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priključitev na električne vodnike, ti pa na
razsmernike, ki enosmerno napetost pret-
vorijo v izmenično.
Naložba v sončno elektrarno velja za naložbo
z nizkim dejavnikom ekonomskega tveganja
ter za predvidljivo in donosno naložbo. Za do-
seganje tega cilja pa sta potrebni redno
vzdrževanje in spremljanje delovanja takš-
nega elektroenergetskega sistema v skladu
z veljavno zakonodajo na tem področju. Upra-
vljavci in vzdrževalci sončnih elektrarn mo-
rajo biti usposobljeni za opravljanje svojega
dela v skladu z zahtevami predpisov.
Pri vzdrževanju sončnih elektrarn se ne
moremo izogniti nevarnosti zaradi udara
električnega toka oziroma napetosti ter
nevarnostim pri gašenju požara, v katerem
je udeležena sončna elektrarna. Dejstvo je,
da se ob prisotni svetlobi na posameznih
stičnih mestih zgodi, da ima fotonapetostni
generator na svojih sponkah napetost višjo
od dovoljenih 120 V enosmerno. Zato je
treba opozoriti električarje – vzdrževalce na
nevarne točke, v katerih se enostavno ni
mogoče izogniti nevarnosti udara elektri-
čnega toka. Prav tako je treba opozoriti
poklicne in prostovoljne gasilce ter druge
udeležene osebe, ki bodo gasili morebitni
požar, v katerem je udeležena sončna elek-
trarna, na nevarnost električnega udara.

Vzdrževanje sončne elektrarne
Sončna elektrarna je energetski sestav, ki
ima pri večjih priključnih močeh dva nivoja
napetosti (srednjenapetostni del (SN) – pri-
ključek na omrežje preko transformatorja, in
nizkonapetostni del (NN) – fotonapetostni
generator) in je sestavljen iz številnih ele-
mentov, namenjen stalnemu in zanesljivemu
delovanju v področju enosmernih in izmeni-
čnih tokokrogov.
Za investitorja je največja izguba čas, ko elek-
trarna zaradi različnih razlogov ne oddaja
električne energije, saj trajanje pogodbe o
odkupu električne energije kljub temu teče.
Zato so najpomembnejša sprotno sprem-

Beseda fotovoltaika izvira iz grške be-
sede »phos«, ki pomeni svetlobo, in be-
sede »volt«. Fotovoltaika je veda, ki prou-
čuje pretvorbo energije svetlobe v
električno energijo. Fotonapetostna pret-
vorba tako pomeni neposredno pretvar-
janje svetlobne energije sončnega seva-
nja v električno energijo. Kot t. i. zeleni
obnovljivi vir energije se lahko sončne
elektrarne zaradi modularne zasnove upo-
rabljajo za gradnjo sončnih elektrarn reda
velikosti od nekaj mili do več mega vatov.
Prav to omogoča njihovo razpršenost, ki
odločilno vpliva na zmanjšanje izgub v
elektroenergetskem omrežju ter zagota-
vljanje energetske samostojnosti in neod-
visnosti uporabnikov sončnih elektrarn.

Osnovni elementi sončnih elektrarn so sesta-
vljeni iz dveh sklopov. Prvega predstavljajo
sončni moduli (fotonapetostni generator), ki
so srce vsake sončne elektrarne in pretvar-
jajo elektromagnetno valovanje sonca v
enosmerno električno energijo. Drugi sklop
so elektroenergetski elementi, namenjeni
obratovanju sončne elektrarne. Mednje spa-
dajo: razsmerniki, priključni kabli, enosmerna
in izmenična spojišča, regulatorji, akumula-
torji, stikalne in zaščitne naprave, nosilna
konstrukcija in drugo.
Fotonapetostni modul je sestavljen iz nizov
zaporedno vezanih sončnih celic, ki so z
vsake strani obdane s posebno t. i. folijo
»EVA«, ki ima visoko vsebnost gela in nizek
indeks porumenelosti. Folija neprepustno
zaobjame celice med plast hrbtne folije z
zadnje strani modula, ki se uporablja kot
zaščita modula pred UV-svetlobo, mehan-
skimi poškodbami in drugimi zunanjimi vplivi
ter električno izolira modul, in stekla na
sprednji strani. Visoko prepustno kaljeno
steklo z debelino 3,2 mm omogoča močno
odpornost proti mehanskim udarcem, tudi
točo, in visoko prepustnost svetlobe, s čimer
se povečuje izkoristek delovanja sončnih
celic. Na zadnji strani modula je nameščena
priključna »omarica« s priključki, ki omogoča
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Poseganje v električni sistem sončne elektrarne
med obratovanjem z metodo dela pod napetostjo

Na splošno je veljalo prepričanje, da fotonapetostni sistem ne
potrebuje nobenega dodatnega vzdrževanja (fiksna izvedba) in da
bi bilo treba kontrolirati le delovanje razsmernikov (samo vizualna
kontrola oziroma pregled), ki predstavljajo enega od gradnikov
celotnega fotonapetostnega sistema. Praktične izkušnje na
področju obratovanja, nadzora in vzdrževanja sončnih elektrarn v
preteklem obdobju in nastali havarijski dogodki (požari, uničenje
solarnih modulov in »stringov«, izpadi razsmernikov zaradi leze-
nja kontaktov ^) pa kažejo, da sončna elektrarna zagotovo
potrebuje redno spremljanje obratovanja, redno vzdrževanje in
posledično poseganje v električni sistem sončne elektrarne tako v
normalnem obratovalnem stanju kot tudi ob nenormalnih obrato-
valnih stanjih (okvare, poškodbe, požari na sončnih elektrarnah).

Električna priključitev in ožičenje fotonapetostnega modula
Moduli morajo biti pred priključitvijo in med njo pokriti s svetlobno
neprepustno prevleko, ki prepreči nastanek električne napetosti.
Električno priključitev modulov in vse nadaljnje posege na foto-
napetostnih napravah (modulih, razsmernikih ^.) smejo izvajati
samo pooblaščene in za to strokovno usposobljene osebe!
V enem fotonapetostnem električnem sistemu ne smemo upora-
bljati več različnih tipov modulov. Pri serijski vezavi je priporočljivo
uporabljati samo module z enakimi tokovnimi lastnostmi, pri vzpo-
redni vezavi pa module z enakimi napetostnimi lastnostmi.
Uporabiti moramo ustrezno število modulov, ki ustreza moči sistema
uporabljenih razsmernikov. Preveriti je treba, da modul ustreza teh-
ničnim zahtevam celotnega fotonapetostnega sistema. Najvišja
napetost odprtih sponk sistema (npr. pri modulu z močjo PMPP =
213 W je napetost odprtih sponk približno VOC = 36,6 V, pri čemer
je napetost odprtih sponk sistema superponirana napetost vzpo-
redno oziroma zaporedno vezanih modulov) ne sme biti večja od
predpisane najvišje sistemske napetosti modula (Umaxsys = 1.000 V).
Pri povezovanju je treba paziti na polariteto električnih priključkov.
Pri inštalaciji, ožičenju ter uporabi in montaži modulov se moramo
izogibati možnostim električnega udara, zato je treba električno
ozemljiti vse fotonapetostne module ne glede na sistemsko nape-
tost celotnega električnega sistema sončne elektrarne. Uporabiti je
treba ožičenje s primernim prerezom in priključke, primerne za naj-
večji kratkostični tok Ik (A) sistema. Okvirji modulov (ali konstrukcija,
na kateri so nameščeni moduli) morajo biti ozemljeni in zaščiteni
pred udarom strele, kabli pa morajo biti čim krajši, s čimer zmanj-
šamo celotne električne izgube.
Kot je bilo že povedano, fotonapetostni modul proizvaja eno-
smerno napetost takoj, ko je osvetljen, in je ves čas pod
napetostjo, tudi če ni priključen v sistem. Posamičen modul
proizvaja enosmerno napetost.
Pri več zaporedno vezanih modulih pa se napetost sistema
sešteva (slika 1).

ljanje delovanja sistema in njegove učinkovitosti, zaznavanje slab-
šega delovanja in takojšnje ukrepanje.
Pri eksploataciji sončne elektrarne moramo zagotoviti odlično upra-
vljanje in redno vzdrževanje, ki morata investitorju vrniti vložena
finančna sredstva oziroma načrtovani donos v življenjski dobi. Pri
tem moramo biti pozorni na zahteve varnosti in zdravja pri delu ter
požarne varnosti osebja, ki je vključeno v sistem vzdrževanja.

Strokovna usposobljenost na področju upravljanja
malih elektrarn, pregledov in vzdrževanja NN-električnih
inštalacij ter dela pod napetostjo na nizki napetosti

Aktivnosti upravljanja, vzdrževanja in potrebnih posegov v
sisteme električnih inštalacij so izvedljive in dovoljene le ustre-
zno usposobljenemu osebju.
Upravljavec energetskih naprav oziroma upravljavec malih
elektrarn mora biti usposobljen v skladu z zahtevami Pravilnika
o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje
energetskih naprav [1].
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v
stavbah [2] določa zahteve, s katerimi se zagotavlja varnost niz-
konapetostnih električnih inštalacij in naprav v stavbah ves čas
njihove življenjske dobe in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi,
živali in premoženja, ter zahteve, s katerimi se zagotavlja varnost
nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav pri projektiranju in
gradnji novih stavb ter njihovem vzdrževanju. Ena od zahtev se
nanaša tudi na usposobljenost osebja, ki lahko opravlja preglede
in posege na električnih inštalacijah. Izvajalec pregleda mora za
novo izvedene električne inštalacije v prisotnosti odgovornega
nadzornika za električne inštalacije po končanih delih opraviti pre-
gled, preskus in meritve vgrajenih električnih inštalacij.
Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka [4]
določa, da je strokovna oseba elektrotehniške stroke oseba, ki na
podlagi strokovne izobrazbe, znanja in izkušenj poznavanja tehni-
čnih predpisov in standardov s področja svojega dela ter tudi
predpisov s področja varstva pri delu lahko predvidi nevarnosti in
tudi varstvene ukrepe, ki te nevarnosti omejijo in preprečijo.
Ta pravilnik tudi določa, da na elektroenergetskih objektih in
elektroenergetskih sestavih smejo samostojno delati ali voditi
dela samo ustrezno usposobljeni in posebej pooblaščeni
delavci. Dela na elektroenergetskih objektih in elektroenerget-
skih sestavih, električnih napravah in opremi oziroma sončnih
elektrarnah se delijo na tri kategorije:

a) dela v breznapetostnem stanju,
b) dela v bližini naprav, ki so pod napetostjo, ter
c) dela pod napetostjo.

Pri vzdrževanju sončnih elektrarn mora biti osebje usposobljeno
za varno delo, in sicer tudi za izvajanje dela pod napetostjo na
nizki napetosti. Za delo pod napetostjo je treba zadovoljiti tri
osnovne pogoje:

– predpisana in preizkušena tehnologija dela,
– strokovno usposobljeno osebje, ki je usposobljeno na

podlagi potrjenega programa, ki zajema teoretični in prak-
tični del na poligonu,

– osebna varovalna oprema, izolirana orodja ter druga
zaščitna sredstva in oprema.

Minimalni pogoji za usposabljanje za izvajalca dela pod napetostjo
na nizki napetosti so pogoji, ki jih zahteva pravilnik [4], in priporočenih
najmanj 1 do 2 leti izkušenj za izvajalca na električnih inštalacijah pri
delih v breznapetostnem stanju. Priporočljivo je, da se usposablja-
nja za delo pod napetostjo iz posameznega podjetja udeležita vsaj
dva izvajalca oziroma električarja (vzdrževalec/monter) in ena ose-
ba vodstvenega kadra (vodja elektrovzdrževanja/koordinator). Slika 1: Zaporedna vezava fotonapetostnih modulov (vir: Navodila

za montažo fotonapetostnih modulov, Bisol, 2008)
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izključene nevarnosti požara in eksplozije. Delo pod napetostjo
je potrebno v primerih nenormalnih obratovalnih stanj (zame-
njava okvarjenega modula, zamenjava okvarjene verige
modulov, ob ukrepanju ob morebitnem požaru in drugih hava-
rijah, izklopi delov električnega sistema, električne ločitve ...),
ko moramo zaradi kontinuitete obratovanja posegati v dele
električnega sistema sončne elektrarne, ki so pod električno
napetostjo, ob tem pa moramo upoštevati določbe in posledi-
čno ukrepe, ki nam jih nalaga veljavna zakonodaja.
Splošni pogoji izvajanja dela pod napetostjo na nizkonapetost-
nem delu električnega sistema fotonapetostne elektrarne [6]
obravnavajo področje varnega dela pod napetostjo, ki ga
določa in dovoljuje pravilnik [4] v 54. členu.
Standard SIST EN 50110-1 [5] predvideva, da mora osebje, ki
izvaja meritve, uporabljati osebno varovalno opremo in izvesti
preventivne ukrepe za zaščito pred električnim udarom, učinki
kratkega stika in obloka, če pri merjenju obstaja tveganje nepo-
srednega stika z deli pod napetostjo. Če je potrebno, se
uporabijo pravila za delo v breznapetostnem stanju, delo pod
napetostjo ali delo v bližini delov pod napetostjo.
Delo pod napetostjo smejo izvajati samo strokovne osebe, ki
so za to vrsto dela posebej usposobljene, prav tako se zahteva
uporaba posebnih postopkov (metoda dela na oddaljenosti, v
dotiku in na potencialu). Na sončnih elektrarnah se delo pod
napetostjo lahko izvaja po metodi v dotiku (delo z izolacijskimi
rokavicami), razen čiščenja opreme, pri katerem se uporablja
metoda dela na oddaljenosti.
Preglede elektroenergetske opreme smejo izvajati le strokovne
osebe, ki imajo izkušnje pri pregledovanju primerljivih inštalacij
ter ustrezna dokazila v skladu z nacionalnimi zahtevami. Izvajati
jih je treba z ustrezno osebno varovalno opremo in tako, da se
preprečijo potencialne nevarnosti, pri čemer pa je treba po
potrebi upoštevati omejitve zaradi neizoliranih delov, ki so pod
napetostjo.
Poudariti moramo, da pri vzdrževanju sončnih elektrarn obsta-
jajo realne nevarnosti stika z neizoliranimi deli pod napetostjo in
je treba opraviti oceno tveganja pri njihovem vzdrževanju.
V nadaljevanju so predstavljeni le nekateri primeri neizogib-
nega dela pod napetostjo na sončnih elektrarnah.

Praktični primeri dela pod napetostjo pri vzdrževanju
sončnih elektrarn
Pri prikazovanju primerov smo izhajali predvsem iz lastnih izku-
šenj vzdrževanja treh sončnih elektrarn z močjo 999 kW, ki se
nahajajo na polju odlagališča rdečega blata v bližini Kidriče-
vega, ki jih vzdržujejo strokovnjaki TALUM-a (slika 4).
Primer, ko neposredno posegamo v področje dela pod nape-
tostjo na nizkonapetostnem delu električnega sistema sončne
elektrarne, je menjava okvarjenega fotonapetostnega modula

Pri modulih, ki so vezani vzporedno, se električni tok sistema
sešteva (slika 2).

Kjer kombiniramo vzporedno in zaporedno vezavo modulov, se
seštevata tok in napetost sistema (slika 3).

Pri snovanju sistema ni smotrno uporabljati zankastih elektri-
čnih povezav (zmanjšanje tveganja pri posrednem udaru
strele). Izbrati je treba ustrezni prerez vodnika, da lahko dose-
žemo dovolj majhen padec napetosti (pri izračunu najmanjšega
potrebnega prereza, varovalk in elementov pa moramo upo-
števati vrednosti Isc (kratkostični tok) in Uoc (napetost odprtih
sponk), pomnoženi s faktorjem 1,25).
Po priključitvi je treba module redno pregledovati. Prav tako je
treba vizualno pregledati: trdnost, čistost, odsotnost korozije ter
nepoškodovanost vseh pritrditev in vseh električnih povezav.
Opraviti je treba tudi kontrolni preskus ozemljitvenih upornosti,
občasno izmeriti izhodni tok in napetost. Nadzirati pa je dobro tudi
spremembe okolice, kot so, denimo, novo nastali viri senčenja.
Komponente, ki so uporabljene v določenem fotonapetostnem
sistemu, ne smejo imeti škodljivih električnih ali mehanskih vpli-
vov na fotonapetostni modul.

Delo pod napetostjo pri vzdrževanju sončnih elektrarn
Delo pod napetostjo je treba izvajati v skladu z nacionalnimi
predpisi, standardi in postopki v skladu s sistemskimi priročniki
za delo pod napetostjo [6, 7, 8].
Za delo pod napetostjo se šteje delo, ko se delavci z deli telesa,
orodjem, opremo ali pomožnimi sredstvi dotikajo neizoliranih
delov pod napetostjo ali zaidejo v območje dela pod napetostjo.
Vsa dela pod napetostjo se smejo izvajati šele potem, ko so

Slika 2: Vzporedna vezava fotonapetostnih modulov (vir: Navodila
za montažo fotonapetostnih modulov, Bisol, 2008)
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Slika 3: Vzporedno-zaporedna vezava fotonapetostnih modulov (vir:
Navodila za montažo fotonapetostnih modulov, Bisol, 2008)
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Slika 4: Sončna elektrarna z močjo 999 kW na odlagališču nenevarnih
odpadkov tovarne Talum v Kidričevem
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meritve izolacije, delovanje zaščit TR – izklopi, delovanje
drugih zaščitnih relejev, meritve tokov in napetosti ^),

– na NN-delu električnega sistema sončne elektrarne
(meritve električnih inštalacij – povezave AC/DC, meritve
zaščitne in okvarne zanke, meritve izolacijskega stanja
vodnikov, neprekinjenost zaščitnega vodnika, meritve
strelovodov, meritve izhodnih napetosti in tokov fotona-
petostnih modulov, posegi v razdelilne NN-omare ...), kjer
dejansko prihajamo v stik z električnimi elementi (spon-
kami, stičišči ...), ki so v trenutku posega pod napetostjo.

Primer dela pod napetostjo ob menjavi fotonapetostnega
modula
Na sliki 6 je prikazana vezalna shema »DC odklop/priklop
R1.1./DC« priklopa fotonapetostnih modulov. Prikazana je vezava
na enosmerni del razsmernika za R 1.1/DC del električnega raz-
voda modulov. Za v praksi »najslabši« možni primer dela pod
napetostjo na tem delu električnega sistema sončne elektrarne
lahko vzamemo primer, ko se nam ob morebitni menjavi fotona-
petostnega modula na začetku verige oziroma veje (glej sliko 2,
označeno z rdečo barvo) lahko pojavi napetost odprtih sponk
sistema Uoc = 16 x 36,6 V = 585,6 V. Povzamemo lahko, da so
izpolnjeni vsi pogoji za delo pod napetostjo. Presegamo namreč
mejo 120 V enosmerno, ko ne smemo več posegati v naprave
brez obvezne uporabe ustreznega izolirnega orodja in osebne
varovalne opreme, upoštevajoč nevarnost zaradi električnega
obloka ter razmere na mestu dela. Delo lahko opravljajo samo
ustrezno usposobljene osebe elektrotehniške stroke, uspos-
obljene za delo pod napetostjo na nizki napetosti.

(oziroma fotonapetostne verige modulov), ko moramo dejansko
obremenjen razsmernik izklopiti, na enosmerni strani pa ostane
prisotna t. i. napetost odprtih sponk. Edino zaščito predstavlja
konektor, da ne pridemo do direktnega dotika z napetostjo.
Fotonapetostni modul proizvaja enosmerno napetost takoj, ko
je osvetljen, in je ves čas pod napetostjo, tudi kadar ni priklju-
čen v električni sistem sončne elektrarne!
Stik z električno aktivnimi deli modula, kot so električni priključki,
lahko povzroči iskrenje in posledično ogenj ali smrtonosen elek-
trični udar!
Posamičen modul proizvaja enosmerno napetost (npr. 240 W
fotonapetostni modul ima vrednost napetosti na odprtih spon-
kah Uoc = 36,6 V), vendar pa se pri zaporedni vezavi več
modulov napetost sešteva (npr. za 17 kW razsmernik se lahko
v eni veji pojavi napetost odprtih sponk približno Uoc = 860– 900 V.
Pri povezavi večjega števila modulov se pojavi nevarnost elek-
tričnega udara, ki lahko v najhujših primerih ogrozi človeško
življenje, saj sistemska napetost vedno presega po predpisih
dovoljeni nivo napetosti 120 V enosmerno.

Primer uporabljenih ukrepov dela pod napetostjo za primer
1 MW sončne elektrarne
Na sliki 5 je prikazan primer enočrtne sheme 999 kW sončne
elektrarne. Na enočrtni shemi so z rdečo barvo označene točke
oziroma mesta z napetostnimi nivoji morebitnih posegov, in sicer:

– Na NN-razvodu oziroma t. i. »NN-plošči«, ki se nahaja v
srednjenapetostnem delu oziroma prostoru električnega
sistema sončne elektrarne (električne meritve zaščit,
menjava zaščitnih relejev na NN-ploščah v delu SN-omar,

Slika 5: Enopolna shema za primer 999 kW sončne elektrarne – točke možnega DPN pri vzdrževanju elektrarne
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trarne posvetili veliko pozornost, da bi odprli razpravo in
poiskali varne rešitve taktike gašenja in varovanja gasilcev pred
nevarnostjo električnega udara.
Dejstvo je, da je veliko majhnih sončnih elektrarn na strehah
stanovanjskih hiš in industrijskih objektih zgrajenih brez grad-
benega dovoljenja, ker ga ni bilo treba imeti. Zato gasilci ob
gašenju požara ne vedo, kakšno taktiko gašenja naj uporabijo,
saj ni nobenega požarnega načrta. Taktika gašenja je vezana
na konstrukcijo in tip strehe (gorljiva ali negorljiva kritina, način
izvedbe podstrešja), na način pritrditve modulov na streho (kon-
strukcija) in ne nazadnje na nezmožnost izklopa sončnega
generatorja in izločitev previsoke napetosti dotika.
V tujini, predvsem v Nemčiji, imajo s sončnimi elektrarnami vse
več izkušenj, žal tudi s požari na objektih s sončnimi elektrar-
nami [13]. Ustanovljene so strokovne skupine, ki analizirajo
tveganja in nevarnosti za gasilce ob izbruhu požara na objektih
s sončno elektrarno. Tako je npr. nemško združenje BSW
SOLAR že leta 2009 oblikovalo delovno skupino izmed svojih
članov, gasilcev, zavarovalnic in strokovnjakov za požarno var-
nost, da bi razjasnili postopke pri gašenju tovrstnih požarov [13].
Ameriško nacionalno združenje za požarno zaščito (NFPA) je
naredilo poglobljeno študijo [14], ki je bila v pomoč kalifornijskim
gasilcem pri pripravi posebnega priročnika za usposabljanje pri
gašenju požarov sončnih elektrarn na strehah [15].
Glede na naraščajoče število sončnih elektrarn je moč zaznati
(v medijih, člankih), da smo se tudi v Sloveniji tega vprašanja
lotili resno, zlasti z obveščanjem in dodatnim usposabljanjem
naših poklicnih gasilcev ter članov prostovoljnih gasilskih dru-
štev [16]. Zaslediti je, da se je delovna skupina za podobno
problematiko ustanovila tudi v Sloveniji [16].

Nevarnosti ob požaru sončne elektrarne

Na spletu je veliko poročil, predvsem iz tujine, o požarih na son-
čnih elektrarnah, nameščenih na strehah stanovanjskih in
drugih objektov (sliki 7 in 8).

Novinarski poročili z zgovornima naslovoma »Preprečite požar
na sončni elektrarni« [9] in »Sonce je najcenejše, a ‘ugasniti’ se
ga ne da!« [10] sta med redkimi slovenskimi zapisi o požarih na
sončnih elektrarnah, ki sta nastali ob prvem slovenskem požaru
na sončni elektrarni. V Sloveniji je bil doslej en sam požar,
posredno povezan s sončnimi elektrarnami. Februarja je zago-
relo v skladiščnih prostorih vodilnega proizvajalca sončnih celic
[11]. A ta požar ni primerljiv s tistim, ki bi se zgodil sredi sončnega
dne ob delujočih sončnih modulih, saj se je zgodil ponoči.
Obe poročili govorita o mnenju gasilskih strokovnjakov, ki opo-
zarjata na nevarnosti gašenja sončnih elektrarn zaradi prisotne
električne napetosti, višje od dovoljene 120 V enosmerno. Stro-
kovnjaki varstva pred požarom so v svojem strokovnem okolju
[12] problematiki nenevarnega gašenja požara sončne elek-

Slika 6: Enopolna vezalna shema – primer DPN pri DC odklop R.1.1/DC
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Sliki 7 in 8: Gašenje požara na objektu s sončno elektrarno [13]
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zaščite je treba upoštevati predpise o grafičnih znakih za izde-
lavo prilog požarnih redov.
V tujini imajo številne izkušnje s požari sončnih elektrarn. Nemški
in ameriški strokovnjaki so resno preučili dogodke, ki so povzročili
požare, še posebej s stališča varovanja gasilcev pri njihovem gaše-
nju zaradi ogroženosti zaradi prisotnosti previsoke napetosti.
Sprejeli so usmeritve in priporočila, usposobili gasilce s primerno
taktiko gašenja požarov sončnih elektrarn, upoštevajoč nevarnosti,
ki izhajajo iz konstrukcije, strupenih plinov ob požaru (struktura
modulov) in nevarnosti zaradi električnega udara.
Po prvem slovenskem požaru, v katerem je bila udeležena son-
čna elektrarna, se je začela razprava o urejanju tega področja
in je bila opravljena analiza takratnega ukrepanja, posledično
pa so bili podani predlogi za oblikovanje delovne skupine, v
katero bi bili vključeni predstavniki resornih ministrstev in stro-
kovnjaki s tega področja. Ta skupina bi morala pripraviti
natančna navodila, kako ravnati v primeru tovrstnih požarov.
Njeno delo bi moralo biti usmerjeno v obveščanje gasilcev o
lokacijah sončnih elektrarn in v pripravo zakonskih sprememb
za več reda na tem področju.
Tako kot v tujini bi bilo treba oblikovati delovno skupino, ki bi
osvetlila ta interdisciplinarni problem. Vključiti bi bilo treba stro-
kovnjake požarne varnosti, gasilce, proizvajalce in investitorje
ter projektante sončnih elektrarn ob podpori strokovnjakov var-
nosti in zdravja pri delu ter specialistov za delo pod napetostjo.
Verjetno so ob investitorjih za problematiko zainteresirane tudi
zavarovalnice in državne institucije, ki skrbijo za promocijo in s
finančnimi spodbudami pospešujejo gradnjo obnovljivih ener-
getskih virov oziroma sončnih elektrarn.
Vsaka na hitro in ne dovolj premišljena oziroma enostranska
odločitev lahko ogrozi ali celo ustavi nadaljnjo gradnjo sončnih
elektrarn. Zato bi interdisciplinarna delovna skupina morala
hitro in strokovno ukrepati, da bi se preprečile polinformacije v
slovenskem okolju.

Sklep
Ob uvodni predstavitvi osnovnih gradnikov sončnih elektrarn ozi-
roma fotonapetostnih sistemov je dan poudarek usposobljenosti
osebja, ki upravlja oziroma skrbi za obratovanje in vzdrževanje
sončnih elektrarn. S praktičnimi primeri vzdrževanja 999 kW son-
čne elektrarne je podrobneje opredeljeno neizogibno tveganje
zaradi električnega udara, ki ga lahko povzroči sončni generator,
ki generira sistemsko enosmerno napetost tudi do 1.000 V.
Ker je varna meja za vzdrževalce 120 V enosmerno, je nujno
treba izvajalce vzdrževanja sončne elektrarne usposobiti za
delo pod napetostjo na nizki napetosti. Delo pod napetostjo je
treba uvesti pri vzdrževanju sončnih elektrarn, saj nekaterih del,
kot je npr. zamenjava okvarjenega fotonapetostnega modula,
ni mogoče izvesti drugače kot pod napetostjo.
Pri izvajanju meritev in preskušanj je treba upoštevati določila Pra-
vilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka in
standarda SIST EN 50110, saj se je treba zavedati, da se osebje
pri meritvah zavestno dotika galvanskih kontaktov na različnih
potencialih.
O uvajanju in izvajanju dela pod napetostjo na nizki napetosti je v
Sloveniji napisanih že veliko referatov in člankov [19–24], iz kate-
rih je razvidno, da slovenska stroka zna organizirati in izvajati
usposabljanje izvajalcev in koordinatorje dela pod napetostjo na
nizki napetosti ter v praksi izpeljati vzdrževanje s to metodo dela.
Dejstvo je, da imamo že več slovenskih podjetij, ki so svojim
vzdrževalcem podelila pooblastila za dela pod napetostjo na nizki
napetosti. Ob proizvodnji električne energije (NEK, SEL, SENG,

Dejstvo je namreč, da lahko fotonapetostne naprave predsta-
vljajo pri nepravilnem in nepremišljenem gašenju požara
ostrešij ali drugih delov objekta smrtno nevarnost za gasilce.
Skupina modulov podnevi v sončni svetlobi predstavlja močan
električni vir oziroma generator enosmerne električne napeto-
sti. Večji sistemi proizvajajo do 1.000 V enosmerne napetosti,
smrtno nevarna pa je že enosmerna napetost 120 V.
Za razliko od javnih distribucijskih električnih sistemov je v fotona-
petostnih enosmerna napetost, ki jo sistem pretvarja v izmenično s
pomočjo pretvornika oziroma razsmernika, nameščenega nekje v
stavbi ali ob njej. A tudi če napravo na pretvorniku/razsmerniku
ločimo od omrežja, ostanejo tokokrogi modulov do tega mesta še
vedno pod napetostjo, če na module sije svetloba.
Graditelji sončnih elektrarn se ne zavedajo nevarnosti, ki jo ti
sistemi v požaru predstavljajo za gasilce. V javnosti prevladuje
mnenje, da namestitev fotonapetostnih sistemov na strehe stavb
ne vpliva na požarno tveganje, medtem ko so gasilci in strokov-
njaki za načrtovanje požarne varnosti prepričani v nasprotno [13,
14] – da torej v goreči stavbi povečujejo požarno tveganje, tudi
nevarnost za gasilce in druge intervencijske enote ter nesoraz-
merno vrednosti naložbe večajo požarno škodo.
Problematiko požarne varnosti v Sloveniji urejata Pravilnik o
požarni varnosti v stavbah [17] in Pravilnik o požarnem redu [18].
Pravilnik [17] določa ukrepe, ki jih je treba izvesti, da bi stavbe
izpolnjevale gradbene zahteve za zagotovitev požarne varno-
sti in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v
stavbah ter uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov,
ki se v času požara nahajajo v neposredni bližini stavb, omejiti
ogrožanje okolja ter omogočati učinkovito ukrepanje gasilskih
ekip, ki sodelujejo pri omejitvi posledic požara, ne da bi bili po
nepotrebnem ogroženi življenje in zdravje njihovih članov.
S pravilnikom [18] so natančno določeni objekti, za katere je
treba izdelati požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije, saj
v Sloveniji teh načrtov ni treba izdelati za prav vsako stavbo.
Stroka je prepričana, da bi moral biti prav vsak objekt s sončno
elektrarno z vidika požarne varnosti obravnavan skrbneje in bi
moral imeti tudi obvezno izdelan požarni načrt, kar je doseženo z
dopolnitvijo pravilnika [18], objavljeno 6. maja 2011, ko je bilo v 2.
členu na koncu drugega odstavka dodano besedilo: »Požarni načrt
se mora izdelati tudi za objekte, ki so opremljeni s sončno elek-
trarno, povezano na javno električno omrežje.« Ta sprememba se
bo začela uporabljati s 1. januarjem 2012.
Lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih oziroma industrij-
skih objektov, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na
javno električno omrežje, in še nimajo izdelanega požarnega
načrta, morajo požarne načrte izdelati v dveh letih od uveljavitve
tega pravilnika.
Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta
z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za
preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje
nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gaše-
nje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta,
gasilcem in drugim reševalcem.
Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požar-
nega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko
službo na območju objekta. Gasilska enota ga lahko uporablja
izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. Lastnik ali
uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno
gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta.
Požarni načrt mora biti izdelan v merilu, praviloma v formatu A4
ali A3 oziroma v formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih
znakov. Za označevanje opreme, naprav in drugih sredstev za
varstvo pred požarom ter vgrajenih sistemov aktivne požarne
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TETOL), procesni proizvodnji (papirnica Vevče in Goričane) ter
montažerjih (ELMONT, ENERGOMONT) so se v proces vključile
tudi distribucije (ELEKTRO MARIBOR, ELEKTRO GORENJSKA,
ELEKTRO LJUBLJANA) in prenos (ELES).
Če bosta avtor in založnik priročnika [25], ki celovito obravnava
problematiko sončnih elektrarn oziroma fotonapetostnih siste-
mov (gradniki, načrtovanje, namestitev in vzdrževanje) v
prihodnje založila dopolnjeno izdajo, bilo bi smiselno preučiti
poglavje o vzdrževanju tudi s stališča dela pod napetostjo.
Predstavljena je problematika gašenja sončnih elektrarn zaradi
prisotnosti previsoke napetosti, ostaja pa vrsta tehničnih, takti-
čnih in pravnih vprašanj v zvezi z gašenjem sončnih elektrarn
na strehah, kar presega obseg tega prispevka. Ta problematika
postaja zelo aktualna, saj je potreben premislek glede projekti-
ranja, izvajanja gradnje, upravljanja in vzdrževanja sončnih
elektrarn, še posebej manjših na strehah, saj jih dodatni ukrepi
dražijo in zmanjšujejo interes investitorjev. Spremljati pa bo
treba tudi odziv na trgu in gasilcev v primeru požarov sončnih
elektrarn in zavarovalniške politike, premij za te sestave.
S tem prispevkom se neposredno odzivamo v podporo stanov-
ske pobude [26], da se sproži postopek za pripravo pravilnika o
požarnih ukrepih za objekte, ki imajo nameščene sončne elek-
trarne.
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