
 

 

PRILOGA III: Posebne zahteve za zaščito 

a)  Zahteve za zaščito naprav uporabnikov 

Upravljalec omrežja v soglasju za priključitev določi uporabniku vrsto zaščitnih 
naprav upoštevaje: 
- ustroj in obratovalne pogoje omrežja, 
- pogoje na stičnem mestu z omrežjem. 
 
Zaščitne naprave uporabnikov morajo pravilno delovati pri vseh napetostih, tokovih in 
frekvencah, ki se lahko pojavijo na stičnem mestu. 
 
Upravljalec omrežja v soglasju za priključitev določi pogoje na stičnih mestih omrežja 
in uporabnikovega omrežja skladno z določili predpisov, ki urejajo sistemsko 
obratovanje prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja. Upravljalec 
omrežja v soglasju za priključitev določil tehnične karakteristike in časovne nastavitve 
glavne in rezervne zaščite, ki ustrezajo specifičnim pogojem, upoštevajo prakso 
glede uskladitve z uporabniki in možnost napačnega delovanja zaščitnih in stikalnih 
naprav. 
 
Vrednost kratkostičnih tokov poda upravljalec omrežja na podlagi izračuna kratkega 
stika na zbiralkah, pri čemer upošteva načrtovani razvoj prenosnega ali 
distribucijskega omrežja. 
 
Za uporabnike s posebnimi zahtevami po kakovosti električne napetosti ali za 
uporabnike, katerih naprave motijo druge odjemalce v omrežju, lahko upravljalec 
omrežja v soglasju za priključitev predlaga zahtevnejše rešitve zaščite. 
 
 
b) Posebne zahteve za zaščito naprav proizvajalcev 
 
Električna zaščita proizvodnih enot mora vedno delovati neodvisno od drugih 
sistemov vodenja, tudi če imajo ti sistemi zaščitno vlogo in mora pri nedovoljenih 
obratovalnih stanjih, ki so posledica napačnega delovanja regulatorja, npr. pri 
podvzbujenosti, odklopiti proizvodno enoto od omrežja. To naj velja predvsem pri 
naključnih okvarah, kot so zemeljski stiki in kratki stiki. 
 
Na stičnih mestih prenosnega omrežja in proizvodnih enot je potrebna vgradnja 
naprav za sinhronizacijo in paralelno stikanje ter naprav za kontrolo sinhronizma pri 
3-polnem APV. 

 

Način ozemljevanja zvezdišča energetskega transformatorja predpiše upravljalec 
prenosnega omrežja v soglasju za priključitev glede na potrebe v EES-u. 
 
Pri določitvi zaščitne sheme je treba upoštevati naslednje: 
 
- zunanje kratke stike, 
- nesimetrijo obremenitev, 



 

  

- statorsko in rotorsko preobremenitev, 
- podvzbujanje, 
- prenizko ali previsoko frekvenco, 
- asinhronsko delovanje, 
- torzijske obremenitve, 
- motorsko delovanje, 
- ukrepe pri napačnem delovanju odklopnika, 
- rezervno zaščito, 
- časovno koordinacijo zaščit. 
 
c) Posebne zahteve za zaščito naprav malih hidroelektrarn 
 
Upravlalec omrežja v soglasju za priključitev določi, da morajo biti na ločilnem mestu 
praviloma vgrajene naslednje zaščite generatorjev: 
 
- Prenapetostna zaščita z meritvijo treh medfaznih napetosti in s časovno 

zakasnitvijo: 
• obseg nastavitve delovanja:  100 % - 120 % Un, 
• obseg časovne zakasnitve: 0 - 6 s; 

 
- Podnapetostna zaščita z meritvijo treh medfaznih napetosti in s časovno 

zakasnitvijo: 
• obseg nastavitve delovanja:  70 % - 100 % Un, 
• obseg časovne zakasnitve: 0 - 6 s; 

 
- Nadfrekvenčna zaščita s časovno zakasnitvijo: 

• obseg nastavitve delovanja:  50 Hz – 52 Hz, 
• obseg časovne zakasnitve: 0 - 6 s; 

 
- Podfrekvenčna zaščita s časovno zakasnitvijo: 

• obseg nastavitve delovanja:  48 Hz – 50 Hz, 
• obseg časovne zakasnitve: 0 - 6 s; 

 
- Zaščita pred motorskim obratovanjem glede na zahteve pogonskega stroja; 
-  
- Zaščita pred pobegom pri hidroagregatih. 
 
Male hidroelektrarne, ki so vključene v srednjenapetostno omrežje preko lastne 
transformacije in so predvidene za oddajo energije v omrežje, morajo imeti na 
stičnem mestu vgrajeno zemeljskostično zaščito. 

Zemeljskostična zaščita se lahko opusti, če je minimalna moč odjema na SN vodu, 
na katerega je elektrarna priključena, vsaj štirikrat večja od instalirane moči 
elektrarne. 
 
Vse zaščite morajo biti izvedene tako, da delujejo na izklop generatorskega 
odklopnika, ali na odklopnik bloka pri blokovnem stiku generatorja in transformatorja. 
 
Pri elektrarnah, ki se ob izpadu omrežne napetosti avtomatsko vklopijo na otočno 
napajanje dela internega omrežja, morajo biti na ločilnem mestu vgrajena 



 

  

nadtokovna zaščita, kratkostična zaščita in po potrebi tudi zaščita pred povratno 
energijo. 
 
Za energetski transformator v sklopu male hidroelektrarne morajo biti predvidene 
vsaj naslednje zaščite: 
- zaščita, ki deluje ob notranjih okvarah, 
- zaščita pri preobremenitvi, 
- zaščita pri prenapetosti iz omrežne strani. 
 
Vse zaščite, ki odkrivajo notranje okvare, morajo biti izvedene tako, da delujejo na 
izklop transformatorja na omrežni strani in na generatorski strani. 
 

Za elektrarne z instalirano močjo od 18 do 36 kVA in predvideno oddajo električne 
energije v omrežje upravljalec omrežja v določenih primerih ne zahteva pod- in 
nadfrekvenčne zaščite, kar mora biti navedeno tudi v soglasju za priključitev. Za 
elektrarne do moči 18 kVA upravljalec omrežja ne zahteva pod- in nadfrekvenčne 
zaščite. 

 

d) Posebne zahteve za zaščito naprav odjemalcev 
 
Lastnik naprav na napetostnem nivoju 110 kV je pri izpadu napetosti dolžan 
zagotoviti, da podnapetostna zaščita izklopi odklopnik transformatorja na primarni 
strani. Izjema je transformator z izvedenim ozemljenim zvezdiščem, pri katerem mora 
podnapetostna zaščita izklopiti odklopnike na straneh nižjih napetosti. 
 
Za zaščito visokonapetostnih vodov je predvidena sodobna distančna zaščita z 
možnostjo digitalnega procesiranja in prenosa podatkov pri okvarah in drugih 
motnjah v center za nadzor zaščite upravljalca omrežja. 
 
Distančna zaščita mora imeti vsaj tri distančne stopnje in četrto stopnjo kot vzbujalno, 
z možnostjo izbire različnih tipov karakteristik. 


