
Енергија водотокова 



Енергија водотокова 

• Данас се 20% електричне енергије добија 

коришћењем хидроенергије - 720.000 MW. 

• За разлику од сагоревања фосилних горива, 

коришћење енергије воде не ствара штетне 

материје, нема емисије штетних гасова, 

нити оштећења озонског омотача и не утиче 

на глобално загревање.



Начини остварења неопходног нивоа 

водотока

• Неопходан пад нивоа водотока се остварује 

на два основна начина:

1. прибранска шема, када се потребан пад 

нивоа водотока остварује помоћу бране и

2. деривациона шема, када је потребан пад 

нивоа водотока остварен помоћу система 

канала, тунела и цевовода.



Прибранска шема хидроелектрана

• Користи се у случају када 
постоји мали пад воде, са 
великим протоцима воде. 

• Бране су обично високе од 2-
200 m. 

• У случају мале денивелације, 
машинска хала се поставља као 
део бране, због малих 
притисака, који оптерећују 
конструкцију.

• Вода пролази кроз решетку у
доводни тунел и прелази преко 
турбине, затим иде у водоток 
иза бране. Турбина је спојена са 
генератором. Електрана је преко 
трансформатора спојена на 
електроенергетски систем. 



Деривациона шема рада 

хидроелектрана

• Акумулација воде се 

остварује помоћу 

ниске бране, која 

омогућава скретање 

воде у доводни канал 

постројења.

• Користи се у случају 

водотокова са већим 

падом нивоа воде при 

малим протоцима.



Принцип рада хидроелектране

• Хидроелектране трансформишу
потенцијалну енергију воде
(речног тока и акумулационих
језера) у механичку, а потом у 
електричну енергију. 

• Све хидроелектране морају да
имају турбину у којој се врши
размена енергије струјног тока
воде са механичким системом. 
Поред тога поседују и 
генератор - електричну
машину у којој се механичка
енергија претвара у електричну. 
Турбина и генератор заједно се
зову хидроагрегат.



Подела хидроелектрана према 

начину коришћења воде
• Једна од подела хидроелектрана је 

подела према начину коришћења 
воде, односно регулације протока:

1. проточне,

2. акумулационе и

3. реверзибилне хидроелектране.

• Проточне хидроелектране
искоришћавају природан ток воде и 
немају узводну акумулацију или
се њихова акумулација може
испразнити. Кинетичка енергије
воде се директно користи за
покретање турбина. Такве
хидроелектране је најлакше
извести, али зависе од тренутног
протока воде.

• Акумулационе хидроелектране су
најчешће. Снабдевају се водом из
акумулација, а бране су изграђене
преко реке. Акумулације депонују
вишак воде за време кишних дана. 

• Реверзибилне хидроелектарне
користе ток из акумулационог
резервоара на вишем нивоу према
акумулацији на нижем нивоу. 
Горњи резервоар се зове
акумулација, а доњи резервоар се
назива компензациони резервоар. 
У време смањене потрошње, 
реверзибилне хидроелектране
користе вишак електричне енергије
из електромреже, да би део воде
испумпале из компензационог
резервоара назад у акумулационо
језеро.



Реверзибилна хидроелектрана и шема рада

пумпног постројења
• Реверзибилна хидроелектрана располаже 

великим падом Нt и акумулацијом која је 
релативно малог капацитета због 
ограниченог природног дотока воде. У том 
случају, водени биланс се може повећати  
препумпавањем воде из суседног слива 
при просечној висини Нр. Уколико је  
висина пумпања Нр мања од 
расположивог пада Нt (Нр< Нt), постижу се 
позитивни енергетски ефекти у 
производњи електричне енергије.

• Препумпавање воде из нижег на виши 
ниво се врши у времену када 
електроенергетски систем располаже 
вишком електричне енергије, што 
повећава потрошњу електричне енергије и 
помаже да не дође до испадања 
појединих термоелектрана на фосилно 
гориво, услед рада на техничком 
минимуму.



Пумпни агрегат

• Шема рада пумпног 
постројења: Пумпни 
агрегат се састоји из 
пумпе (1) и погонског 
мотора (2), усисни 
цевовод (3) са усисном 
корпом (4), потисни 
цевовод (5) и затварач 
(6), усисни резервоар 
(8), горњи резервоар 
(7).



Делови хидроелектране

• Делови хидроелектране су :

1. доводни  тунел  или канал или цевовод,

2. притисни цевовод,

3. водостан или водна комора,

4. машинска зграда,

5. брана,

6. одвод из машинске зграде.



Доводни канал

• У доводном каналу вода не испуњава цели попречни пресек 
канала, већ је изнад површине воде атмосферски притисак. 

• Цевовод транспортује воду под притиском. 

• У тунелима вода тече или под притиском или слободним током, 
под атмосферским притиском. Тунели, у којима воде тече под 
притиском су обично кружног попречног пресека и примењују 
се у случају већих осцилација нивоа воде у подручју улаза у 
тунел. Изводе се са падом, у смеру течења воде и најкраћом 
трасом. Пречници тунела су обично 6-8 m.

• Решетка на улазу у тунел, спречава да у тунел уђу нечистоће. 
На крају тунела се поставља затварач. Приликом пуњења, 
затварач се само мало подигне и тако остаје, све док се тунел не 
напуни и док се не изједначи притисак.



Притисни цевовод

• Притисни цевовод је 
обично челични, а може 
да буде и бетонски. 

• Служи да се вода доведе 
до машинске хале. 

• Завршава се рачвом, 
којом се вода одводи до 
појединих турбина.

• Заштита доводног 
цевовода од воденог 
удара је скупа.



Водени (хидраулични) удар

• Водени (хидраулични) удар је нагла и већа 

промена притиска, услед промене брзине 

воде на једном крају цевовода. Обично се 

дешава на крају цевовода, услед затварања 

затварача. 

• Пораст притиска на затварачу може бити и 

неколико десетина бара, при чему долази до 

вибрација цеви и појаве буке.



Водостан

• Вода у водостану је у додиру 
са атмосферским ваздухом. 

• Приликом затварања 
турбина, ниво воде у 
водостану се подиже. На тај 
начин се кинетичка енергија 
претвара у потенцијалну 
енергију воденог стуба у 
водостану.

• При отварању турбине, треба 
водити рачуна да не дође до 
потпуног пражњења 
водостана, јер би тада ваздух 
ушао у цевовод и изазвао 
опасне ударе. 



Заштита од хидрауличног удара

• Осим водостана, притисни цевоводи могу да се 
штите и на друге начине од хидрауличног удара:

1. повећањем пречника цевовода, како би се смањила 
брзина, а тиме и величина хидрауличног удара,

2. избором материјала за цевовод, јер еластични 
цевоводи смањују брзину ширења поремећаја,

3. постепеним затварањем или отварањем засуна 
уграђеног испред турбине, чиме се смањују 
промене брзина,

4. озрачивањем или убризгавањем ваздуха у цевовод, 
који треба да се одстрани након убризгавања,

5. уградњом одушног вентила.



Машинска зграда

• Машинска зграда је објекат у оквиру хидроенергетског 
постројења у којем су смештени турбина, генератор и 
пратећа опрема. Према положају, машинске зграде могу 
бити надземне и подземне. 

• Надземне машинске зграде се налазе уз реку и из њих 
(тј. из турбине), вода отиче у реку непосредно или 
каналом.

• Подземене машинске зграде омогућавају да се смањи 
дужина цевовода.

• Машинска зграда поседује систем дренажа, који 
обезбеђује зграду од поплава. Бунар за дренажне пумпе 
се налази обично између турбина.



Брана

• Брана је грађевина у склопу 

хидроенергетског постројења која 

преграђује водоток, ради задржавања воде 

на одређеној висини и стварања 

акумулација, због контролисаног 

испуштања воде или због водоснабдевања 

или наводњавања.



Успор, покретне и непокретне бране

• Висина подигнутог нивоа воде се зове успор. 

• Бране могу бити покретне, непокретне или 

мешовите.

• Код непокретних брана, вишак воде се

прелива преко круне бране.

• Покретне бране се састоје од покретних

конструкција и њиховим затварањем или

отварањем се регулише водостај узводно од 

њих. 



Ниске и високе бране

• Бране чија је висина до 15 m су ниске бране. 

• Ниске бране служе за скретање водотокова или
подизање нивоа реке ради искоришћења снаге
водотокова, омогућавају пловидбу, спречавају
ерозију и задржавање наноса, за
водоснабдевање и наводњавање.

• Бране више од 15 m су високе бране и обично 
су непокретне. 

• Високе бране служе само за стварање
акумулације воде, за хидроелектране, 
наводњавање. 



Материјал за изградњу брана

Проточна поља - преливи

• У зависности од материјала од којег се граде, бране 
могу бити од камена, бетона и армираног бетона, од 
насуте земље, песка или шљунка. 

• Масивне бране се граде искључиво од армираног 
бетона.

• У телу бране се налазе проточна поља или 
преливи за пролаз воде из акумулације. Ширина 
једног проточног поља може бити и до 50 m. 

• Насуте бране  могу бити земљане или земљане и 
камене, и граде се на стени или на тлу земље. 



Подела брана према начину 

супротстављања притиску воде 

• Према начину супротстављања притиску 

воде, бране могу бити:

1. гравитацијске, 

2. лучне и 

3. расчлањене.



Гравитацијске бране

• Гравитацијске бране својом 
тежином се одупиру притиску воде. 

• На брану делују спољашње силе: 
притисак воде,  на узводној страни, 
узгонска сила воде на споју темеља 
и тла, притисак леда у 
акумулацијском језеру у хладним 
пределима, притисак земље, 
притисак муља и исталоженог 
наноса. 

• Од унутрашњих сила на брану 
делују: сопствена тежина, 
притисак воде у порама, силе које 
настају услед промене температуре 
бетона, силе услед скупљања 
бетона, тј, заостала напрезања. 



Лучне бране

• Лучне бране су 
направљене од 
закривљених плоча, преко 
којих се оптерећење 
преноси на темеље на дну 
и на бокове.

• Уколико имају елементе 
гравитацијске бране, онда 
се зову лучно-
гравитацијске бране. 

• Оне имају веће 
деформације и зато је од 
великог значаја прецизан 
прорачун чврстоће.



Расчлањене бране

• Расчлањене бране се 
састоје од стубова или 
потпора, који преносе 
оптерећење једног 
поља на тло. 

• Граде се због скраћења 
времена изградње и 
уштеде материјала, 
онда када не могу да 
се изграде лучне 
бране.



Истраживања пре изградње 

• За правилну изградњу бране неопходна су 
детаљна истраживања:

1. геолошка снимања,

2. анализа геолошких особина стена, 
хидрологије терена,

3. економске исплативости, 

4. проблематике у вези потапања подручја и 
пресељењем становништва, културно-
историјских споменика, ...



Изградња масивних брана

• Масивне бране се граде у више фаза. У првој фази се прегради 
део корита реке. Када се израде и опреме испусти, у том делу, 
пушта се вода преко њих, а затим се преграђује други део 
корита реке. Висина преграде (загата) зависи од трајања 
изградње реке и од хидролошких карактеристика реке. У 
случају великих река, цело корито се прегради помоћу узводне
и низводне помоћне бране, на довољној удаљености од
грађевинских радова, а вода се посебним обилазним тунелима
спроводи изван речног корита.

• Бетонирање блокова захтева одвођење топлоте, јер температура 
достиже и до 40° С. Због тога се блокови израђују у слојевима 
од 1,5 m до 2 m. Нови слој се ради тек након 3 до 5 дана
прекида, како би се претходни слој охладио. За одвођење
топлоте користе се хоризонталне цеви, кроз које се пропушта
хладна вода.



Бродске преводнице

• При изградњи брана, 

неопходно је изградити 

бродске преводнице. То 

су врло скупи делови 

бране, које служе за 

изравнавање пловног 

пута и помоћу њих, 

бродови савладавају 

разлике у нивоима воде. 

Разлике достижу висину 

и до 60 m.



Рибље стазе

• Рибља стаза омогућава рибама да 
се крећу узводно и низводно, преко 
брана, јер се изградњом ХЕ 
спречава природна мограција риба. 
За изградњу рибљих стаза 
неопходна је сарадња ихтиолога и 
инжењера.

• Она представља низ базена, чији се 
нивои поступно снижавају из 
горње у доњу воду, а висинска 
разлика је највише 4 m.

• Рибе обично мигрирају из једног у 
друго станиште – низводно, у 
мирније токове реке, како би зиму 
провеле у хибернацији и са 
успореним метаболизмом. Лети се 
враћају узводно.

• Постоје:

1. техничке рибље стазе

2. природне рибље стазе и

3. лифтови за дизање рибе из нижих 
у више нивое.

• Техничке рибље стазе су: стазе са 
базенима, стазе са вертикалним 
прорезима, Денилове стазе,канали 
са повећаном храпавошћу и рибљи 
лифтови.



Рибље стазе са базенима

• Рибље стазе са базенима 
– укупни пад се 
савладава мањим 
падовима, кроз низ 
базена.

• Вода може да прелива 
преко препрека и тада 
рибе могу и да прескачу 
препреке, а могу и да 
пролазе кроз препреку.

• Препреке могу да 
омогуће и истицање и 
преливање.



Рибља стаза са вертикалним 

прорезима

• Преграде не 

испуњавају цео 

попречни пресек 

канала.

• Прорези се постављају 

увек на исту страну, за 

разлику од рибљих 

стаза са базенима, у 

којима се постављају 

наизменично.



Денилова рибља стаза

• Нагнуте преграде су 

постављене у 

релативно кратким 

интервалима.

• У доњим деловима је 

релативно мала брзина 

протицања воде.

• Погодне су за веће 

падове.



Канал са вештачки повећаним 

нивоом храпавости

• Прагови се постављају 

наизменично на дно 

канала.

• Рибе пливају између 

препрека, у зонама 

смањене брзине.



Природне рибље стазе

• У трапезне канале се 
постављају камени 
блокови, који имитира 
природни водоток.

• У водоток са нагибом 
се постављају два 
слоја камења. У доњем 
слоју ситнији камен 
(шљунак), а у други 
слој крупнији 
ломљени камен.



Хидрауличне машине које се користе

у ХЕ

• Турбина је основни део хидроелектране. 
Обртни момент (снага) се преноси са вратила
турбине на вратило генератора, у коме се
механички рад трансформише у електричну
енергију.

• У реверзибилним хидроелектранама се поред
турбина користе и пумпе. Обртни момент са
вратила електромотора се преноси на вратило
пумпе, у којој се механички рад
трансформише у енергетски потенцијал
воденог тока.



Турбине у ХЕ

• Све турбине које се користе у ХЕ могу се

поделити, према начину трансформације

флуидног тока у механички рад:

1. Пелтонова турбина,

2. Франсисова турбина и

3. Капланова турбина.



Пелтонова турбина

(акциона турбина)



Френсисова турбина

(реакциона турбина)



Франсисова турбина

• Лопатице успереног 

апарата се затварају и 

отварају и на тај начин 

регулишу жељену 

снагу турбине. 

• Оне представљају 

једини регулациони 

апарат.



Френсисова турбина

• Неопходни су падови 

од 50 до 700 метара.

• Спирална комора 

равномерно доводи 

воду обртном колу и 

ствара ротационо 

струјање воде.



Капланова турбина

(реакциона турбина)
• Неопходни су падови од 

5 до 70 метара.

• Вода се по целом обиму 
улази у радно коло. Кроз 
радно коло вода струји у 
аксијалном правцу.

• Лопатице турбине се 
могу закретати.

• Регулација се обавља 
закретањем лопатица 
усмереног апарата и 
лопатица радног кола. 
То је двојна регулација.



Хидроелектране и животна средина

Позитивни ефекти изградње

• Нема емисије угљендиоксида и осталих штетних 
гасова и материја. 

• Коришћење енергије воде спречава поплаве и 
ерозију. 

• За несметан рад хидроелектрана је неопходно
одстранити отпад и тиме се смањује загађење река. 

• kWh произведен у хидроелектрани је значајно 
јефтинији од оног добијеног у термоелектрани. 

• Хидроелектране могу да производе енергију 24 сата
дневно.



Негативни аспекти изградње ХЕ

• Проблем за популацију риба и екосистема река и потока и има 
негативан утицај на квалитет воде. Нижа количина кисеоника 
може озбиљно да угрози биљни и животињски свет. Због тога се 
вода редовно обогаћује кисеоником, у количинама довољним за 
опстанак постојећег екосистема. 

• Утичу на промену микроклиме,

• Понекад утичу на активирање клизишта. 

• Реке својим током носе муљ и песак, а бране заустављају
природан ток и дешава се да се муљ и песак таложе испред
бране и тако неповољно утичу на сам рад бране. Зато се у 
пратећој опреми хидроелектране граде специјални канали за
њихов одвод. 

• Потапање свега оног што се нашло у том подручју.

• У равничарским пределима, долази до успоравања тока река
узводно и до подизања нивоа подземних вода.



Пример програма заштите животне

средине ХЕ Ђердап

• Програм праћења режима површинских

вода који се састоји из:

– осматрања и праћења површинских вода,

– допуна постојеће осматрачке мреже,

– праћење утицаја успора и режима рада

постојећих дренажних система,

– праћење и анализа квалитета површинских

вода и екосистема,

– одређивање утицаја на стабилност насипа.



Пример програма заштите животне

средине ХЕ Ђердап

• Студију режима подземних вода:
– праћење и анализа режима наноса,

– посматрање, мерење и анализа леда,

– посматрање, анализе и мерења утицаја на
пољопривреду,

– изучавање утицаја на шуме,

– анализа података осматрања режима подземних
вода и ефеката дренажних система,

– анализа хемијског састава подземних вода,

– праћење и анализа стабилности падавина.


