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Povzetek 
 

V realnih okoljih so izpadi mrežne napetosti naključni in lahko tudi pogosti, kar pa 

predstavlja veliko težavo v industrijskih okoljih. Za rezervni vir električne energije se tako 

pogosto uporabljajo dizelski agregati, pri čemer pa nastopi težava ustrezne izvedbe 

preklopa na takšno napajanje. Razvoj sistema za ustrezen preklop na rezervno napajanje 

pa predstavlja tako tudi precejšen izziv. V diplomskem delu predstavljamo razvoj takšnega 

sistema, ki ga je mogoče uporabiti za večino tistih nizkonapetostnih odjemalcev energije, 

pri katerih obstaja problem krmiljenja preklopa med neodvisnima napajalnima viroma. 

Učinkovito krmiljenje preklopa virov električnega napajanja za zagotavljanje nemotene 

oskrbe z električno energijo smo zasnovali z motoriziranima zračnima odklopnikoma, 

nadzor preklopa pa izvedli z namensko avtomatiko za preklapljanje med viri napajanj. 
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Abstract 

In real environments, grid voltage outages are random and can also be frequent, which 

causes major problems in industrial environments. Diesel generators are often used as a 

backup power supply source, however switching power supplies can also cause 

problems. Therefore, developing a system for properly switching to the backup power 

supply poses a significant challenge. In this diploma paper we present the development of 

a system that can be used for most of the low-frequency energy customers where the 

problem of switch control between two independent power sources exists. Effective 

control over switching power sources to provide a stable supply of electricity has been 

designed using two motorized air circuit-breakers, while we performed switch control with 

a dedicated automatic system for switching between power sources. 

 
 



 
 

 

V 

KAZALO 

1 UVOD ........................................................................................................................................ 1 

2 ZASNOVA SISTEMA NEODVISNEGA NAPAJANJA ........................................................ 3 

2.1 Vrste napajanj z električno energijo v hierarhičnih sistemih ........................................................... 3 

2.2 Elementi v sistemih neodvisnega napajanja ................................................................................... 6 

3 PREKLOPNA AVTOMATIKA COMAP .............................................................................. 7 

3.1 Splošno o modelih preklopne avtomatike podjetja ComAp ............................................................ 7 

3.2 Preklopna tehnologija, uporabljena pri reševanju težave ............................................................... 7 

4 ZRAČNI ODKLOPNIK EMAX E2.2 .................................................................................. 10 

4.1 Uporaba zračnih odklopnikov ....................................................................................................... 11 

4.2 Značilnosti odklopnikov skupine SACE EMAX 2 ............................................................................ 12 

4.2.1 Učinkovitost zračnih odklopnikov skupine SACE EMAX 2 .............................................................. 12 

4.2.2 Upravljalne enote zračnih odklopnikov skupine SACE EMAX 2 ..................................................... 13 

4.2.3 Povezanost in nadzor zračnih odklopnikov SACE Emax 2 preko komunikacijskih enot ................. 13 

4.2.4 Tehnične karakteristike zračnega odklopnika Emax E2.2 N Ekip Touch ........................................ 14 

5 RAZVOJ SISTEMA PREKLAPLJANJA ............................................................................. 15 

5.1 Idejna zasnova preklopa med napajalnima viroma....................................................................... 15 

5.2 Obstoječi sistem rezervnega napajanja ........................................................................................ 16 

5.3 Predlagan sistem rezervnega napajanja ....................................................................................... 16 

5.4 Izbira opreme glede na tehnične lastnosti .................................................................................... 17 

5.5 Načrtovanje v programu EPLAN ................................................................................................... 19 

5.6 Načrtovanje videza električnega razdelilnika................................................................................ 32 

6 NAČRTOVANJE ELEKTRIČNEGA RAZDELILNIKA .................................................... 33 



 
 

 

VI 

6.1 Obdelava ohišja ............................................................................................................................ 33 

6.2 Namestitev odklopnikov in galvanska povezava .......................................................................... 34 

6.2.1 Močnostne zbiralke za izvedbo galvanske povezave ..................................................................... 34 

6.2.2 Namestitev odklopnikov in zbiralk ................................................................................................. 35 

6.3 Umestitev avtomatike ComAp ..................................................................................................... 38 

6.4 Preizkus galvanskih povezav ........................................................................................................ 38 

6.5 Nastavitev parametrov in testni zagon ......................................................................................... 40 

6.6 Bremenski test ............................................................................................................................. 40 

7 SKLEP .................................................................................................................................... 41 

LITERATURA .............................................................................................................................. 42 

PRILOGA A ................................................................................................................................... 44 

PRILOGA B ................................................................................................................................... 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

VII 

KAZALO SLIK 

 

SLIKA 2.1: SHEMA HIERARHIČNEGA SISTEMA OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO [20]. ............................................................ 5 

SLIKA 3.1: COMAP-OVA KRMILNA AVTOMATIKA S SNEMLJIVIM BARVNIM ZASLONOM. ......................................................... 8 

SLIKA 3.2: BARVNI ZASLON INTELIVISION 5. ................................................................................................................ 9 

SLIKA 4.1: ZRAČNI ODKLOPNIK, KI SKRBI ZA FIZIČNI PREKLOP MED VIROMA NAPAJANJA, EMAX E2.2. .................................... 11 

SLIKA 4.2: IZVLAČLJIVI MODEL ODKLOPNIKA NAM S FUNKCIJO ODSTRANITVE OMOGOČA LAŽJE SERVISIRANJE. .......................... 12 

SLIKA 5.1: SHEMA PREKLOPA MED NEODVISNIMA VIROMA NAPAJANJA. .......................................................................... 15 

SLIKA 5.2: SHEMA NOVEGA SISTEMA NAPAJANJA. ....................................................................................................... 17 

SLIKA 5.3: TEHNIČNI ELEMENTI KRMILNO-RAZDELILNE OMARE MED IZDELAVO. ................................................................. 18 

SLIKA 5.4: KAZALO VSEBINE NAČRTOVANIH SHEM, KI SMO JIH IZDELALI PRI NAČRTOVANJU KRMILNO-RAZDELILNE OMARE. ......... 19 

SLIKA 5.5: SHEMA MOČNOSTNEGA RAZVODA. ............................................................................................................ 20 

SLIKA 5.6: ENERGETSKA SHEMA MOČNOSTNEGA RAZVODA. .......................................................................................... 21 

SLIKA 5.7: SHEMA KRMILJENJA MREŽNEGA ODKLOPNIKA. ............................................................................................. 22 

SLIKA 5.8: SHEMA KRMILJENJA AGREGATSKEGA ODKLOPNIKA. ....................................................................................... 22 

SLIKA 5.9: SHEMA MERJENJA NAPETOSTI IN TOKA. ...................................................................................................... 23 

SLIKA 5.10: SHEMA UPRAVLJANJA Z AGREGATOM. ...................................................................................................... 24 

SLIKA 5.11: SHEMA DIGITALNIH IZHODOV. ................................................................................................................ 24 

SLIKA 5.12: SHEMA DIGITALNIH VHODOV. ................................................................................................................. 25 

SLIKA 5.13: SHEMA ANALOGNIH VHODOV. ................................................................................................................ 26 

SLIKA 5.14: SHEMA KOMUNIKACIJSKIH PRIKLJUČKOV. .................................................................................................. 27 

SLIKA 5.15: SHEMA UPRAVLJALNEGA ZASLONA INTELIVISION 5. .................................................................................... 27 

SLIKA 5.16: SHEMA LASTNE RABE. ........................................................................................................................... 28 

SLIKA 5.17: SHEMA AGREGATSKEGA DOVODA. ........................................................................................................... 29 

SLIKA 5.18: SHEMA UPRAVLJANJA GENERATORJA. ...................................................................................................... 30 

SLIKA 5.19: SHEMA KRMILNIH SIGNALOV. ................................................................................................................. 31 

SLIKA 5.20: SHEMA KRMILNO-RAZDELILNE OMARE DIZELSKO-ELEKTRIČNEGA AGREGATA 1000 KVA. .................................... 32 

SLIKA 6.1: IZDELAVA PREBOJEV OHIŠJA OMARE. .......................................................................................................... 33 

SLIKA 6.2: NAMESTITEV MREŽNEGA ODKLOPNIKA. ...................................................................................................... 35 

SLIKA 6.3: NAMESTITEV AGREGATSKEGA ODKLOPNIKA. ................................................................................................ 36 

SLIKA 6.4: NAMESTITEV GALVANSKE POVEZAVE Z BAKRENIMI ZBIRALKAMI. ...................................................................... 37 

SLIKA 6.5: NAMESTITEV TOKOVNIH TRANSFORMATORJEV NA BAKRENE ZBIRALKE............................................................... 37 

SLIKA 6.6: NAMESTITEV AVTOMATIKE COMAP. .......................................................................................................... 38 

 
 
 
 



 
 

 

VIII 

KAZALO TABEL 

 

TABELA 1:TEHNIČNE KARAKTERISTIKE ZRAČNEGA ODKLOPNIKA EMAX E2.2 [12]. .............................................................. 14 

 
 
 



 

1 

 

1 UVOD 

 

V realnih okoljih se pogosto srečujemo s težavami delovanja raznih naprav in sistemov 

zaradi nihanja ali izpadov napetosti v omrežjih. Tako so na primer pogoste prenapetosti 

zaradi vremenskih vplivov, padci napetosti zaradi velike oddaljenosti od transformatorskih 

postaj in pa izpadi omrežne napetosti. V prvih dveh primerih so najpogosteje prizadeti 

gospodinjski uporabniki. Takšne težave lahko ustrezno odpravljamo s sistemom 

prenapetostnih zaščit in z vključevanjem dodatnih transformatorskih postaj. V primeru 

izpadov omrežne napetosti pa je najbolj na udaru gospodarstvo, kjer je nastala škoda tudi 

največja. Zlasti v proizvodno naravnanih podjetjih predstavljajo izpadi električne energije 

veliko težavo, saj pri tem nastaja tudi velika materialna škoda. Vzroki teh težav so po 

navadi na srednjenapetostnem ali visokonapetostnem omrežju, za katera so običajno 

izpadi tudi daljši. Podjetja takšne težave večinoma rešujejo z uporabo agregatov na 

fosilna goriva. 

  

Na trgu so sicer že rešitve za krmiljenje preklopa med različnimi viri napajanja. Najbolj 

osnovna rešitev so na primer bremenska stikala za ročno preklapljanje z medsebojnimi 

mehanskimi blokadami, kot so na primer Sircover podjetja Socomec [17], Interpact INS 

podjetja Schneider Electric [11] ter OTxE_C_ podjetja ABB [15]. V primeru takšne rešitve 

je treba fizično izvesti preklop napajanja. Kot druga možnost so na voljo tudi avtomatska 

preklopna stikala, ki samodejno kontrolirajo mrežno napetost in ob izpadu le-te samodejno 

preklopijo na sekundarni vir napajanja. Podjetje Socomec razpolaga s serijo kompaktnih 

avtomatskih preklopnikov AtyS [3], podjetje ABB pa OTMxE_CM [2]. Včasih pa tudi 

takšna rešitev ni ustrezna in potrebujemo sisteme, ki so sestavljeni iz motoriziranih 

odklopnikov in namenske avtomatike, kot so Siemens SENTRON ATC5300 [19], 

Schneider Electric ACP+UA [18] ali ComAp InteliGen [4].  

 

Cilj diplomske naloge je zasnovati in razviti krmiljenje preklopa dveh neodvisnih virov 

napajanja za zagotavljanje nemotene oskrbe z električno energijo. Poiskati smo želeli 

takšno rešitev, ki bi vključevala tudi zaščito obeh virov napajanja, avtomatiko za preklop 

med obema viroma in signal za vklop pomožnega vira napajanja. Rešitev, ki smo jo 

zasnovali in razvili v sklopu naloge, je mogoče uporabiti za večino vseh tistih 

nizkonapetostnih odjemalcev energije, ki se soočajo s težavo krmiljenja preklopa med 

neodvisnima napajalnima viroma.  
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V drugem poglavju diplomskega dela smo predstavili vrste napajanj z električno energijo v 

hierarhičnih sistemih. Predstavljena je tudi uporabnost sistema avtomatskega preklopa 

med dvema neodvisnima napajalnima viroma. Za avtomatizacijo preklopa med viroma 

napajanja smo uporabili IG-NT-BB podjetja ComAp [4] in ga v naslednjem poglavju tudi 

opisali. Ta krmilnik je namensko izdelan za preklapljanje med viri napajanja s pomočjo 

preverjanja stanja tako na mrežnem kot na generatorskem delu omrežja. Za preklapljanje 

med napajalnima viroma smo uporabili motorizirana zračna odklopnika, ki služita za fizični 

preklop napajalnih virov na močnostnem delu. Uporabili smo zračne odklopnike 

proizvajalca ABB, skupine SACE Emax, in njihove značilnosti tudi predstavili. Sledi 

načrtovanje in podrobni opis enopolne sheme, zasnovane s pomočjo programa EPLAN 

[6]. Najprej je predstavljen obstoječi sistem rezervnega napajanja, sledi pa mu opis 

razvoja nove rešitve. Oprema za izdelavo električnega razdelilnika je skrbno izbrana glede 

na tehnične lastnosti. V šestem poglavju smo opisali izdelavo le-tega. Najprej je bila 

potrebna obdelava ohišja, sledili sta namestitvi odklopnikov in galvanske povezave. Pred 

preizkušnjo galvanske povezave smo umestili še avtomatiko ComAp [4]. V sklepnem 

poglavju diplomskega dela smo opisali nastavitev parametrov in testni zagon električnega 

razdelilnika. 
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2 ZASNOVA SISTEMA NEODVISNEGA NAPAJANJA 

 

Energija nastopa v različnih oblikah. Med najbolj uporabnimi in nepogrešljivimi je ravno 

električna energija. Električno energijo pridobivamo s pomočjo generatorjev, ki prvotno 

obliko energije, kot so vodni padec, različna goriva, energija vetra in sonca, jedrska 

energija, pretvorijo v energijo električnega toka. Ta proces je tehnološko zapleten, zato se 

izvaja v za to namenjenih elektrarnah različnih vrst in zmogljivosti. Elektrarne električno 

energijo pošiljajo v električno omrežje, ki ga tvorijo električni vodi in naprave. Le-ti služijo 

za prenos električne energije od izvora do mreže različnih odjemalcev. To omrežje je zelo 

razvejano in predstavlja osnovni vir napajanja gospodinjskih odjemalcev, industrije in 

drugih porabnikov električne energije [16].  

 

2.1 Vrste napajanj z električno energijo v hierarhičnih sistemih 

 

Vrste napajanj delimo na [20]: 

 Mrežno napajanje ali splošna lastna raba. Je tisto omrežje, iz katerega se napajajo 

običajni porabniki. V specifikaciji QoS operaterja ali distribucije električne energije so 

določeni parametri zanesljivosti in kakovost električne energije. Za sprejemljivo 

delovanje v Sloveniji šteje deset nenačrtovanih prekinitev, daljših od treh minut. 

Skupno trajanje nenačrtovanih prekinitev pa lahko znaša štiristo minut letno.  

 Rezervno napajanje, poimenovano tudi nujna lastna raba. Je tisto napajalno omrežje, 

iz katerega se napajajo porabniki, ki morajo delovati tudi ob vseh izpadih električnega 

omrežja, daljših od treh minut. Ti izpadi so načrtovani in nenačrtovani. Električno 

energijo v teh omrežjih zagotavljamo iz omrežja, ob izpadu le-tega pa iz neodvisnih 

napajalnih virov. Značilnost teh virov je, da lahko porabnikom zagotovijo električno 

energijo v razmeroma kratkem času. Tipičen primer rezervnega vira je agregat na 

fosilna goriva. Porabniki, ki potrebujejo napajanje iz rezervnega napajanja, so sistemi 

tehničnega hlajenja v zahtevnih objektih, varnostni sistemi, črpalke, skupne naprave v 

elektrarnah, objekti posebnega pomena, kot so: bolnišnice, dvigala v visokih objektih 

itd. 

 Neprekinjeno napajanje, ki ga poimenujemo tudi UPS-napajanje. Je napajalno 

omrežje za oskrbo tistih porabnikov, ki morajo biti nenehno oskrbovani z električno 

energijo. Tipični primeri takšnih porabnikov so protipožarni in protivlomni sistemi v 

visoko varovanih objektih, različni računalniški in informacijski sistemi, 

telekomunikacijski sistemi ipd. Kot vir energije v takih omrežjih služijo UPS-sistemi. 
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Le-ti se napajajo iz mrežnega ali rezervnega napajanja, ob krajših prekinitvah pa so 

električno energijo sposobni dovajati iz zasilnih virov, kot so baterije oziroma 

akumulatorji. 

 Brezprekinitveno napajanje je poimenovanje, ki še ni splošno prepoznavno in 

uporabljano. Nekateri porabniki opravljajo procese, ki potrebujejo zanesljivejše vire 

električne energije, zato jim razpoložljivost neprekinjenega napajanja ne zadošča. 

Takrat moramo poseči po brezprekinitvenem napajanju. Ker s samimi napravami ne 

moremo doseči večje zanesljivosti, uporabimo vzporedno vezavo različnih sistemov. 

Zaradi težavne sinhronizacije virov v različnih omrežjih (UPS-sistemov ali 

generatorjev) moramo v taka omrežja namestiti statična preklopna stikala. S tem 

zagotovimo preklop med viri v takem času izpada, ki je še dovoljen [20].  

Slika 2.1 prikazuje brezprekinitveno napajanje varnega sistemskega prostora. Le-tega 

dosežemo z napajanjem preko dveh transformatorjev, dizelskega generatorja, dveh UPS-

sistemov in dveh statičnih preklopnih stikal. 
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Slika 2.1: Shema hierarhičnega sistema oskrbe z električno energijo [20]. 
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2.2 Elementi v sistemih neodvisnega napajanja 

Omrežja rezervnega napajanja so kot vsa druga energetska omrežja sestavljena iz več 

osnovnih elementov. Poleg samih vodnikov so še drugi elementi, ki skrbijo za 

zagotavljanje energije, njeno proizvodnjo, distribucijo in spremljanje oziroma nadzor. V 

osnovi delimo elemente rezervnega napajanja na naslednje skupine: 

Elementi preklopov in razdelitve električne energije, med katere sodijo:  

 stikalni bloki, 

 avtomatska preklopna stikala, 

 energetski kabli, 

 sistem ozemljitve. 

Elementi za proizvodnjo in zagotavljanje električne energije, med katere sodijo:  

 različni generatorji, 

 različni UPS-sistemi.  

Kot najbolj pogost generator za rezervno napajanje imamo v večjih energetskih 

postrojenjih dizelski agregat. Sestavljen je iz dizelskega motorja in generatorja izmenične 

napetosti. Njegova moč je odvisna od števila in moči posameznih porabnikov, ki jih mora 

napajati določen čas [16]. Z dizelskim agregatom se lahko napajajo objekti v celoti ali pa 

samo njegovi deli, kot so razsvetljava, sistemi varovanja ipd. V nekaterih primerih se lahko 

uporabljajo tudi v proizvodnih postopkih, pri katerih ni dovoljen noben izpad elektrike, saj 

lahko le-ta povzroči zelo veliko škodo. Tudi pri objektih posebnega pomena, kot so 

bolnišnice, zaklonišča, gasilske brigade itd., je treba zagotoviti napajanje z rezervnim 

virom. Napajanje z agregatom se lahko kombinira tudi z drugimi rezervnimi viri napajanja, 

kot so UPS-naprave in paralelno obratovanje z omrežjem. Kadar s svojimi porabniki 

presežemo konico obremenitve, se uporabi sistem paralelnega obratovanja. Takrat se 

vključi dizelski agregat in prevzame obratovanje konice [13]. Preklop med mrežnim in 

rezervnim napajanjem zagotovimo s stikali, nadzor pa opravljamo z namenskimi krmilniki, 

kot je preklopna avtomatika ComAp [4]. 
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3 PREKLOPNA AVTOMATIKA COMAP 

 

V primeru izpada omrežne napetosti naprava za nadzor agregata in preklopnega mesta 

izključi mrežni odklopnik in izda zahtevo za zagon dizelskega električnega agregata. Ko 

so električni parametri agregatske napetosti znotraj toleranc, se vključi agregatski 

odklopnik. Ob vrnitvi in stabilizaciji omrežne napetosti se agregat sinhronizira z omrežjem. 

Takrat se samodejno vključi mrežni odklopnik preklopnega mesta in breme se linearno 

prelije nazaj na omrežje. Ko je tok skozi merilni transformator na strani agregata približno 

nič (0 A), se agregatski odklopnik izključi. Po opravljenem procesu razhlajevanja 

pogonskega motorja se dizelski električni agregat samodejno ustavi. 

 

3.1 Splošno o modelih preklopne avtomatike podjetja ComAp 

 

V ComAp-ovi družini »New Technology« je celovit nabor nastavljivih avtomatik za 

krmiljenje virov, primernih za preprosto upravljanje od vsakdanje do najbolj zapletene 

uporabe. Imajo univerzalno programsko opremo, ki je na splošno združljiva z izdelki 

večine vodilnih proizvajalcev elektronskih sklopov. Z večjim pomnilnikom, več funkcijami 

in večjo hitrostjo obdelave imajo ComAp-ovi produkti »New Technology« zavidljiv ugled 

zaradi učinkovite sistemske integracije, preprostejšega spremljanja, uporabniku 

prijaznejšega daljinskega nadzora in preprostega servisiranja [7].  

 

3.2 Preklopna tehnologija, uporabljena pri reševanju težave 

 

Pri reševanju težave, ki jo predstavlja preklop med neodvisnima viroma napajanja, smo 

pripravili rešitev z namenskim krmilnikom. Le-ta je ključnega pomena, saj nadzoruje stanje 

na glavnem viru napajanja in po potrebi upravlja sekundarni vir napajanja. Uporabljeno 

preklopno tehnologijo smo opisali v nadaljevanju tega podpoglavja. 

 

InteliGenNT 

InteliGenNT je skupina tehnološko naprednih in prefinjenih preklopnih avtomatik za 

krmiljenje virov napajanja. Uporabni so za krmiljenje enega ali več napajalnih virov, ki 

delujejo v stanju pripravljenosti ali v paralelnem delovanju. Vključujejo vgrajen 

sinhronizator, delitev obremenitve in obsežno komunikacijo z elektronskimi napravami [8].  
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InteliGenNTC BaseBox  

InteliGen NTC BaseBox je celovit krmilnik preklopne avtomatike za krmiljenje enega ali 

več napajalnih virov, ki delujejo v stanju pripravljenosti ali v paralelnem načinu 

delovanja.Njegova konstrukcija omogoča preprosto montažo z možnostjo različnih 

dodatnih modulov, zgrajenih, da ustrezajo individualnim potrebam kupcev [9].  

 

Odlikujejo ga naslednje lastnosti: 

 možnost uporabe z zaslonom InteliVision 5 ali InteliVision 8, 

 možnost podpore z elektronsko krmilno enoto, 

 popolnoma integrirane rešitve krmilne avtomatike ter delitve signalov in komunikacije 

preko CAN-vodila; potrebne so minimalne zunanje komponente, 

 veliko komunikacijskih možnosti – preprost daljinski nadzor in vzdrževanje, 

 avtomatska sinhronizacija in nadzor, 

 meritve na generatorskem delu: U, I, Hz, kW, kVAr, kVA, PF, kWh, kVAhr, 

 meritve na mrežnem delu: U, I, Hz, kW, kVAr, PF, 

 razponi meritev za enosmerne napetosti in tokove – 120 / 277 V, 0–1 / 0–5 A, 

 konfiguracija vhodov in izhodov za različne potrebe uporabnika, 

 nadzor neuporabnih komponent, 

 zgodovina dogodkov (do 1000 zapisov) s seznamom shranjenih vrednosti, ki jih 

nastavi uporabnik, statistične vrednosti, 

 prednastavljeni parametri krmilnika, 

 montaža na DIN-letev [4].  

 

Slika 3.1: ComAp-ova krmilna avtomatika s snemljivim barvnim zaslonom. 

 

http://cdn.comap.cz/images/get/4ccab557e462af13b325fb3ea3fada0e/
http://cdn.comap.cz/images/get/4ccab557e462af13b325fb3ea3fada0e/
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InteliVision 5  

InteliVision 5 je barvni prikazovalnik ComApove skupine »New Technology« za daljinski 

prikaz. Kompatibilen je z linijo krmilnikov za nadzor napajalnih virov: InteliGen NT, 

InteliSys NT in InteliMains NT [10].  

Odlikujejo ga naslednje lastnosti [4]: 

 5,7-palčni barvni zaslon resolucije 320 × 240 pikslov, 

 zaslon za lokalno in daljinsko prikazovanje, 

 samodejna nastavitev (avtomatska konfiguracija, ki temelji na nadzorni aplikaciji), 

 direktna povezava s krmilnikom (pretvorniki niso potrebni), 

 preprost in hiter instinktivni nadzor, 

 preprosto upravljanje ekrana in grafike s funkcijo vlečenja ikon, 

 hiter dostop do pomembnih podatkov s petimi aktivnimi tipkami, 

 nastavljive aktivne tipke, 

 na hrbtni strani je na voljo pritrdilni vijak za montažo kompatibilnega krmilnika, 

 enaka jezikovna podpora za upravljavca, vključno z grafičnimi jeziki, 

 komunikacija preko vmesnika RS-485, 

 temperatura obratovanja: od –40 do +70 °C, 

 prednja stran je izdelana v zaščiti IP65.  

 

Slika 3.2: Barvni zaslon InteliVision 5. 

 

http://cdn.comap.cz/images/get/317caf53122f1b082c3f50a0954bbf50/
http://cdn.comap.cz/images/get/317caf53122f1b082c3f50a0954bbf50/
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4 ZRAČNI ODKLOPNIK EMAX E2.2 

 

Zračni odklopniki so tisti električni elementi, ki se uporabljajo za kratkostično in pretokovno 

zaščito tokokrogov. Odlikuje jih dolga življenjska doba, visoka natančnost izklopnih 

karakteristik in velik nabor dodatne opreme. V osnovi so ločilna stikala, ki pa imajo 

vgrajene tokovne transformatorje. Ti pretvarjajo tok glavnih kontaktov v tok z nizkimi 

vrednostmi. Elektronske zaščitne enote to vrednost primerjajo z nastavljeno izklopno 

karakteristiko odklopnikov. Zaščitne enote so elektronske in v osnovi služijo kot zaščita 

pred kratkim stikom in tokovno preobremenitvijo. Poleg osnovnih funkcij zaščitne enote s 

časovno zakasnitvijo kratkostične zaščite omogočajo tudi časovno selektivnost omrežja. 

Nekatere zaščitne enote imajo tudi prikazovalnik, na katerem lahko spremljamo vrednosti 

nekaterih električnih veličin na samem odklopniku. Boljše zaščitne enote navadno 

vključujejo tudi komunikacijski vmesnik, s katerim lahko povežemo odklopnik s centralno 

nadzornim sistemom in na njem spremljamo dogajanje na odklopniku. Odklopnik 

preklapljamo s pomočjo napete vzmeti, kar omogoča zelo hiter preklop kontaktov. Vzmet 

napenjamo ročno. V odklopnik lahko vgradimo tudi motorni pogon, ki napenja vzmet. Tako 

lahko odklopnik upravljamo na daljavo ali v povezavi s krmilno avtomatiko. S pomočjo 

pomožnih kontaktov lahko signaliziramo stanje glavnih kontaktov odklopnika in stanje 

zaščite odklopnika. Za izklapljanje odklopnika na daljavo lahko uporabimo izklopno 

tuljavo, za vklop pa vklopno tuljavo. V praksi se uporablja tudi podnapetostna tuljava, ki 

izklopi odklopnik v primeru, da v omrežju ni napetosti [12].  
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Slika 4.1: Zračni odklopnik, ki skrbi za fizični preklop med viroma napajanja, Emax E2.2. 

 

4.1 Uporaba zračnih odklopnikov 

 

Zračni odklopniki se navadno uporabljajo v nizkonapetostnih tokokrogih do 690 VAC, zato 

jih najdemo predvsem v nizkonapetostnih električnih razdelilnikih. Uporabljamo jih v 

tokovnem območju od 630 A pa tja do 7200 A. V večini primerov se uporabljajo 3 polni 

odklopniki, redkeje pa 4 polni. 

Osnovna izvedba zračnih odklopnikov je fiksna, kar pomeni, da odklopnik fiksno pritrdimo 

na glavne zbiralke električnega razdelilnika. Druga izvedba je izvlačljiva, kot prikazuje 

slika 4.2. Pri tej izvedbi na glavne zbiralke pritrdimo montažno kaseto, v katero nato s 

posebnim mehanizmom zapeljemo odklopnik. Funkcionalna zasnova je pri obeh izvedbah 

enaka. Prednost izvlačljivih odklopnikov je v tem, da lahko odklopnik odstranimo navkljub 

prisotni napetosti na glavnih zbiralkah električnega razdelilnika. 

Odklopnike uporabljamo v kombinaciji z izklopno tuljavo tudi kot stikala za izklop v sili [12].  
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Slika 4.2: Izvlačljivi model odklopnika nam s funkcijo odstranitve omogoča lažje 

servisiranje. 

 

4.2 Značilnosti odklopnikov skupine SACE EMAX 2 

 

SACE Emax 2 je nova serija nizkonapetostnih zračnih odklopnikov s tokovi do 6300 A. Z 

zmožnostjo učinkovitega in preprostega nadzora preprostih in zapletenih električnih 

napeljav predstavljajo rezultat razvoja zračnih odklopnikov v nadzornika moči [1].  

 

4.2.1 Učinkovitost zračnih odklopnikov skupine SACE EMAX 2 

 

Zračni odklopniki SACE Emax 2 so razviti tako, da z maksimalno učinkovitostjo 

nadzorujejo vse nizkonapetostne napeljave, kot so: industrijski proizvodni obrati, 

nakupovalni centri, podatkovni centri in komunikacijska omrežja. Inteligenten nadzor 

električnih virov in porabe elektrike je potreben za doseganje maksimalne učinkovitosti 

električnih napeljav z namenom zmanjšanja porabe in izgub. To je tudi razlog, da nove 

tehnologije, uporabljene pri zračnih odklopnikih SACE Emax 2, omogočajo optimalno 

produktivnost in zanesljivost napeljav, hkrati pa zmanjšujejo porabo energije skladno z 

varovanjem okolja [1].  
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4.2.2 Upravljalne enote zračnih odklopnikov skupine SACE EMAX 2 

 

Regulator moči nadzoruje moč, ki jo ureja zračni odklopnik, in jo vzdržuje pod mejo moči, 

ki jo je nastavil uporabnik. Rezultat te učinkovite uporabe je zmanjšana poraba elektrike in 

s tem nižji računi za elektriko. Regulator moči izključi neprioritetne naprave, npr. polnilne 

postaje električnih avtomobilov, razsvetljavo, naprave za hlajenje, za čas preobremenitve 

porabe energije. Ponovno jih priključi takoj, ko je to primerno. Po potrebi samodejno 

vključi pomožne električne vire, kot so generatorji. Nadzorni sistem pri tem ni potreben. 

Dovolj je le nastaviti omejitev obremenitve na Emax 2, ki nadzoruje vse povezane zračne 

odklopnike, tudi če ne vključujejo funkcije meritve. Pri napeljavah, ki že imajo sistem 

upravljanja z energijo, lahko omejitev obremenitve nastavimo daljinsko. Zračni odklopniki 

SACE Emax 2 vsebujejo nove zaščitne enote. Le-te je preprosto programirati in odčitavati. 

Enota Ekip Touch natančno meri moč in energijo ter shrani alarmne dogodke, ki so se 

zgodili pred kratkim, in najnovejše meritve z namenom, da bi preprečila napake na 

napeljavi ali izklopila zračni odklopnik, kadar je to potrebno. Prav tako je na voljo funkcija 

analize omrežja, ki zelo natančno nadzoruje porabo električne energije. Nadzorne enote 

vključujejo vse funkcije zaščite in predstavljajo varno rešitev nadzora, pripravljenega za 

uporabo. Zunanje enote, ožičenje in pregledi niso potrebni [1].  

 

4.2.3 Povezanost in nadzor zračnih odklopnikov SACE Emax 2 preko komunikacijskih 

enot 

 

Zračni odklopniki SACE Emax 2 imajo popolnoma integriran avtomatski nadzor energije 

za izboljšanje proizvodnje in porabe energije. Lahko jih nadzorujemo tudi na daljavo. Vsi 

odklopniki so lahko opremljeni s komunikacijskimi enotami, do katerih potem dostopamo z 

različnimi protokoli, kot so: Modbus, Profibus, DeviceNet, kot tudi z Modbus TCP, Profinet 

in EtherNet IP. Moduli v obliki kartuš so lahko nameščeni direktno na električne 

razdelilnike tudi naknadno. Komunikacijski moduli omogočajo razvoj pametne mreže. S 

komunikacijskimi modeli lahko dostopamo do natančnih meritev električnega toka, 

napetosti, moči in porabe energije. Zaščitne enote so lahko uporabljene kot analizatorji 

omrežja, saj nam omogočajo meritev vseh potrebnih veličin za analizo. Prav tako je lahko 

analizator nameščen na sprednjo stran stikal brez dodatnih zunanjih instrumentov in 

zajetnih tokovnih transformatorjev. Vse funkcije odklopnikov so povsem varno dostopne 
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preko spletnega omrežja z nadzornim sistemom Ekip Link in upravljalno enoto »Ekip 

Control Panel« [1].  

4.2.4 Tehnične karakteristike zračnega odklopnika Emax E2.2 N Ekip Touch 

 

Tehnične značilnosti zračnega odklopnika SACE Emax E2.2 N Ekip Touch so prikazane v 

tabeli 1. 

 

Tabela 1: Tehnične karakteristike zračnega odklopnika Emax E2.2 [1]. 

 

Obratovalna napetost Ue  690 V 

Frekvenca  50–60 Hz 

Verzija izvlačljiv 

Nazivni tok Iu  1600 A 

Nazivni kratkostični tok Icu  66 kA 

Nazivni vzdržni kratkostični tok Icw  66 kA 

Zaščitna enota Ekip Touch 
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5 RAZVOJ SISTEMA PREKLAPLJANJA 

 

Za razvoj učinkovitega avtomatskega sistema preklapljanja smo najprej oblikovali idejno 

zasnovo rešitve. Nato smo pregledali obstoječi sistem rezervnega napajanja in načrtovali 

novo rešitev. Glede na podane zahteve smo izbrali ustrezno opremo za izvedbo projekta. 

Načrtali smo enopolno shemo in oblikovali videz električnega razdelilnika.  

 

5.1 Idejna zasnova preklopa med napajalnima viroma 

 

Pokazala se je potreba po napajanju iz dveh neodvisnih virov s ciljem, da bi preprečevali 

večjo gospodarsko škodo ob izpadu mrežne napetosti. V ta namen je bila podana zahteva 

za nakup dizelskega agregata, ki bi zagotavljal električno energijo tudi v času izpada 

omrežja. Pri tem pa se je pokazala potreba po ustreznem avtomatskem preklopu med 

obema viroma napajanja. Idejno shemo takšnega preklopa prikazuje slika 5.1. 

 

 

Slika 5.1: Shema preklopa med neodvisnima viroma napajanja. 

 

Rešitev smo pripravili v obliki krmilno-razdelilne omare dizelsko-električnega agregata 

nazivne moči 1000 kVA. 
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5.2 Obstoječi sistem rezervnega napajanja 

 

Sistem sestavlja dizelski električni agregati nazivne moči 1025 kVA. Agregat je sestavljen 

iz pogonskega motorja proizvajalca MTU in sinhronskega generatorja proizvajalca Leroy-

Somer. Samodejni preklopi med mrežnim in agregatskim virom se izvajajo v 

samostoječem stikalnem bloku, v katerem je vgrajeno motorizirano stikalo za nazivni tok 

1600 A proizvajalca Socomec. 

 

5.3 Predlagan sistem rezervnega napajanja 

 

Predlagali smo sistem, ki omogoča samodejni zagon dizelskega električnega agregata ob 

izpadu omrežne napetosti in brezprekinitveni prehod na omrežno napajanje ob vrnitvi 

električnega omrežja. Tako lahko redna bremenska testiranja agregata opravljamo brez 

motenja električnih porabnikov, saj sistem omogoča sinhronizirane preklope v obe smeri 

(preklop z mrežnega na generatorski vir in nazaj) po časovno linearni rampi. Nadzor in 

upravljanje z agregatom se izvajata lokalno (preko tipk na krmilniku agregata) ali na 

daljavo preko nadzornega računalnika. Za daljinski nadzor in upravljanje se uporabi 

protokol TCP/IP. Ob primopredaji bomo naročniku predali dokumentacijo, ki jo sestavljajo 

navodila za uporabo krmilnika dizelskega električnega agregata in preklopnega mesta, ter 

vezalne sheme agregata in preklopnega mesta. 

 

Shema novega sistema, slika 5.2, prikazuje zasnovo preklopa med dvema napajalnima 

viroma z zračnima odklopnikoma in preklopno avtomatiko. Prikazan imamo dovod 

omrežnega napajanja in pomožni vir napajanja iz dizelskega agregata. Vira napajanja sta 

povezana na zračna odklopnika. Na odvodu pa je galvanska povezava, pripravljena za 

priključitev porabnikov. Prikazane so tudi povezave tokovnih in napetostnih vej za meritve, 

ki jih opravlja krmilnik InteliGen BB NTC. Na shemi so vrisane tudi povezave upravljanja in 

nadzora posameznih elementov. 
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Slika 5.2: Shema novega sistema napajanja. 

 

5.4 Izbira opreme glede na tehnične lastnosti 

 

Podana je bila zahteva, da bi pri načrtovanju rešitve uporabili zračne odklopnike 

proizvajalca ABB, izbira preostale opreme in tudi sistemske rešitve pa so bili prepuščeni 

nam. Tako smo pripravili shemo krmilno-razdelilne omare. Glede na tehnične lastnosti 

transformatorja in dizelsko-električnega agregata smo razvili preklop med 1600-A 

zračnima odklopnikoma. V ta namen smo uporabili ABB-jeva odklopnika SACE Emax 

E2.2 N. Le-ta smo zaradi potrebe po avtomatskem vklapljanju in izklapljanju nadgradili z 

motornima pogonoma ter vklopno in izklopno tuljavo. Da bi omogočili servisiranje tudi med 

obratovanjem, smo se odločili za izvlačljivi model. Odločili smo se za preklopno 

avtomatiko podjetja ComAp in njihov produkt InteliGenNTC BaseBox skupine InteliGen NT, 

ki smo mu dodali pripadajoči zaslon za daljinsko upravljanje InteliVision 5. 

 

Drugi elementi, ki so bili uporabljeni v krmilno-razdelilni omari: 

 kovinska omara 1200 x 2000 x 600 s podstavkom Rittal 8206500, 

 varovalni ločilniki ETI VLC 10 x 38 za napajanje lastne rabe, 

 tokovni merilni transformator Circutor TC8 2000/5 A, 

 časovni rele z zakasnjenim izklopom Siemens 3TX4 701–0AN1, 
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 releji z zaščitno diodo Schneider Electric serije RXM, 

 gobasta tipka za izklop v sili Schneider Electric XB4BS8445, 

 preklopnik za bremenski test Schneider Electric XB4BD21, 

 napajalnik 230 VAC/24 VDC, 2,5 A Siemens 6EP1332 5BA00, 

 servisna vtičnica Schneider Electric 15310, 

 ploščati baker 100 x 10 in 60 x10,  

 izolatorji, 

 vrstne sponke Weidmuller. 

 

Slika 5.3 prikazuje elemente med procesom nameščanja v krmilno-razdelilno omaro. V 

zgornjem delu vidimo montažno ploščo s krmilnimi elementi. Pod njimi sta vgrajeni kaseti 

izvlačljivih zračnih odklopnikov, spodaj pa so bakrene zbiralke. Vse skupaj je nameščeno 

v jekleno ogrodje. 

 

 

Slika 5.3: Tehnični elementi krmilno-razdelilne omare med izdelavo. 
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5.5  Načrtovanje v programu EPLAN 

 

Programska oprema EPLAN Electric P8 je namenski program za načrtovanje shem v 

elektrotehniki. Ponuja neomejene možnosti za načrtovanje, dokumentacijo in upravljanje 

avtomatizacije projektov. Omogoča nam izdelavo podrobnih poročil na podlagi sheme. Le-

ta so sestavni del celovitega sistema dokumentacije in zagotavljajo nadaljnje faze 

projekta, kot so proizvodnja, montaža, zagon in storitev s podatki, ki so potrebni. Tehnični 

podatki z drugih projektnih področij, kot so pnevmatika in hidravlika, se lahko izmenjujejo 

preko vmesnikov. To zagotavlja usklajenost in povezanost v celotnem procesu razvoja 

izdelka [5]. Načrt krmilno-razdelilne omare dizelsko-električnega agregata 1000 kVA je 

izvajalec projektiral v računalniškem programu EPLAN. Shema projekta je prikazana na 

slikah 5.4–5.19. 

 

 

 

Slika 5.4: Kazalo vsebine načrtovanih shem, ki smo jih izdelali pri načrtovanju krmilno-

razdelilne omare. 
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Na sliki 5.5 vidimo enopolno shemo, ki prikazuje potek moči v krmilno-razdelilni omari. Za 

preklapljanje med viroma napetosti smo načrtovali motorizirana zračna odklopnika. 

 

 

 

 

Slika 5.5: Shema močnostnega razvoda. 
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Bolj podrobno shemo smo prikazali na sliki 5.6, na kateri vidimo, kako opravljamo meritve 

na odvodnih zbiralkah s pomočjo analizatorja omrežja. Vidne so tudi tokovne in 

napetostne veje za nadzor preko krmilne avtomatike. 

 

 

 

 

Slika 5.6: Energetska shema močnostnega razvoda. 
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Za vklapljanje in izklapljanje zračnih odklopnikov uporabljamo motorni pogoni ter vklopne 

in izklopne tuljave, kot vidimo prikazano na slikah 5.7. in 5.8. Za zakasnitev izklopa 

mrežnega odklopnika pa uporabljamo tudi časovni rele. 

 

 

Slika 5.7: Shema krmiljenja mrežnega odklopnika. 

 

 

Slika 5.8: Shema krmiljenja agregatskega odklopnika. 
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Na sliki 5.9 smo prikazali priključitev napetostnih vej iz agregatskega in mrežnega vira 

napajanja. Prikazana je tudi priključitev tokovnih vej iz dizelskega agregata in povezava iz 

tokovnega transformatorja na mrežnih zbiralkah. 

 

 

 

 

Slika 5.9: Shema merjenja napetosti in toka. 

 

Na slikah 5.10 in 5.11 smo razvili načrt upravljanja z agregatom s pomočjo krmilne 

avtomatike in relejev. Releje se upravlja s pomočjo digitalnih izhodov na krmilniku, preko 

katerih se vklaplja posamezne funkcije agregata. Preko relejskih kontaktov se agregat 

vklaplja in izklaplja. V primeru napake v delovanju smo pripravili alarm preko sirene, ki se 

izključi s pomočjo signala za ponastavitev. 
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Slika 5.10: Shema upravljanja z agregatom. 

 

 

 

 

Slika 5.11: Shema digitalnih izhodov. 
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Na sliki 5.12 so prikazani digitalni signali o delovanju dizelskega agregata. To so alarmni 

signali, ki nam javljajo napake, kot so prenizek tlak olja, previsoka temperatura motorja, 

prenizek nivo hladilne tekočine in druge napake, prikazane na shemi. Načrtovali smo tudi 

tipko za izklop v sili in stikalo za bremenski test. 

 

 

 

 

 

 

Slika 5.12: Shema digitalnih vhodov. 
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Na shemi analognih vhodov smo narisali regulacijo vrtljajev motorja in napetosti na 

dizelskem agregatu. Prav tako na krmilniku spremljamo nivo hladilne tekočine in goriva ter 

temperaturo motorja, kot vidimo na sliki 5.13. 

 

 

 

 

Slika 5.13: Shema analognih vhodov. 

 

Komunikacijo smo prikazali na sliki 5.14, na kateri vidimo komunikacijski vmesnik 

krmilnika s povezavo upravljalnega zaslona preko modula RS485, kar nam kaže slika 

5.15. 
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Slika 5.14: Shema komunikacijskih priključkov. 

 

 

 

Slika 5.15: Shema upravljalnega zaslona InteliVision 5. 
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Za napajanje krmilnika nam ob izpadu električne energije služi baterija, ki jo polnimo 

preko baterijskega polnilnika, kot vidimo na sliki 5.16. Tukaj smo prikazali tudi priključek 

za ogrevanje motorja dizelskega agregata in servisno vtičnico v krmilno-razdelilni omari. 

 

 

 

 

 

Slika 5.16: Shema lastne rabe. 
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Na sliki 5.17 vidimo shemo agregata, ki jo sestavljajo generator z regulatorjem napetosti, 

zaščitni odklopnik za varovanje pred preobremenitvijo, tokovni transformatorji za meritev 

toka generatorja ter upravljanje z gretjem in hlajenjem dizelskega motorja. 

 

 

 

 

Slika 5.17: Shema agregatskega dovoda. 
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Shema upravljanja generatorja, slika 5.18, nam prikazuje baterije, zaganjač in alternator v 

medsebojni povezavi za zagon dizelskega motorja. Vidimo tudi priključitev nivojske sonde 

hladilne tekočine in termostat za prikaz temperature le-te. 

 

 

 

 

Slika 5.18: Shema upravljanja generatorja. 
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Na zadnji shemi načrta, slika 5.19, smo prikazali signale v medsebojni povezavi krmilnika 

agregata in preklopne avtomatike krmilno-razdelilne omare. 

 

 

 

 

Slika 5.19: Shema krmilnih signalov. 
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5.6 Načrtovanje videza električnega razdelilnika 

 

Načrtovanju enopolne sheme v programu EPLAN sledi razvoj sheme videza krmilno-

razdelilne omare, ki smo jo pripravili s programsko opremo Avtocad. V notranjost 

električnega razdelilnika smo umestili glavne gradnike, zračne odklopnike, zatem smo 

dodali povezave močnostnih zbiralk, priključke za dovodne in odvodne vodnike ter 

tokovne transformatorje. V preostali prostor smo vrisali krmilno in zaščitno opremo. Sledil 

je izris sprednjega dela razdelilnika, na katerega smo prenesli elemente, ki so vgrajeni na 

vrata: zračna odklopnika, prikazovalnik preklopne avtomatike, analizator omrežja in 

krmilne tipke. Ob zaključku izdelave videza električnega razdelilnika smo na tehniški risbi 

zaradi lažje izdelave samega električnega razdelilnika kotirali pomembnejše gradnike. 

Izdelan videz krmilno-razdelilne omare nam prikazuje slika 5.20. 

 

Slika 5.20: Shema krmilno-razdelilne omare dizelsko-električnega agregata 1000 kVA. 
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6 NAČRTOVANJE ELEKTRIČNEGA RAZDELILNIKA 

 

Ko smo končali z načrtovanjem videza krmilno-razdelilne omare, smo se lotili še izdelave 

le-te. Po naboru električnega materiala, potrebnega za izdelavo, smo začeli tehnološko 

obdelavo. Najprej smo pripravili ohišje omare, sledila sta namestitev zračnih odklopnikov 

in galvanskih povezav. Nato smo umestili še krmilno-signalne elemente in preklopno 

avtomatiko. Ob zaključku del smo opravili še preizkus galvanskih povezav, nastavili 

parametre in opravili testni zagon. 

 

6.1 Obdelava ohišja 

 

Ohišje krmilno-razdelilne omare smo izdelali iz skeleta, ki ga z vseh strani obdajajo 

stranice, na sprednji strani pa ima vrata z zapiralom. Običajno je izdelano iz prašno 

barvane jeklene pločevine, kjer pa je izpostavljeno vremenskim vplivom, pa se za izdelavo 

uporabljata poliester in nerjaveča pločevina. Ker uporabniki krmilno-razdelilnih omar 

običajno niso usposobljeni za poseganje v le-te, je treba krmilne elemente in 

prikazovalnike umestiti na dostopna mesta. V ta namen smo izdelali izvrtine in izreze v 

vratih, kot je razvidno iz slike 6.1, v njih pa smo kasneje vgradili aktivne elemente.  

 

 

 

 

Slika 6.1: Izdelava prebojev ohišja omare. 
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V tej fazi smo pripravili tudi nosilce iz krivljene pločevine za pritrditev odklopnikov in 

izolatorjev ter montažno ploščo za namestitev drugih komponent. 

 

6.2 Namestitev odklopnikov in galvanska povezava 

 

Na pripravljene nosilce v ohišju smo pritrdili kasete zračnih odklopnikov, izolatorje, DIN-

letve in kanale za ožičenje električnih elementov. Nato smo izdelali galvanske povezave 

na odklopnikih, v ta namen smo uporabili zbiralke iz ploščatega bakra. 

 

6.2.1 Močnostne zbiralke za izvedbo galvanske povezave 

 

Za izvedbo galvanskih povezav je treba uporabiti močnostne zbiralke. To so najpogosteje 

neizolirani vodniki iz bakra ali aluminija večjih prerezov. Preko njih se v transformatorskih 

postajah ali stikališčih električna energija zbira in razdeljuje. Za notranje montaže se 

najpogosteje uporabljajo zbiralke ploščate oblike, saj je za spajanje in priključevanje to 

najugodnejša oblika. V preteklosti so se zaradi razpoznavanja faz in boljšega hlajenja gole 

zbiralke tudi barvale [16]. Danes pa jih označujemo z oznakami faz. 

Zbiralke smo namestili na podporne izolatorje, ki so bili porcelanasti ali aralditni. Ploščate 

zbiralke nameščamo pokončno ali ležeče, in sicer s posebnimi nosilci, ki omogočajo 

njihov vzdolžni pomik (dilatacijo), polaganje več paralelnih za eno fazo (do 4) in seveda 

njihovo pritrjevanje. Pri zelo dolgih zbiralkah in pri priključitvah na stikalne naprave, ki 

povzročajo sunke, v zbiralke namestimo posebne elemente dilatacije. Med več paralelnih 

zbiralk za vsako fazo moramo med njimi namestiti tudi posebne distančnike – izolacijske 

vložke. Brez njih bi se zbiralke zaradi velikih sil in majhnih medsebojnih razdalj upogibale. 

Izbira položaja namestitve je odvisna od velikosti sil in postavitve elementov. Na 

dimenzioniranje zbiralk moramo biti zelo pozorni. Prenesti morajo namreč vse električne, 

mehanske in termične obremenitve. Če se na zbiralkah pojavi okvara, lahko celotna 

postavitev izpade. Dimenzije zbiralk določimo glede na: 

 nazivni tok, 

 mehanske sile pri kratkem stiku, 

 segrevanje. 
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Sisteme zbiralk delimo na enojne – enosistemske zbiralke in dvojne – dvosistemske 

zbiralke. V praksi pa so v uporabi tudi večsistemske zbiralke. Enojne so preproste in 

pregledne. Uporabljamo jih za napajanje manj zahtevnih porabnikov, saj imajo majhno 

obratovalno varnost. Okvare je možno odpraviti le pri popolni izključitvi napajanja. 

Dvosistemske zbiralke pa uporabljamo za napajanje zahtevnejših uporabnikov [16].  

 

6.2.2 Namestitev odklopnikov in zbiralk 

 

V ohišja krmilno-razdelilnih omar smo najprej vgradili večje elemente, v našem primeru so 

to zračni odklopniki, kar prikazujeta sliki 6.2 ter 6.3. Za montažo zračnih odklopnikov je 

bilo treba pripraviti konstrukcijo iz različnih profilov, na katero smo le-te privili. Ker smo 

zaradi lažjega servisiranja med obratovanjem izbrali izvlačljivi model, smo najprej umestili 

kasete odklopnikov. Kasneje smo vanje vstavili še zračna odklopnika. Pripravili smo tudi 

izolatorje za montažo ploščatih zbiralk.  

 

 

 

 

Slika 6.2: Namestitev mrežnega odklopnika. 
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Slika 6.3: Namestitev agregatskega odklopnika. 

 

Glede na nazivni tok virov izberemo tudi velikost ploščatih bakrenih zbiralk, s pomočjo 

katerih se izvedejo galvanske povezave med kasetama zračnih odklopnikov, kot vidimo 

na sliki 6.4. Pripravijo se tudi priključki, preko katerih se bodo priključili vodniki napajalnih 

virov in bremena. Med montažo ploščatih zbiralk namestimo tudi tokovne transformatorje, 

s pomočjo katerih se opravljajo meritve na bremenu, kar kaže slika 6.5. 
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Slika 6.4: Namestitev galvanske povezave z bakrenimi zbiralkami. 

 

 

Slika 6.5: Namestitev tokovnih transformatorjev na bakrene zbiralke. 

 

Manjše stikalne in krmilne elemente smo namestili na montažno ploščo in jih galvansko 

povezali. Šele nato pa smo montažno ploščo vstavili v ohišje krmilno-razdelilne omare.  
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6.3 Umestitev avtomatike ComAp 

 

Med montažo krmilnih elementov na montažno ploščo smo namestili tudi avtomatiko 

ComAp in jo povezali na vir napajanja. Dodali smo digitalne in analogne signale. S 

pomočjo komunikacijskega kabla pa smo jo povezali z zaslonom InteliVision 5. Povezave 

predstavljamo na sliki 6.6. 

 

 

 

 

Slika 6.6: Namestitev avtomatike ComAp. 

 

6.4 Preizkus galvanskih povezav 

 

Preden izdelek predamo končnemu naročniku, ga je treba ustrezno preizkusiti. Preizkus 

se mora izvesti v skladu z zahtevami iz SIST HD 60364 [14]. Izvedejo ga lahko le 

strokovno usposobljene osebe, pristojne za tako preverjanje, ki tudi poskrbijo, da v 

primeru preverjanja ne bo povzročena škoda za ljudi, živali, premoženje ali opremo, tudi 

če je naprava v okvari. Pred preizkusom je treba opraviti pregled, ki mora potrditi, da 

oprema ustreza varnostnim zahtevam, je pravilno izbrana in nameščena in ni 

poškodovana tako, da bi to zmanjšalo njeno varnost. Pri pregledu je tako treba preveriti 

najmanj deset meritev iz različnih delov standarda SIST HD 60364.  
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V skladu s tem preizkušamo [14]: 

 način zaščite pred električnim udarom, 

 prisotnost protipožarnih pregrad in drugih ukrepov proti razširjanju ognja in zaščite 

pred učinki toplote, 

 izbiro vodnikov glede velikosti toka in padca napetosti, 

 izbiro in nastavitev zaščitnih in nadzornih naprav, 

 prisotnost in pravilno nastavitev ustreznih ločilnih in stikalnih naprav, 

 izbiro opreme in zaščitnih ukrepov, ki ustrezajo zunanjim vplivom, 

 pravilnost označenih nevtralnih in zaščitnih vodnikov, 

 enopolna stikala, priključena v linijskih vodnikih, 

 prisotnost vezalnih shem, opozorilnih napisov in drugih podobnih informacij, 

 identifikacijo tokokrogov, naprav nadtokovne zaščite, stikal, sponk itd., 

 istovetnost priključitve vodnikov, 

 prisotnost in primernost zaščitnih vodnikov, vključno z vodniki glavne in dodatne 

izenačitve potencialov, 

 prisotnost in primernost za delovanje, identifikacijo in vzdrževanje. 

 

Izvesti jih moramo z merilnimi instrumenti, ki so prav tako skladni z omenjenim 

standardom [14].  

Po zaključku del na električni krmilni omari smo opravili tudi pregled nizkonapetostnega 

električnega razdelilnika, vključno z ožičenjem in preizkušanjem električne funkcionalnosti 

po priloženih načrtih. Sledil je test galvanskih povezav in izolacijske upornosti med 

vodniki. Pri pregledu smo uporabili instrument tipa: CE Multitester MI 2094 ser. št. 

10280203, potrdilo o skladnosti PP-10-059. Ugotovili smo, da je izdelek načrtovan in 

izdelan v skladu s standardoma SIST EN 61439-1:2012; 61439-2:2012. Izjava o preizkusu 

je tudi dodana diplomski nalogi kot priloga A. 
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6.5 Nastavitev parametrov in testni zagon 

 

Parametri ComApove avtomatike krmiljenja so že tovarniško nastavljeni na privzete 

vrednosti. Zato so bila prilagajanja nastavitev minimalna. Le-te smo nastavili po namestitvi 

električnega razdelilnika v objekt naročnika. Sledila je priključitev razdelilnika na oba vira 

napajanja. Po ponovnih meritvah galvanskih povezav smo vključili vira napajanja in 

opravili testni zagon. 

 

6.6 Bremenski test 

 

Ko je omrežje prisotno in mrežni odklopnik vključen, so porabniki napajani iz omrežja. 

Za izvedbo bremenskega testa smo preklopili krmilno stikalo BREMENSKI TEST v 

pozicijo 1. Agregat se samodejno zažene in se sinhronizira z omrežjem. Po določenem 

času se samodejno vključi tudi agregatski odklopnik. Po časovno linearni rampi se breme 

prenese z omrežja na agregat. Ko je tok skozi tokovnik pred mrežnim odklopnikom 

približno 0 A, se mrežni odklopnik samodejno izključi. Porabniki se v tem trenutku 

napajajo iz agregata. Agregat deluje otočno. V zadnji fazi bremenskega testa smo 

preklopili stikalo BREMENSKI TEST v pozicijo 0. Agregat se samodejno sinhronizira z 

omrežjem in vključi se mrežni odklopnik. Breme se po časovno linearni rampi prenese na 

omrežje. Agregatski odklopnik se izključi, ko je tok iz agregata približno 0 A. Sledi 

postopek razhlajevanja pogonskega motorja in generatorja in samodejna zaustavitev 

agregata. 
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7 SKLEP 

 

Krmiljenje preklopa med neodvisnima viroma napajanja smo načrtovali z zračnimi 

odklopniki in preklopno avtomatiko ComAp. Po izvedbi vseh preizkusov in po 

nekajmesečnem delovanju se je pokazalo, da so zračni odklopniki odlična rešitev 

krmiljenja različnih virov napajanja. Vzdržijo namreč velike obremenitve preklapljanja in s 

tem preprečijo nastajanje škode na sami električni opremi kot tudi morebitno škodo, ki bi 

lahko nastala ob izpadu proizvodnje. Sama zasnova izvlečnih modelov je zelo praktična in 

posebej primerna ravno z vidika vzdrževanja. Zračni odklopniki so avtomatizirani in tako 

ne potrebujejo nenehnega nadzora in ročnega upravljanja. Preko programske opreme 

lahko preprosto nadziramo njihovo delovanje, razberemo meritve ali vnesemo nove 

parametre. Preklopna avtomatika se je izkazala za zelo dobro rešitev naše težave, saj 

zelo učinkovito opravlja nadzor delovanja električnih elementov in virov napajanja, poleg 

tega pa je tudi dovolj preprosta za uporabo. Za nemoteno obratovanje je vseeno treba 

opravljati redna testiranja in vzdrževanje pri pooblaščenem servisu. 
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PRILOGA A  
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PRILOGA B 
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