велике гараже или спортског објекта, удаљености из табеле морају се повећати двоструко. 

Ако се ове удаљености не могу остварити, заштита од ширења пожара мора се предвидети 
преградним зидом пожарне отпорности од 90 минута, висине до горње ивице дилатационог 

суда трансформатора и дужине која одговара дужини, односно ширини сливног левка (каде) 

испод трансформатора, зависно од положаја трансформатора у односу на суседни објект 

(зграду).  

На слици 3 приказан је правилно изведен противпожарни зид. 
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Слика 2 – Правилно изведен противпожарни зид  

 
 

Пожар услед квара на трансформатору сврстава се у пожар класе B (уља, масти, лакови…).  

С обзиром на то да је зграда где је смештено нисконапонско и/или средњенапонско 

постројење са помоћним просторијама изграђеним од негоривих и слабогоривих чврстих 
материјала, а у њој је присутан велики број апарата средњег односно ниског напона као и велик 

број електричних инсталација, могу очекивати пожари на електро инсталацијама (уређајима, 

инсталацијама под напоном…). Такође, због присуства запаљивих материјала (дрво, папир, 

текстил…) у командној просторији, могу се јавити и пожари класе А. 

4. ЗАКЉУЧАК  

Трафостанице које су пројектоване и изграђене тако да су испоштоване све превентивне 

мере заштите од пожара нису пожарно угрожене при нормалном режиму рада.  

На новим објектима обезбеђена је квалитетна превенција и заштита од избијања пожара, 

избором квалитетне електроенергетске опреме и заштитне опреме и избором адекватних 

решења када је у питању избор материјала за грађење објекта.  

Међутим, већина трафостаница изграђена је у периоду када заштита од пожара није строго 

дефинисала превентивне мере. На постојећим трафостаницама, недостаци у току грађења 

(подела објеката на пожарне секторе, уградња противпожараних врата, обезбеђење кружног 
пута око објекта...) знатно утичу на степен заштите објекта од избијања и ширења пожара. Како 

би се обезбедио потребан ниво безбедности, ове трафостанице је у наредном периоду потребно 

реконструисати. 

5. ZAHVALNOST  

Истраживања у овом раду су реализована у оквиру пројекта Департмана за грађевинарство 

и геодезију Факултета техничких наука у Новом Саду: “Мултидисциплинарна теоријска и 
експериментална истраживања у образовању и науци у областима грађевинарства, управљања 

ризиком од катастрофалних догађаја и пожара и геодезије.” 
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