Проф. др Александар Гајић
Рођен је 1950. године у Београду. Машински факултет је завршио 1974. г. а докторску дисертацију
је одбранио 1983. на Универзитету у Београду. У непрекидном радном односу на Машинском
факултету је од 1975. г. За редовног професора изабран је 1996 г. За редовног члана Академије
инжењерских наука Србије изабран је 2009. г. Биран је за гостујућег професора на Универзитетима:
Тохоку, Сендаи, Јапан, Шарми, Гетеборг и Политехнички универзитет у Темишвару. Бави се
прорачунима и испитивањима прелазних режима у хидротехничким системима, анализом рада
и пројектовањем хидроелектрана и водоводних система, конструисањем пумпи и вентилатора.
Из ових области одржавао је наставу на матичном и другим факултетима у државама бивше
СФРЈ. Хонорарни је срадник или консултант више института и факултета. Члан је руководства
националних и међународних научних удружења IAHR, IEC, UNIPEDE,… Аутор је већег броја
књига и уџбеника, преко 100 научних радова на српском, енглеском и руском језику, око 30
научних студија, око 200 стручних извештаја и пројеката. Држао је семинаре и предавања по
позиву у Бразилу, Јапану, Кини, В. Британији, земљама бивше СФРЈ... Цитиран је у око 100
радова од аутора из многих држава из Европе, Азије, Америке. Био је у програмским или
организационим одборима у преко 20 међународних симпозијума. Обављао је дужност
специјалног саветника Министра енергетике и рударства и Државног секретара у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја.

ПУМПЕ

ТУРБОМАШИНЕ

Проф. др Љубисав Крсмановић
Рођен је 1923. године у Јоховици, БиХ, а преминуо 2005. Године у Београду. Машински факултет
је завршио 1954. г. на Универзитету у Београду.У непрекидном радном односу на Машинском
факултету био је од 1958. до 1988. г. За редовног професора изабран је 1970 г. За почасног члана
Саветника Академије инжењерских наука Србије изабран је 2004. г. Бавио се пројектовањем
пумпи и вентилатора, развијањем производних програма за њихову израду, испитивањем у
природи и на моделу турбина, пумпи, вентилатора и постројења са овим машинама. Из ових
области држао је наставу на факултетима у Београду, Крагујевцу, Сарајеву, Скопљу, Новом Саду,
Подгорици и Нишу.Руководио је израдом низа магистарских теза и докторских дисертација.
Штампао је значајан број научних радова, од којих је већи број цитиран у домаћој и страној
литератури. Био је активан у научним и стручним удружењима, носилац је више признања и
захвалница за успешан рад. Одликован је Орденом рада са црвеном заставом.
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Резиме: Развој и подела пумпи, теоријске основе струјања, енергетске и кавитационе
карактеристике пумпи. Посебно су обрађени стационарни радни режими пумпи у сложеним
цевоводним системима и начини спрезања и регулисања пумпи, као и четвороквадрантни
дијаграми и ненормални режими. Објашњено је одређивање главних мера радијалних и
радијално-осних и аксијалних пумпи. Разрађено је профилисање лопатица кола и конструисање
оклопа пумпе. Објашњене су силе које делују на обртне делове. Укратко су обрађене вакуум,
вихорне и слободновихорне пумпе, хидраулички тучак и пумпе без обртних делова.На крају су
приказани начини испитивања пумпи.

Машински факултет
Београд

ПРЕДГОВОР II ИЗДАЊУ
Ова књига представља једну од пет књига које су под заједничким
насловом ТУРБОМАШИНЕ објављене у издању Машинског факултета
у Београду, и једне у издању Универзитета у Београду, почев од 1992.
године. То су : ТУРБОМАШИНЕ – Теоријске основе, из 1992. г и из
2005. г, ТУРБОМАШИНЕ - Илустративни и испитни задаци, из 1993. г,
ТУРБОМАШИНЕ – Пумпе из 1996. г, ТУРБОМАШИНЕ- Хидродинамички
преносници снаге из 1998. г и из 2006. г. ТУРБОМАШИНЕ – Вентилатори,
2000. г. У овом издању су отклоњене уочене штампарске грешке и извршене
незнатне допуне првог издања књиге под истим насловом, ТУРБОМАШИНЕ
- Пумпе из 1996. године, истих аутора.
Обзиром да је прво издање распродато тиме су студенти који
изучавају ову област, као и инжињери који се баве конструисањем пумпи,
пројектовањем пумпних постројења и експолатацијом водоводних система
остали без потребне литературе. Пошто је први аутор, Проф. др Љубисав
Крсмановић преминуо 2005. године, то сам припрему овог другог издања
извршио самостално. Свака нова припрема текста укључује и могућност
нових пропуста и штампарских грешака, па се унапред захваљујем
пажљивим читаоцима ове књиге који ми буду указали на примећене грешке.
Захваљујем се асс. мр Бојану Ивљанину на корисним сугестијама насталим
као плод вишегодишње сарадње на прeдметима под насловом Турбомашине.
У Београду, септембра 2014. 		
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