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Povzetek - V referatu je prikazana tehnična izvedba lastne rabe zahtevnejšega elektroenergetskega 
objekta. Na enopolni shemi lastne rabe so prikazani napajalni viri v izvedbi, ki zagotavljajo visoko  
stopnjo zanesljivosti obratovanja v vseh obratovalnih stanjih. Podrobno so opisani rezervni viri 
napajanja in z njimi povezana problematika: diesel električni agregat s pripadajočo avtomatiko in 
nadzornim sistemom, akumulatorske baterije z modularnimi usmerniki in preklopnim poljem, modularni 
razsmerniki z nadzornim sistemom ter AC in DC stikalni bloki. Na blokovni shemi je prikazan tudi 
zajem digitalnih in analognih signalov naprav lastne rabe za sistem vodenja objekta. 
     
Ključne besede: lastna raba izmenične, enosmerne in razsmerjene napetosti, diesel električni agregat, 
modularni usmernik, modularni razsmernik, zanesljivost napajalnih virov lastne rabe. 
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Abstract - The paper presents the technical design of own use in a complex electric power facility. The 
unipolar scheme of own use shows the supply sources designed so as to provide a high degree of 
operational reliability in all operating conditions. There is a detailed description of backup sources of 
power supply and related issues: a diesel electric generator and the associated automation and control 
systems, rechargeable batteries with modular rectifiers and the switching field, modular inverters with a 
control system and AC and DC switch blocks. In addition, the block diagram shows the capture of digital 
and analogue signals of the own use devices for the facility control system. 
 
Keywords: AC, DC and inverted auxiliary power supply, diesel electric generator, modular rectifier, 
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UVOD 
 
Pod pojmom lastna raba (LR) v splošnem razumemo porabo električne energije, ki jo določen elektroenergetski 
ali podoben industrijski objekt porablja za potrebe nemotenega obratovanja lastnih, predvsem tehnoloških 
električnih porabnikov.  
 
Obratovanje objekta (sistema) je odvisno od številnih naprav, ki morajo v vseh obratovalnih pogojih zagotavljati 
varno in zanesljivo obratovanje v skladu s tehnološkimi zahtevami ter predpisi in standardi. Elektroenergetski 
sistem mora zagotavljati zelo visoko stopnjo obratovalne zanesljivosti in varnosti, kar pa zahteva visoko 
obratovalno zanesljivost vseh podsistemov oziroma njihovih naprav. Predpogoj za nemoteno delovanje ključnih 
naprav celotnega sistema je predvsem zanesljivo napajanje, ki ga mora zagotavljati sistem lastne rabe. 
 
Sistem lastne rabe je skupina naprav, ki glede na tehnološke zahteve elektroenergetskega objekta in pomembnost 
posameznih podsistemov zagotavlja  zanesljivo, stabilno in neprekinjeno oskrbo vseh porabnikov električne 
energije, ki so potrebni za nemoteno delovanje objekta (sistema). Zasnovan mora biti tako, da v vseh, tudi 
najtežjih obratovalnih pogojih, kot so izpad ali celo razpad elektroenergetskega sistema, omogoča nemoteno 
delovanje najnujnejših podsistemov.  
 
Sistem lastne rabe v elektroenergetskih objektih prenosnega omrežja (stikališčih) je v bistvu sestavljen iz več 
podsistemov 
- sistem izmenične napetosti 230/400 VAC, 50 Hz 
- sistem enosmerne napetosti  
- sistem razsmerjene napetosti  
Sistem lastne rabe izmenične napetosti sestavljajo napajalni viri splošnega in nujnega napajanja, glavni 
razdelilnik in podrazdelilniki. Sistem lastne rabe enosmernih napetosti zagotavljajo višjo stopnjo zanesljivosti in 
so namenjeni izključno napajanju enosmernih tehnoloških porabnikov. Običajno so sistemi ene ali različnih 
nazivnih napetosti, odvisno od obsega objekta in zahtev naprav, ki jih napajajo. Sistemi razsmerjene izmenične 
napetosti so namenjeni za brezprekinitveno napajanje izmeničnih tehnoloških porabnikov. 
 
 
 

 
I. LASTNA RABA ZAHTEVNEJŠEGA ELEKTROENERGETSKEGA OBJEKTA 
 

 
Veliki in za elektroenergetski sistem zelo pomembni objekti zahtevajo najvišje zahteve glede napajanja lastne 
rabe. Na blokovni shemi je prikazana konfiguracija lastne rabe  (1) za take objekte: 
 

- dva neodvisna splošna vira z rezervnim virom – diesel agregatom, preklope med splošnimi viri izvaja 
tipska preklopna avtomatika, preklope nujne lastne rabe izvaja avtomatika DEA. Sinhronizacija z 
omrežjem je zaradi vzdrževanja kondicije DEA smiselna, preizkušanjeje lahko avtomatizirano, 

 
- glavna razdelilna plošča 0,4kV verificirane modularne izvedbe po standardu SIST EN 61439-1 in 2, 

stopnje pregrajenosti vsaj 2b, izvllečljivi odklopniki na dovodih in spojnem polju: na pomembnejših 
odvodih odklopniki izvlečljive izvedbe zaradi hitrejše menjave ob okvari, za najpomebnejše porabnike 
vtične izvedbe stikalnih elementov, 

 
- dva enosmerna sistema: baterija z modularnim usmernikom (n+1), 

 
- glavna razdelilna plošča enosmerne napetosti verificirane izvedbe po standardu SIST EN 61439-1 in 2, 

kovinsko pregrajena v dva dela, s spojnim stikalom, 
 

- pri pomembnejših sistemih s kovinskimi pregradami ločeni podrazdelilniki verificirane izvedbe po 
standardu SIST EN 61439-1 i2 (relejne hišice, hlajenje transformatorjev in podobno), 

 
- po potrebi dva ločena modularna usmernika (n+1) napajana vsak iz svojega sistema baterije, skupni 

razdelilnik razsmerjene napetosti. 
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Slika 1: Blokovna shema konfiguracije lastne rabe za napajanje objekta visoke prioritete (1) 
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II. SPLOŠNI NAPAJALNI VIRI SISTEMA IZMENIČNE LASTNE RABE 

 
Zanesljivost oskrbe porabnikov lastne rabe v elektroenergetskig objektih je odvisna predvsem o zanesljivosti 
napajalnih virov, ki so v danem primeru na razpolago. Transformatorja lastne rabe – glavni in pomožni vir – 
morata biti napajana iz dveh neodvisnih zanesljivih virov. Glavni vir iz terciarja prenosnega transformatorja (ali 
iz lastne transformacije 110kV), pomožni vir pa iz zanesljive distribucijske mreže 20kV (ali iz drugega sistema 
lastne transformacije 110kV) .  
 
 
 
 

III.  REZERVNI VIRI NAPAJANJA IZMENIČNE LASTNE RABE – DIESEL ELEKTRIČNI  
        AGREGAT 

 
 
Rezervni viri napajanja morajo zagotoviti električno energijo v slučaju izpada glavnih in pomožnih virov 
napajanja. Prvenstveno so namenjeni napajanju nujne lastne rabe. Rezervni vir je običajno diesel električni 
agregat DEA, ki ob izpadu splošnega napajanja preko posebnih preklopnih sistemov (vgrajenih v komandno 
omaro DEA ali na NN plošči) samodejno prevzame napajanje porabnikov nujne lastne rabe objekta (NLR). 
DEA so dimenzionirani glede na projektne zahteve na potrebno moč, ki jo morajo zagotoviti v primeru izpada 
splošnih virov napajanja. Enako velja tudi za vso pripadajočo opremo, kamor sodi predvsem sistem za oskrbo z 
gorivom, ki mora zagotavljati avtonomijo 24 ur. Dnevni rezervoar mora biti opremljen s sistemom za 
prečrpavanje goriva. 
 
Zahteve za  zanesljivo delovanje DEA 

- Avtonomija DEA 24 ur (gorivo) 
- Ustrezen prezračevalni in izpušni sistem za trajno obratovanje pri nazivni moči 
- Vgrajeno avtomatiko (glavni krmilni sistem),  ki omogoča sinhrone preklope in paralelno delovanje z 

mrežo 
- Vgrajeno rezervno avtomatiko (rezervni krmilni sistem), ki jo je možno ročno aktivirati ob odpovedi 

glavnega krmilnega sistema 
- Podvojeno štartno baterijo vgrajeno v kislinsko odporno posodo 
- Nadzorni sistem na lokalni ravni in nivoju objekta 
- Renomirani proizvajalec DEA 
- Elektronska regulacija izhodne napetosti 
- Renomirani proizvajalec komandne omare 
- Kakovostno vzdrževanje in redni servisi DEA z opremo 

 
 
Izbira in dimenzioniranje sistemov rezervnega agregatskega napajanja  
 
Električni agregat, kot osnovni gradnik sistema rezervnega napajanja se poleg primarne namembnosti, to je 
zagotavljanje električne energije v primeru izpada mrežnega vira, vse pogosteje hkrati uporablja za prilagajanje  
odjema električne energije v elektroenergetskem sistemu oziroma za obratovanje v Virtualni elektrarni. Izbiro 
sistemskih rešitev in opreme je tako potrebno prilagoditi različnim obratovalnim režimom.  
 
Normalno izbiramo moč rezervnega vira, ki je vsaj 30% večja od pričakovane inštalirane moči. V praksi se 
seveda dogaja, da projektant zaradi objektivnih razlogov (naraščajoč trend dviga porabe skozi leta), predvidi 
napravo za rezervno napajanje s petdeset in več procenti rezerve. Pomemben dejavnik pri dimenzioniranju so 
tudi porabniki z velikimi zagonskimi tokovi. Če diesel električni agregat pokriva zagon večjih elektro motorjev, 
mora biti razmerje moči na strani agregata ustrezno večje. V tem primeru je še posebej priporočljiva uporaba 
ustrezne programske opreme za dimenzioniranje agregata (npr. GenSelect proizvajalca FG Wilson). Programska 
oprema omogoča pravilno izbiro agregata z upoštevanjem vseh relevantnih parametrov, kot so okoliški pogoji, 
režimi obratovanja, karakteristike priključenih porabnikov, zahtevane izhodne statične in dinamične 
karakteristike (ISO 8528 – 5: 2005), …  
 
Pri načrtovanju sistemov rezervnega napajanja je potrebno še posebej upoštevati naslednje: 

• rezervni vir izbiramo največ s 30-40% rezervo glede na predvideno odjemno moč;  
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• ob izpadu mrežnega vira in vklopu generatorja naj sočasna vklopna odjemna  ne  presega 60% nazivne 
vrednosti DEA enote (pri turbinskih motorjih do 1000kVA nazivne moči maksimalno do 70% - odvisno 
od proizvajalca in zasnove motorja), drugače je potrebno zagotoviti sekvenčno vklapljanje določenih 
porabnikov (pri težkih zagonih je pomembna tudi izbira regulacije generatorja – dodatna tokovna 
podpora AREP ali ločeno napajanje elektronskega regulatorja napetosti s permanentno magnetnim 
generatorjem PMG).  

• zaradi potrebnih bremenskih testiranj se na objektih, kjer prekinitvene preklopne manipulacije 
predstavljajo problem, predvidi oprema za paralelno delovanje in brezprekinitvene preklope; 

• če se načrtuje postopno povečanje porabe, naj se uporabi sistem z dvema ali več enotami, ki se lahko 
vgrajujejo postopoma (stikalna oprema in razvodni sistem se že vgradi s predvideno rezervo). Običajno 
se izkaže, da je skupna cena investicije z uporabo več manjših enot (do moči ca. 700kVA) ugodnejša od 
cene  ene večje enote.  

 
Pravilna izbira območja moči dieselskih motorjev je še toliko bolj pomembna pri motorjih novejše generacije, ki 
so opremljeni s celo vrsto občutljive senzorike in preciznimi dozirnimi sistemi goriva v namen zagotavljanja 
zahtevanih emisijskih vrednosti. Zapleten diagnostični sistem motorja ob dolgotrajni nepravilni uporabi lahko 
aktivira blokado nadaljnega delovanja v trenutkih, ko bi bil rezervni sistem najbolj potreben.  
Dolgotrajno delovanje motorja pod nizko obremenitvijo, oziroma v praznem teku povzroča nabiranje ogljikovih 
oblog na vseh segmentih izgorevalnega sistema, ki ima za posledico nepravilno delovanje injektorjev, nepravilno 
tesnenje batnih obročev, nepravilno mazanje in hlajenje valjev cilindrov, nepravilno tesnenje ležišč ventilov, 
kontaminacija olja z gorivom in uničevanje ležajnih površin motorja. 
 

 
 

Slika 2: Mikroskopski pogled na pravilno površino valja s porami, v katerih se zadržuje mazalno olje in 
omogoča pravilno mazanje batnih obročev. 

 
 
 

 
 
Slika 3: Mikroskopski pogled na glazirano površino, pore so zapolnjene z ogljikovimi oblogami, ki preprečujejo 

pravilno mazanje oziroma posledično tesnenje batnih obročev 
 
Sistem rezervnega napajanja s paralelno vezavo dveh ali več agregatskih enot 
 
Sistemi z dvema ali več DEA enotami hkrati zagotavljajo tudi večjo razpoložljivost, saj izpad ene enote zaradi 
eventuelne okvare še ne pomeni nujno razpad kompletnega napajalnega sistema, kot se to zgodi pri samo eni 
enoti. 
Prav tako nam omogoča, ob pravilni sistemski postavitvi NN blokov in selektivni priključitvi nujnih porabnikov, 
mnogo večjo fleksibilnost napajalne sheme v slučaju anomalij posameznih komponent.  
 
Osnovne prednosti sistema: 

• ob izpadu (ali servisnem posegu) ene DEA enote še vedno zagotavljamo napajanje najbolj nujnim 
porabnikom po prioritetni lestvici. Ob izpadu (ali servisnem posegu) ene večje enote nimamo več 
rezervnega napajalnega sistema; 

• lažje zagotoviti ustrezen nivo obremenitve za potrebe rednih bremenskih testiranj; 
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• več manjših enot lahko deluje bolj ekonomično, saj se lahko po potrebi vključujejo ali izključujejo iz 
napajalnega sistema; 

• ni probemov zaradi mehanske občutljivosti velikih motorjev na kratkotrajna delovanja z nenadno 
visoko obremenitvijo; 

• nižja cena investicije pri pravilni izbiri več manjših enot, kot pri eni veliki; 
• enote so lahko lokacijsko razpršene v slučaju prostorskih omejitev. 
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Slika 4: Blokovna sistema rezervnega agregatskega napajanja s tremi DEA enotami  
ter  tremi preklopnimi mesti 

 
 
 
Sodobna krmilna in preklopna avtomatika v sistemih rezervnega agregatskega napajanja 
 
Zanesljivost delovanja sistema je v prvi vrsti odvisna od pravilne izbire krmilne in preklopne avtomatike. Iz tega 
razloga mora biti le ta zasnovana z namenskimi mikroprocesorskimi krmilniki renomiranih svetovnih 
proizvajalvcev (npr. Deep Sea).  
 
Zahtevnejše aplikacije naj bazirajo na modularni sestavi mikroprocesorskih krmilnikov v sledeči osnovni 
konfiguraciji: 

• integriran sistem za sinhronizacijo in paralelno delovanje v namen brezprekinitvenih preklopov med 
generatorskim in mrežnim virom; 

• integriran sistem za paralelno delovanje več generatorskih enot (do 32 enot, ki so lahko lokacijsko 
razpršene); 

• integriran sistem za brezprekinitvene preklope z večjimi mrežnimi viri (do 8 preklopnih mest); 
• integriran sistem za povezovanje dveh ločenih generatorskih skupin. 

 
Krmilnik DEA enote mora obvladovati naslednje funkcije: 

• zagon in zaustavitev naprave v vseh režimih obratovanja; 
• nadzor parametrov motorja z vsemi zaščitnimi funkcijami; 
• nadzor parametrov generatorja z vsemi zaščitnimi funkcijami; 
• nadzor parametrov skupnih generatorskih zbiralk; 
• korekcija obratov motorja za sinhronizacijo in paralelno delovanje; 
• korekcija napetosti generatorja za sinhronizacijo in paralelno delovanje; 
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• obvladovanje sinhronizacije in paralelnega delovanja z drugimi generatorskimi viri z mehkim načinom 
vključevanja ali izključevanja; 

• avtomatska menjava prioritete glede na število obratovalnih ur, napak ostalih DEA enot ali pri servisnih 
posegih na drugih enotah. 

 
Krmilnik preklopnega mesta mora obvladovati naslednje funkcije: 

• nadzor parametrov mrežnega vira; 
• izdaja zahteve po vklopu posameznih DEA enot; 
• nadzor parametrov skupnih generatorskih zbiralk; 
• korekcija frekvence in napetosti skupnega generatorskega vira (komunikacijska povezava s krmilniki 

DEA enot); 
• obvladovanje sinhronega preklopa med mrežnim in skupnim generatorskim virom z linearnim 

obremenjevanjem in razbremenjevanjem; 
• integrirane mrežne ločilne zaščite za slučaj anomalije na mrežnem viru v času paralelnega spoja; 
• obvladovanje vključevanja skupnega generatorskega vira na porabnike v otočnem načinu obratovanja 

glede na razpoložljivo število generatorskih enot z možnostjo redukcije najmanj kritičnih porabnikov 
(pravilna projektantska zasnova NN energetskega razvoda). 

 
Za preklopno mesto mora biti izbrana stikalna oprema ustrezne kratkostične zmogljivosti z ustrezno selektivno 
pretokovno in kratkostično zaščito.  
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IV. SISTEM LASTNE RABE ENOSMERNIH NAPETOSTI 

 
Sistemi lastne rabe enosmernih napetosti so namenjeni zanesljivemu napajanju enosmernih tehnoloških 
porabnikov. Nazivne napetosti so 220VDC ali 110VDC, odvisno od objekta in zahtev naprav, ki jih napajajo. 
Naprave enosmerne napetosti (usmerniške naprave, aku baterija, preklopno polje, glavna razdelilna plošča) 
predstavljajo varnostni vir, zato morajo biti vgrajene v lastnem prostoru, ločenem od naprav drugih virov. 
Kabelske trase naj bodo karseda ločene od drugih virov do končnih podrazdelilnikov. Kabli morajo biti 
oklopljeni in ozemljeni na obeh koncih. 
 
 
USMERNIŠKE NAPRAVE 
 
Usmerniške naprave so namenjene za zanesljivo napajanje enosmernih porabnikov, za polnjenje akumulatorske 
baterije in vdrževanje v napolnjenem stanju. Sodobni usmerniki so tranzistorske izvedbe, modularne izvedbe. 
Dimenzionirajo se po načelu (n+1).  
V primeru podvojenih napajalnih sistemov je vsak modularni usmernik vgrajen v svojem ohišju in je praviloma 
neodvisen, z možnostjo ločitve od glavne razdelilne plošče in akumulatorske baterije. Glavna razdelilna plošča je 
izvedena v dveh segmentih z vgrajenim spojnim stikalom. 
 
 

 
Slika 5: Klasična konfiguracija modularnega usmernika z nadzorno enoto 
 
 
Sodobni moduli te vrste za svoje delovanje izkoriščajo visokofrekvenčno stikalno tehniko (>100 kHz) z uporabo 
tranzistorjev (FET, …). Takšni moduli so izvlečljive izvedbe in hitro zamenljivi, delujejo samostojno ali v 
povezavi z nadzorno enoto - pri prvi vstavitvi v sistem mu nadzorna enota v interni pomnilnik vpiše osnovne 
vrednosti,  po katerih deluje, tudi če nadzorna enota odpove. 
 
Moduli so lahko naravno ali prisilno hlajeni. Prisilno hlajeni moduli so cenejši, vendar jih je potrebno občasno 
izvleči iz sistema in jih očistiti, po določenem času jim je potrebno zamenjati ventilatorje (5 let), zavisi od 
pogojev, v katerih obratujejo.  
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Moč oziroma redundantnost usmernika se lahko poveča z vgradnjo dodatnih modulov ali pa na nivoju naprave z 
gradnjo paralelnih sistemov. 
Modularni sistem omogoča večjo zanesljivost napajanja, saj v primeru napake na modulu napajanje porabnikov 
prevzamejo preostali delujoči moduli. Sistem normalno obratuje, dokler je skupna moč delujočih modulov večja 
od skupne moči priključenih porabnikov. 
Prednosti modularnega sistema so predvsem: visoka  zanesljivost, razširljivost, enostavno servisiranje, dolga 
življenjska doba, individualna prilagodljivost, večja investicija ob nakupu se poplača skozi življenjsko dobo. 
 
 

Nadzor in krmiljenje usmernikov 

Sodobni usmerniki, ki delujejo v sistemu z baterijo, 
vedno obratujejo v povezavi s krmilno-nadzorno 
enoto, ki ima možnost krmiljenja usmernika glede na 
stanje baterije in drugih parametrov (napetosti, 
tokovi, …) v sistemu. Nadzorna enota ima možnost 
regulirati izhodno napetost usmernika v določenem 
razponu, kar omogoča uporabo različnih vrst baterij 
(klasične svinčeve,  VRLA baterije, nikelj-
kadmijeve baterije, …). Kadar se baterija polni po 
daljšem izpadu mrežnega vira, nadzorna enota 
omogoča ustrezno omejitev toka v baterijo. Poleg tega nadzorna enota omogoča različne obratovalne režime, kot 
so pospešeno polnjenje baterije, baterijski test, itn, ki služijo za ustrezno kondicijo in diagnostiko baterije. Za 
zaščito baterije se v manjših sistemih pogosto uporabljajo kontaktorji za izklop baterije, kadar napetost baterije 
pade pod določeno vrednost, ko bi lahko prišlo do preglobokega izpraznjenja in posledično poškodovanja ali 
celo uničenja baterije.Sodobna nadzorna enota je opremljena z večjim številom digitalnih vhodov in izhodov 
(breznapetostni kontakti) za daljinsko javljanje stanj v sistemu, kakor tudi z različnimi komunikacijskimi 
vmesniki, ki omogočajo lokalni in daljinski nadzor preko računalnika (USB, RS232, TCP/IP: SNMP, Modbus, 
WEB, …).  
 

AKUMULATORSKE BATERIJE 
Akumulatorske baterije v sistemu enosmerne lastne rabe služijo kot rezervni vir ob izpadu izmeničnega 
napajanja. Enosmerni porabniki in porabniki razsmerjene napetosti se on izpadu brezprekinitveno napajajo  iz  
aku baterij. Akumulatorske baterije so običajno podvojene in so direktno priključene na usmernik – nedeljene. V 
prostor so postavljene na stojalih (protipotresna izvedba), po možnosti enonivojsko.  
Avtonomija sistemov, ki so napajani iz aku baterij, je odvisna od kapacitete baterije in od dejanske obremenitve. 
Baterije morajo z ustrezno kapaciteto zagotavljati napajanje porabnikov za zahtevan čas obratovanja. Vsaka 
baterija mora biti dimenzionirana za polno obremenitev porabe v objektu in zagotavljati napajanje vseh nanjo 
priključenih porabnikov. 
 
 
Akumulatorske baterije se glede na napetost gradijo iz serijsko in paralelno vezanih akumulatorskih blokov. 
Nazivne napetosti svinčenih akumulatorskih blokov so: 2, 4, 6, 12 V. Danes se izdelujejo v dveh osnovnih 
izvedbah: odprti ali klasični svinčeni akumulatorji in zaprti ventilsko regulirani svinčeni akumulatorji.  
V sistemih zanesljivega napajanja se v glavnem uporabljajo svinčeni akumulatorji odprtega ali zaprtega tipa, v 
UPS sistemih in RPS enosmernih sistemih predvsem zaprti tip. 
 
Življenska doba akumulatorske baterije 
 
Življenska doba akumulatorske baterije je definirana s časom, ko pade kapaciteta na 85% nazivne kapacitete. Na 
življensko dobo poleg tehnologije izdelave vplivajo naslednji faktorji: temperatura okolice, polnilna oziroma 
vzdrževalna napetost, polnilni tok, valovitost polnilnega toka, praznjenje akumulatorske baterije in kvaliteta 
vzdrževanja. Pri dimenzioniranju aku baterije je potrebno upoštevati factor staranja (15% večja kapaciteta 
baterije). 
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Klasične akumulatorske baterije  
 
Izraz odprte svinčene baterije se uporablja za vse klasične baterije, kjer je potrebno v času eksploatacije dolivati 
destilirano vodo, potrebno je kontrolirati  nivo elektrolita. Glede na zahteve po tehničnih karakteristikah so 
klasične baterije zgrajene v različnih tehnologijah izvedbe pozitivnih plošč: 

- Aku baterije z veliko pozitivno ploščo („Plante“ akumulatorji): dolga življenska doba, velik kratkostični 
tok in odlične lastnosti pri kratkotrajnih in dolgotrajnih režimih praznjenja. Slabe lastnosti pa so visoka 
cena, večje dimenzije in masa ter manjše število ciklusov praznjenja v življenski dobi. 

- Aku baterije z rešetkasto pozitivno ploščo: veliko število cikličnih obremenitev, velik kratkostični tok, 
manjše dimenzije in masa; slaba lastnost pa krajša življenska doba. Te vrste aku baterij se uporabljajo v 
trakciji in kot startne baterije. 

- Aku baterije s cevasto ali oklopljeno pozitivno ploščo: veliko število ciklusov praznjenja v življenski 
dobi, ugodne lastnosti pri dolgotrajnem praznjenju, manjše dimenzije, masa in cena. Slabše lastnosti pri 
praznjenju z velikimi tokovi in krajša življenska doba glede na tip z veliko pozitivno ploščo. Ta vrsta 
aku baterij se največ uporablja v sistemih zanesljivega napajanja in je znana pod oznako OPzS. 

 
Klasične aku baterije dopuščajo tri vrste polnjenja:  

- Hitro polnjenje: 2,35 do 2,4 V/cel 
- Vzdrževalno polnjenje: 2,23 V/cel 
- Izravnalno polnjenje: 2,7 V/cel 
- Karakteristika usmernika: IU po DIN 41772 ali DIN 41773 

 
Postavitev v prostor    
Klasične aku baterije zahtevajo posebno zgrajen prostor, z definiranim načinom prezračevanja in izvedbo 
električnih instalacij v akumulatorskem prostoru. To poviša ceno akumulatorske baterije. 
 
Temperatura okolice in življenska doba 
Klasične aku baterije so manj občutljive na temperaturo okolice kot baterije zaprtega tipa. Običajno zadošča 
naravno prezračevan prostor. Življenska doba klasičnih aku baterij je več kot 15 let (do 25 let). 
 
Akumulatorske baterije zaprtega tipa 
 
Zaprte aku baterije so izdelane v tehnologiji VRLA (Valve Regulated Lead Acid) so popolnoma zaprte, 
opremljene pa so z ventilom, ki je namenjen za sproščanje plinov pri specialnih pogojih polnjenja. Glede na 
klasične aku baterije so mnogo bolj občutljive na povišano temperaturo okolice, zato morajo biti nameščene v 
klimatiziranem prostoru. Škodljiv vpliv povišane temperature okolice delno ublažimo s temperaturno regulirano 
napetostjo usmernika.  
Glede na tehnologijo izdelave obstojata dva tipa zaprtih aku baterij: 

- Zaprte aku baterije z absorbiranim elektrolitom (AGM akumulatorji – Absortive Glass Mat 
Recombination Batteries). Te aku baterije imajo majhen notranji upor (velik tok kratkega stika). Glavni 
vzrok, ki zmanjšuje življensko dobo je izsušitev elektrolita (zaradi elektrolize vode) in korozija 
pozitivne plošče. Aku baterije namenjene za pogosta globoka praznjenja imajo pozitivno ploščo 
izdelano iz zlitine svinca, kalcija in male količine antimona. Življenska doba aku baterije se poveča z 
masivnejšo pozitivno ploščo, s tem pa se povečajo dimenzije in masa. Na življensko dobo vpliva tudi 
izvedba in material posode, tehnologija izvedbe rešetk plošč elektrod, izvedba baterijskih polov, 
tesnjenje posode. 

- Zaprte svinčene aku baterije z elektrolitom v obliki gela (GEL akumulatorji) imajo višji notranji upor 
(manjši tok kratkega stika). Primerne so za daljše časovno praznjenje in več časovnih ciklov. Življenska 
doba je večja kot pri AGM aku baterijah, običajno so tudi težje v primerjavi z AGM. 

 
Polnjenje in vzdrževanje zaprtih aku baterij: 

- Priporoča se polnjenje z enonivojsko IU karakteristiko, s temperaturno kompenziranim napetostnim 
delom. Polnilna in vzdrževalna napetost je 2,27V/cel pri 20 ˚C, kompenzacijski faktor je -3mV/˚C na 
celico. 

- Polnjenje s povišano napetostjo (hitro polnjenje) je dopustno samo po priporočilih proizvajalca. 
Nepravilna uporaba hitrega polnjenja zmanjšuje življensko dobo akumulatorske baterije. 
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Postavitev v prostor    
Aku baterije zaprtega tipa se lahko vgradijo v normalno prezračevan prostor, kar bistveno zmanjša ceno 
akumulatorske baterije. Z razvojem UPS in RPS sistemov je se je paralelno razvijala tudi tehnologija zaprtih 
akumulatorjev.  
 
Temperatura okolice in življenska doba 
Zaprte aku baterije so zelo občutljive na povišano temperaturo okolice. Dvig temperature za 10˚C  (30˚C) 
zmanjša življensko dobo na pol. Za zagotavljanje optimalne življenske dobe akumulatorske baterije se priporoča 
vgradnja v klimatiziran prostor. Zaprte aku baterije se izdelujejo za življensko dobo 4-5 let, 10 let in več kot 10 
let, temu ustrezna je tudi cena in zahteve za karakteristike usmernika. 
 
 

V. RAZSMERNIKI 

Porabniki sistema razsmerjene napetosti se napajajo iz enega ali dveh modularnih razsmernikov, opremljenih z 
elektronskim  in ročnim  preklopnim stikalom. Pri modularnih razsmernikih je običajna rezerva v modulih (n+1).   

Modularni razsmernik z elektronskim preklopnim stikalom ESPS 
Za moči do nekaj 10 kVA se pogosto uporabljajo modularni sistemi, kjer eno razsmerniško napravo tvori večje 
število enot manjših moči (modulov). Moduli so med seboj povezani s sinhronizacijskim vodilom, ki omogoča 
sinhrono obratovanje. 
 

 
Slika 6: Klasična konfiguracija modularnega razsmernika z ESPS 
 
 
Sodobni razsmerniški moduli so običajno izvlečljive izvedbe in hitro zamenljivi, delujejo samostojno ali v 
povezavi z nadzorno enoto – statično elektronsko preklopno stikalo. 
Moduli so običajno prisilno hlajeni. Prisilno hlajeni moduli so cenejši, vendar jih je potrebno občasno izvleči iz 
sistema in jih očistiti, po določenem času jim je potrebno zamenjati ventilatorje (5 let), zavisi od pogojev, v 
katerih obratujejo. 
Moč oziroma redundantnost razsmernika se lahko poveča z vgradnjo dodatnih modulov ali pa na nivoju naprave 
z gradnjo paralelnih sistemov.  
Prednosti modularnega sistema so predvsem: visoka zanesljivost, razširljivost, enostavno servisiranje, dolga 
življenjska doba, individualna prilagodljivost, večja investicija ob nakupu se poplača skozi življenjsko dobo. 
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Elektronsko statično preklopno stikalo 
Elektronsko statično preklopno stikalo je namenjeno samodejnim preklopom med dvema viroma, običajno mreža 
in razsmernik. Osnovni gradniki takšne naprave so tiristorji in krmilno-nadzorna enota, ki nadzoruje parametre 
obeh virov in skrbi za sinhronost med obema viroma ter na podlagi stanja krmili tiristorska stikala.  
Slabost sistemov z ESPS je, da ta naprava predstavlja enojno točko okvare, kar pomeni, da je MTBF sistema 
določen z MTBF te naprave, paralelno obratovanje večih naprav pa ni izvedljivo. V odključnem načinu, torej pri 
napajanju porabnikov preko obvoda, so porabniki izpostavljeni vsem motnjam v omrežju, v priključnem načinu, 
torej pri napajanju porabnikov iz razsmernika, pa ima sistem, upoštevajoč še izgube usmernika, slab izkoristek  
(85%), kar pri večjih sistemih ni zanemarljivo. 
 Prav tako je razširljivost sistema omejena z močjo ESPS naprave. Iz naštetih lastnosti je razvidno, da ta naprava 
nekatere dobre lastnosti, ki so zgoraj naštete za modularne sisteme, izniči ali omeji, brez nje pa nista na voljo dva 
vira, med katerima preklaplja. Naštete omejitve izhajajo predvsem iz narave izmenične napetosti, kljub temu pa 
na tržišču obstajajo rešitve, ki večino omenjenih omejitev odpravljajo. To so razsmerniški moduli z patentirano 
tehnologijo TSI (Twin Sine Inverter). 
 

Razsmerniški moduli TSI 
Koncept dvojni sinusni razsmernik omogoča gradnjo pravih modularnih sistemov brez zgoraj naštetih omejitev, 
ki so prisotne pri sistemih z ESPS moduli. Omenjeni koncept omogoča integracijo funkcije ESPS v vsakem 
modulu. Modul predstavlja hibrid z dvema vhodoma, AC in DC, ki sta združena preko AC/DC in DC/DC 
pretvornikov na skupno DC zbiralko, iz katere se naprej napaja izhodni DC/AC pretvornik. Modul ima na AC 
vhodu in izhodu integrirane učinkovite aktivne filtre, ki filtrirajo motnje iz omrežja, in druge zaščitne elemente, 
kar omogoča varno napajanje kritičnih porabnikov direktno iz omrežja z izkoristkom do 96%, pri tem usmernik 
ni obremenjen – napajanje iz mrežnega vira (EPC režim obratovanja). Če mrežna napetost izpade ali preide 
izven nastavljenih toleranc, se napajanje porabnikov brez prekinitve (0ms) prenese na baterijo za čas, dokler 
razmere ne omogočajo ponovno napajanje iz mreže. Moduli nimajo fizičnih elementov (tiristorjev) za preklope. 
Brezprekinitvene prenose moči omogoča precizni digitalni signalni procesor, ki krmili vhodna pretvornika tipa 
navzgor. Možno je tudi obratovanje v priključnem načinu, kjer pa je izkoristek manjši, temu primerno pa mora 
biti dimenzioniran tudi usmernik (REG način obratovanja). Moduli so v sistemu hitro zamenljivi brez 
predhodnih nastavitev. Za sistem z tovrstnimi moduli pa veljajo domala vse dobre lastnosti, ki so opisane v 
poglavju 'Modularni razsmernik'. 
Vgradni okvirji za module so na hrbtni strani prirejeni za medsebojne povezave z zbiralkami v vertikalni smeri, 
zato je možno sistem kadarkoli dograditi z dodatnimi okvirji in moduli, kar pomeni, da ni potrebno že v začetni 
fazi sistem dimenzionirati za večje moči. 
 
 
 
Razsmernik z TSI moduli 
TSI razsmerniški moduli, opisani v zgornjem poglavju, so namenjeni gradnji modularnih UPS naprav 
(razsmernikov) z izhodom 230 VAC enofazno ali 400 VAC trifazno za moči preko 80 kVA. Razpon moči 
modulov znaša od nekaj 100VA do 2500VA, možno pa je izbirati med vsemi tipskimi enosmernimi napetostmi 
od 24V do 220V. 
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Slika 7: Klasična konfiguracija modularnega razsmernika z TSI moduli 
 
 

 
 

VI. ZAJEM DIGITALNIH IN ANALOGNIH SIGNALOV NAPRAV LASTNE RABE 
 
Nadzor obratovalnih stanj naprav lastne rabe je bistvenega pomena za zanesljivo delovanje celotnega sitema 
lastne rabe in s tem celotnega objekta. Na nivoju objeta je sistem lastne rabe na SCADI objekta, daljinsko pa se 
stanja naprav lastne rabe prenašajo na center vodenja. 
 
Analogni signali: 

- Merilni pretvorniki glavnega in splošnega vira 
- Merilni pretvornik DEA 
- Merilni pretvornik sistema A (DC sistem) 
- Merilni pretvornik sistema B (DC sistem) 
- Merilni pretvornik razsmerjene napetosti 

 
Digitalni signali (breznapetostni kontakti): 

- Breznapetostni kontakti okvara glavnega in splošnega vira 
- Breznapetostni kontakti okvara DEA 
- Breznapetostni kontakti okvara glavnega in splošnega vira 
- Breznapetostni kontakti okvara usmernika A (težka in lahka napaka) 
- Breznapetostni kontakti okvara usmernika B (težka in lahka napaka) 
- Breznapetostni kontakti okvara razsmernika A (težka in lahka napaka) 
- Breznapetostni kontakti okvara razsmernika A (težka in lahka napaka) 
- Breznapetostni kontakti okvara razsmernika B (težka in lahka napaka) 
- Izpad splošne napetosti lastne rabe 
- Izpad napetosti nujne lastne rabe 
- Izpad napetosti DC sistema A  
- Izpad napetosti DC sistema B 
- Zemeljski stik DC sistema A 
- Zemeljski stik DC sistema B 
- Izpad napetosti razsmerjene 
- Vsi odklopniki, stikala, avtomati splošne lastne rabe 
- Vsi odklopniki, stikala, avtomati nujne lastne rabe 
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- Vsi odklopniki, stikala, avtomati DC napetosti (sistem A in B) 
- Vsi odklopniki, stikala, avtomati razsmerjene napetosti 

 
 
Sodobni sistemi za daljinski nadzor in upravljanje elektro energetskih sistemov 
 
Poseben nadzorni sistem za nadzorovanje elektro energetskih napajalnih virov omogoča spremljanje kakovostnih 
informacij (ne samo množice podatkov) za pravočasno zaznavamo nepravilnosti in s tem preprečitev škode 
zaradi nepričakovanega izpada električnega napajanja. 
 

 
 
Trend razvoja programskih orodij nadzornih sistemov je nedvomno v Web server aplikacijah, ki omogočajo 
daljinske dostope preko Internetnega omrežja (fiksno omrežje ali UMTS/3G) z uporabo internetnega brskalnika. 
Bodočnost je v računalniških tablicah in pametnih telefonih, ki uporabniku omogočajo takojšnji daljinski dostop 
za pregled, analizo in po potrebi tudi ukrepanje. 
Nove generacije namenskih krmilnikov so za namen daljinskega nadzora in upravljanja opremljeni tako s 
serijskim portom RS232/485, kot tudi TCP/IP portom – komunikacijski protokol Modbus RTU, oziroma 
Modbus TCP. 
 
Osnovne prednosti:  

• bistveno povečana zanesljivost in razpoložljivost napajanja z električno energijo; 
• lokalni in daljinski dostop z najnovejšimi tehnologijami (tablice, pametni telefoni na Windows, 

Android. IOS platformah); 
• upravljalec oziroma vzdrževalec je v vsakem trenutku, kjerkoli se nahaja, obveščen o stanju elektro 

energetskega sistema; 
• obveščanje o nenormalnih stanjih oziroma napakah preko SMS ali e-mailov; 
• pregled zgodovine s podrobnim pregledom dogodkov. 
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ZAKLJUČEK 
 
Napajanje porabnikov v elektroenergetskih objektih je zaradi tehnoloških in varnostnih zahtev ter tehnične in 
zakonske regulative področje, s katerim se soočajo: investitorji,  projektanti, kakor tudi posluževalno in 
vzdrževalno osebje v elektroenergetskih objektih. 
 
Pa ne samo ti. Za zagotavljanje pričakovane razpoložljivosti, zanesljivosti ter stroškovne učinkovitosti sistema 
lastne rabe in ostalih sistemov so pomembne: 
 

• Kvalitetne projektne rešitve (investitor, projektant, dobavitelji-izvajalci) 
• Primerne performanse in kvaliteta gradnikov – opreme 
• Kvalitetna instalacija (preskusi FAT, SAT, …) 
• Kvalitetna montaža in nadzor 
• Kvaliteten nadzorni sistem 
• Kvalitetno vzdrževanje  

 
Žal pa je pri tem velika ovira instrument najnižje cene pri javnih razpisih. 
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