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Kalibracija merilnika vrtljajev 
Vpisna št. :09090346 

1. Pomen kalibracije merilnika vrtljajev 

 
Kalibracija vrtljajev je zelo pomembna, kajti z vrtljaji lahko reguliramo na 
različnih napravah različne parametre, nap. na generatorju kakšno napetost 
ustvarja, na glavnem motorju s kakšno hitrost plujemo, na kompresorju 
kakšen tlak dosegamo,… 
Problem pride ko so teli merilniki vrtljajev neprecizni oziroma s časom 
postanejo neprecizni. Vpliv je kasneje viden na nepravilni napetosti, tlaku, 
porabi goriva,…   
 

2. Merilnik vrtljajev 
Merilniki vrtljajev na ladjah so električni, ker so vgrajeni na mestih ki so 
oddaljeni od rotacijski elementov (gredi).Ti merilniki ne potrebujejo lastnega 
izvora napetosti (lad. mrežo ali baterije), uporabljajo pa tako zvane taho-
generatorje z razmeroma močnimi vzbujevalnimi permanentnimi magneti. 
Taho-generator napaja enega ali več indikatorjev , ki so v bistvu elektro 
instrumenti z vrtljivo tuljavo.  
 

 
Slika 1: Skica instrumenta z vrtljivo tuljavo 
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2.1 Vrste taho-generatorjev 
Poznamo enosmerne in izmenične taho-generatorje 
 
2.1.1 Enosmerni taho-generator 
Enosmerni taho-generator deluje na principu enosmernega generatorja in ima 
to prednost , da na indikatorju ne vidimo le število obratov, temveč tudi smer 
vrtenja. 
 
2.1.2 Izmenični taho-generator 
Indikatorji merilcev vrtljajev, ki delajo na izmenični tok, kažejo števila 
obratov brez ozira na smer vrtenja. Rotor takega merilca je zelo močan 
permanentni magnet. Inducirana napetost v statorskem navitju pa je po 
velikosti in frekvenci sorazmerna številu vrtljajev rotirajočega elementa 
(gredi). 
 

3. Instrumenti za kalibriranje vrtljajev 
 
Poznamo različne instrumente za kalibriranje vrtljajev.  
Delimo jih na: 
-analogni  
-digitalni 
 
 

3.1 Digitalno-analogni merilnik 
 
To je primer merilnika vrtljajev, ki je istočasno analogen in digitalen. Zelo 
natančen merilnik obratov za merjenje števila obratov od 0,5 do 99.999 
obratov/minuto. . Meritev lahko poteka brez kontakta z lasersko merilno 
enoto ali mehansko s kontaktnimi kolesci. Merilni laser vam omogoča 
merjenje števila vrtljajev brez popačenja izmerjenih vrednosti zaradi izgube 
pri trenju. 

Slika 2: Extech Laserski merilnik vrtljajev  RPM10 
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3.2 Digitalni merilnik 
 
Stroboskop je digitalna naprava ki deluje tako, da utripa fotodiode z različno 
frekvenco. Ko gledamo gred z pravilno frekvenco se gred navidezno ne vrti, ko 

to dosežemo odčitamo vrtljaje.   
 
 

 
Slika 3: Lutron DT 2299 

4. Podrobnosti izvedbe kalibracije 
 

4.1 Z laserskim merilnikom vrtljajev 
Meritev poteka na osnovi reflekcije. To poteka z reflekcijskimi oznakami, ki so 
pritrjene na vrteče telo (gred). Števec vrtljajev pošilja rdeči laserski žarek, ki 
se odbije od reflekcijske oznake in fotodioda na merilniku ga sprejme in 
izmeri. Nato na zaslonu odčitamo izmerjene vrtljaje, če odčitani vrtljaji niso 
enaki kot na glavnem merilniku vrtljajev (merilnik, ki ga kalibriramo oziroma 
ga preverjamo) moremo ta merilnik kalibrirat. Na koncu kalibracije mora 
glavni merilnik vrtljajev kazati enake vrtljaje kot merilni instrument. 
 

4.2 S stroboskopskim merilnikom vrtljajev 
Meritev poteka tako, da na opazovanem delu gredi označimo z točkalom. Nato 
nastavimo instrument (stroboskop). Merjenje vrtljajev pri stroboskopu poteka 
tako, da mi spreminjamo utripanje fotodiode  (spreminjamo frekvenco). 
Točka, ki smo jo označili z točkalom oziroma je bila predhodno ugravirana na 
gredi ali opazovanem delu gredi, opazujemo in ko se ustavi (ne kroži več) na 
določenem mestu, preberemo na stroboskopovi skali s koliko vrtljajev se vrti 
gred. Nato kot v laserskem kalibriranju, če je potrebno kalibriramo glavni 
merilnik vrtljajev.  
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4.3 Z analognim merilnikom vrtljajev  
Meritev poteka tako, da gred instrumenta prislonimo oziroma povežemo z 
gredjo katere hočemo izvedeti vrtljaje. Ko sta gredi povezani lahko pričnemo 
z meritvijo vrtljajev. Na koncu gredi merilnega instrumenta imamo rotor ki se 
vrti in ustvarja napetost to napetost nam v bistvu pokaže, v obliki vrtljajev. 
Tudi tale naprava more biti umerjena, če ne je pri meritvi že prisotna napaka 
in kasneje umerjanje glavnega merilnika vrtljajev je nemogoča, kajti je 
možna povečava napake instrumenta.    
 
 

5. Točnost rezultatov meritev 
Meritve, ki jih izvajamo z različnimi instrumenti, tako digitalnimi in 
analognimi, se pojavljajo pogreški. Pogreški so velikokrat sadovi človeških 
pomot in včasih pa tudi pomanjkljivosti instrumentov. Digitalni merilniki so 
natančnejši, kajti ne rabi upoštevati trenje, manjši vpliv nanje imata vlažnost 
in temperatura. Pri meritvah z analognimi instrumenti imamo ob manj 
izkušnjah večje težave z odčitavanjem, česar se moramo tudi zavedati.     

 
 

6. Viri 
 Ladijska elektrotehnika 2 ; prof. dr. Dušan Kernev (Portorož, 1993) 
 http://www.micom-

tm.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&categor
y_id=120&lang=sl 

 
 http://shop.conrad.si/websale7/Extech-Laserski-merilnik-vrtljajev-

RPM10.htm?shopid=conrad-
slowenien&act=product&prod_index=121637&cat_index=SHOP_AREA_17
624_1114012 

 www.wikipedija.org 
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Predpisi na visokonapetostnem omrežju ladij 
Vpisna številka 09090282 

Uvod 

Kaj sploh je visokonapetostno omrežje? 
Visokonapetostno (VN) omrežje je omrežje napetosti z nazivno napetostjo  od 
1,0 kV do vključno nazivne napetosti 15 kV z nazivno frekvenco 50 Hz ali 60 
Hz. VN omrežje je lahko tudi enosmerni sistem z največjo napetostjo v 
predpisanih pogojih delovanja nad 1,5 kV. 
 

Zakaj so predpisi vedno bolj pomembni na VN omrežjih za 
pomorščake? 
Dejstvo je, da se v sodobnem času v pomorskem prometu pojavlja vedno več 
ladij, ki imajo dizel - električni pogon. Starejše ladje so zelo velike (slika 1), 
potrebujejo veliko moči, toda napetosti so še vedno nizke (slika 2). Gradijo se 
vedno večja in bolj gospodarna plovila, ki pa jih večinoma poganja električna 
energija. Ker so plovila večja in pogonski sistemi močnejši, tradicionalni 
nizkonapetostni sistemi (480 V) pa zahtevajo velike toke morajo biti 
tokovodniki (kabli) debelejši. Da se izognemo izgubam prostora zaradi kablov, 
moramo električno energijo uporabljati na veliko večjih napetostih. Običajno 
so to 4160V, 6600V ali pa celo več. To je pa tudi razlog, da so predpisi za delo 
na VN omrežjih za pomorščake vedno bolj pomembni. Osebje na barki se  
srečuje z visokimi napetostmi, ki so smrtno nevarne.  
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Klasični pogon z dizelskim motorjem 
 

Generirana električna energija najprej ni bila namenjena pogonu velikih ladij. 
Generatorji, gnani z glavnim motorjem so zagotavljali energijo za razsvetljavo, 
črpalke, hladilne naprave… 

 
 

 
 
Slika 1: Trenutno stanje trajekta oz. F/B (angl. ferry boat) Sea Serenade 30. 
maj 2011: pred razrezom, nahajališče: ladjedelnica Izola, pogon: dizelski 
motor s 40.000 hp (29,828 MW, ker 1 hp .. 745,69987 W), leto izdelave: 1976, 
največja hitrost: 24 vozlov, dolžina: 147 m, širina: 18,5 m, potnikov: 1200, 
vozil: 250. 
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Slika 2: Glavna električna shema trajekta Sea Serenade (glej slika 1). Ladja 
ima zgolj 440 V in 100 V omrežje, tri 500 kW (800 A) in en 900 kW (1600 A) 
generator, skupaj proizvedejo do 2,4 MW. 
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Navodila za delo na VN omrežjih  
(navodila povzeta iz lastne prakse na ladjah: Povzeto z interneta:  [1.A.], 
[2.A]) 
Razmislite o posledicah vsega, kar delate!  
Nobenega razloga ni, da bi posameznik sprejel delo, ki bi glede na njegovo 
usposobljenost utegnilo ogrožati njegovo varnost in varnost ostalih 
posameznikov na plovilu.  

Pred vsakim stikom s kabli pričakujte, da so pod napetostjo 
Ukaze in nasvete upoštevajte po premisleku, vedno si vzemite čas, da 
preizkusite in po potrebi prekinete tokokrog oz. odklopite napetost. Če tega 
ne naredite, so lahko posledice smrtne.  

                                                 
Slika 3:Nevarnost el. udara                                    Slika 4:Nevarna napetost  

 

Preizkusite svoj tester 
Pred testiranjem dela omrežja, kjer nameravate priti v stik z neizoliranimi 
deli,moramo najprej preizkusiti svoj tester na viru napetosti, pri katerem že 
vnaprej vemo pod kakšno napetostjo je. Tako se prepričamo, da naš tester 
deluje pravilno in ne prihaja do odstopanj, ki bi ogrozile naše življenje. 

Pazite na opozorilne znake 
Če znak svari, da sta v električni omarici lahko dva vira električne energije, si 
vzemite čas, da oba vira najdete in praktično določite katere žice pripadajo 
kateremu. Poskrbite, da boste vi varno delali z obema viroma, preden se v 
omarici česarkoli dotaknete. 
Uporabite svoje čute  
Bodite pozorni na dim, pregrevanje izolacije, vonj po pregretem prahu,  
»električni vonj«, ob razelektritvah nastaja ozon (tri-atomski kisik). To vse so 
znaki, da je nekje v sistemu napaka. 
                                                     
Pazite na opozorilne znake  
Če znak svari, da sta v električni omarici lahko dva vira električne energije, si 
vzemite čas za identifikacijo in varnost obeh virov, preden sežete v omarico. 
Le pooblaščene oz. usposobljene osebe  
Le osebe, ki jih glavni inženir pooblasti, lahko delajo na inštalacijah ladijske 
elektro-opreme. Raziskovalci morajo svoje zahteve uskladiti z glavnim 
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inženirjem, preden nadaljujejo z delom saj lahko z nadaljnjim delom vplivajo 
na distribucijsko omrežje ladje. 
  

 

Slika 5: Le pooblaščene osebe imajo 
dovoljen vstop. 

 

Slika 6: Pokrovi omaric morajo biti 
vedno zaprt 

 

Pokrovi omaric zaprti  
Omarice v katerih se nahajajo varovalke, razdelilne omarice, itd. naj bodo 
zaprte z pokrovom. Pokrovi so namenjeni temu, da ščitijo razdelilne omarice, 
varovalke, itd. pred umazanijo, prahom, vlago, itd.                                                            

Preštejte orodje 
Ko posegate v električne omarice in razna druga električna območja, vedno 
pred in po posegu preštejte vse orodje. Tako se prepričate, da niste v omarici 
ali objektu pustili kakega orodja.  

                   

 
Skica 1                                      Skica 2                                       Skica 3 
Na skici 1 je razvidno orodje pred posegom, na skici 2 je razvidno orodje po 
posegu- pravilno, ne manjka nobeno orodje. Na skici 3 pa je razvidno da en 
del orodja manjka, to pomeni da smo ga nekje v delovni omarici ali objektu 
pozabili in ga moramo zato najti, da ne bi le ta poškodoval same električne 
opreme.  
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Odstranite nakit  
Ne nosite nakita med tem ko imate opravka z električno opremo ali pa 
premikajočimi se strojnimi deli. Odstranite prstane, ogrlice in zapestnice ko 
delate zraven aktivnih električnih in strojnih delov. Nakit lahko služi kot pot 
do ozemljitve ali pa povzroči kratki stik, ki je lahko nevaren tako za nas kot 
za električne naprave. Preprečiti moramo tudi, da bi prišle kovinske zadrge na 
naši obleki v stik z električnim tokom.  

Ne se ozemljiti  
Prepričajte se, da niste ozemljeni ampak izolirani proti zemlji, ko rokujete z 
električno opremo ali merilno opremo.  

 

Predpisi na VN omrežju ladij  
povzeto po: [1.A], [2.A] 

 električna oprema, ki zahteva nadzor ali upravljanje, medtem ko je v 
uporabi, je 
nameščena tako, da je dostopna.  

 oprema je nameščena v primernem in dobro razsvetljenem prostoru.  

 nadzor in upravljanje morata potekati brez nevarnosti za delavca. 

 dele naprav, ki niso v uporabi, je treba ravno tako vzdrževati v skladu s 
predpisi ali jih odstraniti ali narediti  varne ter jasno označiti.  

 pri velikih sistemih, kjer trenutno nedelujočih naprav ni možno 
odstraniti, pa zadostuje, da je naprava primerno označena in 
poskrbimo, da je okolje varno za delavca, ki vsak dan dela v bližini VN 
naprav. 

 delavec je izven smrtne nevarnosti, če je v varni razdalji od naprav z 
VN. Svojega življenja ne ogroža, če razdalja znaša vsaj toliko cm 
kolikor kV dosega VN.     

 
Življenje, zdravje in premoženje posadke in ladjarja se zavarujejo proti:  

 škodljivim vplivom okvare izolacije ali napake med vezavo različnih 
napetosti in 

 poškodbam zaradi drugih nezaželenih učinkov visokih napetosti. 

 

Sklep  
 
V seminarski nalogi sem pridobil znanje o tem, kako je treba ravnati z objekti, 
orodjem, opremo, itd., ki je pod visoko napetostjo. Zelo pomembno je pri 
vsem tem, da se zavedamo, da je elektrika zelo nevarna oblika energije, če 
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ne pravilno rokujemo z njo. To se izkaže še predvsem ob nesrečah na barkah, 
ko smo nekje sredi oceana, in nimamo na voljo profesionalne medicinske 
oskrbe, ampak si moramo pomagati s tem kar nam ponuja medicinska prva 
pomoč na barki. Žal pa nam ta oprema velikokrat ne zadostuje. Zato je zelo 
dobrodošlo, da na barki še bolj kot kje drugje, upoštevamo vse varnostne 
predpise in jih dosledno izvajamo, saj lahko v primeru neupoštevanja 
predpisov škodujemo sebi in tudi drugim.   

 

 

Seznam virov slik 
 
Slika 1: internet: lastna fotografija F. Dimc 
Slika 2: izvirni priročnik z ladje, INR Handbook 
Slika 3: internet: 
http://www.labelsourceonline.co.uk/Scripts/prodview.asp?idproduct=5614 
Slika 4: internet: http://www.safetysign.co.in/danger-signs.htm 
Slika 5: internet: http://www.aliexpress.com/fm-
store/505068/search/2.html?g=y 
Slika 6: internet: http://www.weneedsigns.com/home.php?cat=741 
 
 
Literatura 
[1.A.]: Research Vessel Safety Standards, Ch. 15: ELECTRICAL AND MARINE 
ENGINEERING, University-National Oceanographic Laboratory System, različica 
marec 2009 (http://www.unols.org/publications/manuals/saf_stand/RVSS09-
Ch-15.html ) 
[2.A]: IEEE Recommended Practice for Electrical Installations on Shipboard , 
objavil Institute of electrical and electronics engineers, New York, ZDA, 
oktober 2002. 
[3] The Marine electrical & electronics bible, John C. Payne,  prvič objavljena 
v Avstraliji leta 1993. 
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Možne napake v elektroenergetskem sistemu 
ladje 

Vpisna številka 09090343 

Uvod 
Ladja je malo mesto, ki pluje po morju. 
Tudi po več mesecev je lahko ločena od kopnega. 
Za tako dolga potovanja po morju in biti ločen od kopnega, mora ladja imeti 
zelo veliko opreme, ki proizvaja veliko količino energije, ki je potrebna za 
nemoteno delovanje ladje in posadke. 
Vso potrebno energijo na ladji proizvajamo s pomočjo strojev, ki delujejo na 
fosilna goriva in ki so sposobni to energijo pretvarjati v gibanje,toplotno 
energijo, električno energijo itd. 
 
V nadaljevanju vam bom predstavil par težav, ki so povezane z ladijsko 
elektroniko in kako te težave odpraviti. 

Težave z elektroniko na motorju 

 
Slika 1 – dizel motor 6C-CS136 ( uporablja se na potniških ladjah ) 
 

 
TEŽAVA RAZLOG 

Motor noče vžgati 

a ) Prazen akumulator. Uničeni ali 
narobe zvezani električni kabli. 
b ) napaka na zaganjalniku 
c ) Štartni zaganjalnik na obroču 
vztrajnika se ne vklopi. 

 
ODPRAVA TEŽAVE: 
a ) preverimo napetost: 

Preverimo napetost na bateriji. Če napetosti ni ali je prenizka, baterijo 
napolnimo ali pa zamenjamo z novo. 

Preverimo napetost na sponkah zaganjalnika motorja 

b ) če je napetost prisotna :  
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Preverimo vezje. Če je z vezjem vse v redu, zamenjamo zaganjalnik. 

c ) Zavrti motor z  orodjem, ki ga imaš na razpolago in ponovi zagon. Če se 
težava ponovi, zamenjaj zaganjalnik. 

 

Nadzorna oprema 
 

 
 
Slika 2: Nadzorna plošča na ladji Chi-Cheemaun 

 
 

TEŽAVA RAZLOG 

Izpad varovalke 

a ) uporabljena je bila napačna 
varovalka 
b ) pride do kratkega stika med 
žicami na nadzorni plošči ali pa 
med žicami in okvirjem 

 
ODPRAVLJANJE TEŽAVE :  

1. ugotovimo vzrok za prevelik tok skozi varovalko 

2. odpravimo vzrok izpada: preverimo vezavo komponent in žic, 
popravimo in zamenjamo napačno zvezane komponente. 

3. vstavimo varovalko, ki ustreza dopustnemu toku 
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TEŽAVA RAZLOG 
Električne naprave ki so povezane 

na določeno vezje v tokokrogu 
delujejo le občasno 

Napačno ali nepravilno nastavljeni 
releji ali pomožni kontakti 

 
ODPRAVLJANJE TEŽAVE :  
 
Popraviti moramo napačno zvezane releje( jih pravilno zvezati ) in pomožne 
kontakte in očistiti umazanijo če je potrebno. 

TEŽAVA RAZLOG 
Prekomerno 50 Hz šumenje  

 
Umazani, Zarjaveli ali slabo 

naravnani poli 
 
 
ODPRAVLJANJE TEŽAVE :  
Očisti, pobrusi s finim smirkovim 
papirjem in preuredi. 
Nanesi tanko plast olja na dele, ki so 
podvrženi rjavenju. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Slika: Slabo naravnani poli 
 
 

TEŽAVA RAZLOG 
Pregrevanje kablov in priključkov Zrahljani spoji. 
 
ODPRAVLJANJE TEŽAVE :  
Zategni vse spoje, prepričaj se da je napetost 
v omrežju izklopljena in se ne more vklopiti 
dokler delaš na odpravi težave. Prepričaj se, 
da vsi deli, ki so izpostavljeni segrevanju in 
obremenjevanju, da so pravilno pritegnjeni 
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Alternator  
 

 
Slika 3: Alternator QSK60 ( uporablja se na potniških ladjah ) 

 
 

TEŽAVA RAZLOG 

Ni izhodne napetosti 

a ) hitrost motorja je prenizka 
b ) zrahljani spoji 
c ) ni vzbujanja ali/in izguba 
preostalega magnetizma 
d ) prekinitev tokokroga v navitju 
e ) napačen avtomatski regulator 
napetosti 
 

 
ODPRAVLJANJE TEŽAVE :  
a ) preverimo in pravilno nastavimo hitrost 

b ) ponovno preverimo in zategnemo vse spoje  

c ) Ponovno vzbujaj v skladu s priročnikom od proizvajalca. 

d ) preverimo če je tokokrog v skladu s priročnikom proizvajalca. Obnovimo če 
je potrebno 

e ) Odklopi napetost na kontroli napetosti, nastavi hitrost tako, da bo v skladu 
s priročnikom proizvajalca. Če se pojavi napetost, je AVR v okvari in ga je 
treba preizkusiti v skladu z navodili za preizkušanje AVR. 
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TEŽAVA RAZLOG 
Izhodna napetost je nestabilna Napačne nastavitve na kontroli za 

pridobljeni tok 
 
ODPRAVLJANJE TEŽAVE :  
Prilagajamo počasi dokler ne dobimo stabilne napetosti. 
 
 

TEŽAVA RAZLOG 

Nepravilna izhodna napetost 

Napetost je nepravilno nastavljena 
z nastavljivim uporom ali  Voltage 
set up incorrectly on band trimmer 
or choke tappings 

 
ODPRAVLJANJE TEŽAVE :  
Nastavitve morajo biti pravilne 
 
 

TEŽAVA RAZLOG 
Izhodna napetost je previsoka in 
se ne more zmanjšati s kontrolami 

Napaka na automatskem 
regulatorju napetosti 

 
ODPRAVLJANJE TEŽAVE :  
Odstranimo avtomatski regulator napetosti (AVR) in opravimo potrebne teste. 
Tudi zamenjamo ga, če je potrebno. 
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Generator 
Generator je stroj, ki služi kot izvor električne energije in omogoča delovanje 
vseh naprav, ki so vezane na elektroenergetsko omrežje po celotnem plovilu.  
V današnjih časih pa to pomeni, da je ladja popolnoma odvisna od pravilnega 
delovanja generatorjev in nemotene oskrbe z električno energijo. Generator 
deluje tako, da s pomočjo glavnega pogonskega stroja, ki vrti rotor znotraj 
statorja. V statorskih navitjih se inducira napetost. 

Slika 4: Trifazni generator 

Sinhronizacija generatorjev  
Če je en generator preobremenjen in ne proizvaja dovolj električne energije, 
je potrebno v omrežje vzporedno vezati še en ali več generatorjev , da si 
obremenitev razdelijo. 
Pred vklopom pa je potrebno paziti, da se karakteristike generatorjev 
ujemajo, ter se prepričati o enakosti faz, frekvence in napetosti. Isto 
napetost na generatorjih bomo dobili le če bodo generatorji imeli isto število 
obratov, vse istoimenske faze morajo biti zvezane skupaj in s tem se bodo 
ujemale tudi frekvence. Pri sinhronizaciji nam pomaga glavna razdelilna 
plošča oz. sinhronizacijski modul, na starejših izvedbah pa so sinhronizacijo 
regulirali ročno. 
 

Napake pri avtomatski sinhronizaciji 
Če generatorjev ne moremo sinhronizirati s pomočjo sinhronizatorja, je 
najverjetneje prišlo do okvare sinhronizacijskega modula ali pa enega izmed 
generatorjev. To preverimo tako, da vsak generator priklopimo posebej, nato 
ročno preverimo stanje faz in frekvenc. Lahko da gre za napačno priključene 
faze. Če v to nismo prepričani je najbolje da faze preizkusimo z 
elektromotorjem, ki ga sprva priključimo na zbiralke nato pa na generator in 
kontroliramo, če je smer vrtenja motorja ista. Lahko pa uporabimo tudi 
ustrezne inštrumente, ki nam bodo to pokazali. Največkrat se zgodi da zaradi 
človeka pride do napak pri sinhronizaciji, predvsem če je sinhronizacija ročna. 
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Če pride do napak, se lahko zgodi, da se zaradi medfaznega stika uniči 
inštalacija in s tem varovalke ali pa celo generator. 
 

Transformator 

 

Slika 5 - Zhejiang Hengxin transformator za ladje 

 
Je stroj, ki spreminja velikost električne napetosti in v obratnem razmerju 
jakost električnega toka. Sestavljen je iz železnega jedra in vsaj dveh navitij. 
Navitje je sestavljeno iz žice, ki je izolirana, tudi posamični ovoji morajo biti 
izolirani, drugače transformator ne bo deloval. 
 

Napake pri transformatorjih 
Pri delovanju transformatorja nastaja toplota, ki v majhni meri ni škodljiva. 
Vendar če pride do pregrevanja moramo to toploto odvajati. Pri previsokih 
temperaturah se izolacija stopi, navitje pride v kontakt in transformator ne 
deluje. Največkrat se uniči samo navitje, ki se ga da pri odklopu 
transformatorja tudi previti. za transformator so nevarni tudi sunki visokih 
napetosti. 

Vodniki 
Po domače jim tudi pravimo kabli ali žice. Služijo za prenos energije od 
proizvajalca do porabnika. Najpogosteje so narejeni iz kovine, ker kovine 
dobro prevajajo električni tok. Da električni tok teče samo po vodnikih so ti 
izolirani, da ne pride do preboja. 
 

Napake na vodnikih 
Zaradi slabega dimenzioniranja vodnikov in slabih izračunov porabnikov se 
pogosto zgodi, da se vezava pregreva, pri čemer se začne topiti izolacija. To 
privede do kratkega stika, kjer nastane stanje brez upornosti in če steče zelo 
velik tok. Kratek stik na omrežju povzroča mehanske težave ( velike sile) ter 
termične težave (taljenje izolacije, vžig, ..) 
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Do izpada energije pa pride zaradi dotrajanosti vodnikov, ki se pretrgajo 
zaradi vibracij, soli, vlage,... 
Težavo odpravimo tako, da odklopimo električno energijo zaradi varnosti, z 
inštrumenti poiščemo poškodovan vodnik in ga zamenjamo. 

 



 

25 
 

Sklep 
 
Pri pisanju seminarske naloge sem ugotovil, da sama ladja in elektriški sistemi 
na njej napačno delujejo predvsem zaradi človeške napake pa tudi zaradi 
utrujenosti materialov na ladji. 
 
Najboljša zaščita pred težavami je redna kontrola ladje in elektroenergetskih 
sistemov ter usposabljanje ljudi na tem področju. 
 
Zaradi varnosti na ladji in zaradi zaščite samega sebe je najbolj pomembno, 
da izklopimo dovod energije preden karkoli popravljamo v elektroenergetskih 
sistemih. 
 
Seminarska naloga je bila dokaj zahtevna, malce težav sem imel pri 
prevajanju angleških izrazov za določene dele opreme ter samim gradivom. 

 

Literatura in viri 
- Slika 1 - http://www.cumminscn.com/cummins-diesel-engine-6ccs136-use-

for-passenger-ship-p-1886.html 

 

- Slika 2 - 
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.boatnerd.com/news
/newpictures01/Chi-Chemaun-EngineControlPanel-
Nov8,2001.jpg&imgrefurl=http://www.boatnerd.com/pictures/fleet/ch
icheemaun.htm&usg=__Dn8jyNkfm9qHmafkR3LY-
NSttCI=&h=412&w=640&sz=38&hl=sl&start=11&sig2=zqxTwj7MnIHLvaYQ
7tDo7g&zoom=1&tbnid=wzaNLNbUAOqZJM:&tbnh=88&tbnw=137&ei=Jv_
kTe22Is-k-
gafzvn5Cw&prev=/search%3Fq%3Dcontrol%2Bpanel%2Bon%2Bship%26hl%
3Dsl%26biw%3D1366%26bih%3D635%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&b
iw=1366&bih=635 

 
- Slika 3 - http://www.cumminscn.com/cummins-alternator-qsk60-use-

for-passenger-ship-p-1027.html 
 

- Slika 4 – kopirana iz Vir [ 2 ] iz poglavja o trifaznih generatorjih 
 

- Slika 5 - http://www.1st-product.com/products/196/Transformer-
106186.html 
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- Vir [ 1 ] 
http://www.redcross.int/en/eric/eric/screen%20tome%201/09WATscre
en/441WFAULTFIND.pdf 

 
- Vir[ 2 ] 

http://www.google.si/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CF0QFjAH&url
=http%3A%2F%2Fwww.mymowerparts.com%2Fpdf%2FBriggs_%26_Stratto
n_Service_and_Repair_Manuals_Spec_Charts%2F103149GS%2520Generat
or%2520Troubleshooting.pdf&rct=j&q=fault%20finding%20manual%20for
%20generators&ei=r7TKTZ-
LJNGhOsnQudkH&usg=AFQjCNEZToD_6zhhenwleNWBR65gfivGBQ&sig2=h
ciOzdehLNVWp47Bs0bEfw&cad=rja 

 
- Seminarska naloga – Možne napake v elektroenergetskem sistemu ladje, 

Avtor: Tadej Lazar , Portorož 2010 
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Možne napake v elektroenergetskem sistemu 
ladje 

Vpisna številka: 09090086 
 

Uvod 
Ladja je kakor malo mesto na morju, ki je lahko tudi po več mesecev ločena 
od kopnega. Za časovno tako dolga potovanja pa se je treba zelo dobro 
opremiti in imeti s seboj zaloge vse potrebne energije, ki je nujna za 
nemoteno delovanje posadke in ladje same. Energijo se samo po sebi ne da 
trajno shranjevati, lahko pa jo proizvedemo s pomočjo (najpogosteje 
uporabljenimi) fosilnimi gorivi in stroji, ki so sposobni, le ta pretvarjati v 
gibanje, električno energijo, toplotno energijo itd.   
 
 

Generator 
Služi nam kot izvor električnega toka in omogoča delovanje vseh naprav, ki so 
vezana na elektroenergetsko omrežje po celotnem plovilu. V današnjih časih 
pa to pomeni, da je ladja popolnoma odvisna od pravilnega delovanja 
generatorjev in nemotene oskrbe z električno energijo. Kakor že omenjeno, je 
osnovna naloga generatorja ustvarjanje električnega toka s pomočjo 
pogonskega stroja (največkrat dizel motorja), ki vrti rotor trifaznega 
generatorja znotraj statorja  in s tem dejanjem se med njunima sponkama 
inducira napetost, ki jo potrebujemo.  

 
Slika 1. Generator 

Okvara pogonskega stroja 
Že na samem začetku tega sistema pa lahko pride do zapletov. V kolikor 
pogonskega stroja ne moremo zagnati oziroma se  nenačrtovano ustavi, ostane 
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ladja brez električne energije, saj se posledično tudi rotor ne vrti in napetost 
se preneha inducirati. Da bi se takim neprijetnostim izognili je potrebno 
vzdrževanje pogonskega stroja in nenehno kontroliranje »utrujenosti« 
materiala. Za odpravo te napake je potrebno prvo odkriti vzrok okvare, 
(pregret motor, nezadostno mazanje, problemi z gorivom, vsesplošni 
strojelom…) ter zadevo spraviti nazaj v tek. Če gre za manjše plovilo se da v 
času okvare preklopiti na rezervno napajanje iz akumulatorjev, večja plovila 
pa imajo lahko po več generatorjev in se enostavno preklopi na drugega in 
»malo mesto« je ponovno oskrbljeno z vso potrebno električno energijo. 

 

 
Slika 2. Okvara pogonskega stroja 
 

Sinhronizacija generatorjev 
V kolikor se zgodi, da je en generator preobremenjen in ne uspe proizvesti 
zadostno količino električne energije je potrebno v mrežo vzporedno vezati še 
drugi oz. več generatorjev na tak način, da si obremenitev razdelijo.  
Pred vklopom pa je potrebno vedeti vse karakteristike generatorjev in se 
prepričati o enakosti napetosti, faz ter frekvenc. Isto napetost dobimo z istim 
številom obratov generatorja, vse istoimenske faze morajo biti vezane skupaj 
in frekvenca se bo prav tako ujemala, če se bo ujemalo število vrtljajev 
generatorja.  
Pri sinhronizaciji nam pomaga glavna razdelilna plošča oz. sinhronizacijski 
modul, na starejših izvedbah pa se je enakost teh treh količin reguliralo ročno 
zaradi česar je večkrat prišlo do napak. 

Napake pri sinhronizaciji 
V kolikor se dogaja, da generatorje ne moremo sinhronizirati je 

najverjetneje prišlo do okvare sinhronizacijskega modula ali pa enega izmed 
generatorjev. Najhitreje bomo to ugotovili, če poizkusimo na omrežje 
priklopiti sprva vsak generator posebej, nato pa še ročno preverimo stanje 
obratov in enakost faz. Lahko da gre za napačno priključene faze. Če v to 
nismo prepričani je najbolje da faze preizkusimo z elektromotorjem, ki ga 
sprva priključimo na zbiralke nato pa na generator in kontroliramo, če je smer 
vrtenja motorja ista. Lahko pa uporabimo tudi ustrezne inštrumente, ki nam 
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bodo to pokazali. Obstajajo primeri, ko je napaka povsem človeške narave, še 
posebej, če je sinhronizacija ročna. V najslabših okoliščinah lahko zaradi 
tovrstnih napak pride do medfaznega stika, kjer je ogrožena inštalacija 
(predvsem varovalke), generator in celo človeško življenje, zato je pri 
priklopu  ter odkrivanju napak v sinhronizacij potrebno biti posebno previden.  
 

Vodniki 
Po domače jim lahko rečemo tudi kabli oziroma žice, ki so nujno potrebni za 
transportiranje električne energije od proizvajalca do porabnika. 
Najpogosteje so narejeni iz kovine, ki dobro prevajajo električni tok (baker in 
aluminij). Da električni tok teče samo po vodnikih so le ti obdani z ustrezno 
izolacijsko snovjo, ki je največkrat iz umetne mase. Vodniki in kabli imajo 
tudi svojo specifično označevanje  s črkami.  
 
Prva skupina črk označuje vrste izolacije in zaščite: 

- P-polivinil; 
- G-guma; 
- E-polietilen; 
- T-tekstil itd. 

 Druga skupina (ločena s poševno črto) označuje konstrukcijske lastnosti: 
• A - odporen proti atmosferijam;  

• L - lažje konstrukcije; 

• R - razmaknjene žile; 

• S - zelo gibek.  
 

Naslednji številki pa tvorita številki, ki pomenita presek vodnika (mm2) in 
število žil. Prav presek žic in izolacija  so ključnega pomena za pravilno 
delovanje električnega omrežja, saj so njegov glavni sestavni del. 

Napake na vodnikih 
Zaradi slabega dimenzioniranja vodnikov in slabih izračunov porabnikov se 
pogosto zgodi, da se vezava pregreva, pri čemer se začne topiti izolacija. To 
lahko privede do kratkega stika, kar pomeni stanje brez upornosti, ki povzroči 
zelo velike jakosti toka.  
Kratek stik obremenjuje omrežja in stikala mehansko z velikimi silami in 
termično s taljenjem. Rezultat je lahko celo požar in veliko škode na 
celotnem omrežju. Vodniki pa so lahko tudi dotrajani in se zaradi vibracij, 
vlage, soli itd. pretrgajo ter ne prevajajo toka. Tudi v tem primeru pride do 
izpada električne energije.  
Napako se sanira, kot prvo z odklopom električne energije, zaradi varnosti, in 
šele nato z inštrumenti ugotovimo kje je prišlo do kratkega stika oz. kje je 
vodnik poškodovan. Najpogosteje se tak vodnik zamenja z novim. 
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Slika 4. Napaka na vodnikih 

 

Izklop varovalk 
Naloga varovalk je prekiniti pretok električne energije pri prekoračitvi 

določenih vrednostnih mej, preprečiti požar na kablih pri preobremenjenih 
električnih napravah in zmanjšati nevarnost za uporabnike.  

Starejše ladje so imele varovalke z keramičnim ohišjem v katerem je 
bila nitka, ki se je ob določeni preobremenjenosti stopila in prekinila tok. 
Novejša izvedba pa deluje ne principu elektromagneta in bimetala. Te se, pri 
dlje trajajoči preobremenitvi zaradi postopnega segrevanja bimetala po 
katerih teče tok, izklopi. Nasprotno pa pri previsokem toku, ki nastane pri 
kratkem stiku deluje elektromagnet, ki v trenutku prekine tokokrog. Za 
ponovni vklop je potrebno prestaviti samo stikalo, ki je nameščeno na ohišju 
avtomatske varovalke.  

Varovalke se bodo vedno znova in znova izklapljale, vse dokler ne bomo 
iz omrežja odstranili moteč element oziroma razbremenili tokokrog. 

 
Slika 5. Varovalke 
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Slika 6. Elektromagnetne varovalke 

 

Transformator 
Transformator je električni stroj, ki spreminja višino električne 

napetosti in v obratnem razmerju jakost toka. Sestavljen je iz železnega 
jedra, ki je lameliran in dvoje navitij ( primarno ter sekundarno). Navitje je 
narejeno iz žice, ki je izolirana (največkrat lakirana). Posamični ovoji morajo 
biti med seboj izolirani, v nasprotnem primeru transformator ne bo deloval.  

 
Slika 6. Transformator 

 

Okvare transformatorjev 
Zavedati se moramo, da pri delovanju transformatorja prihaja tudi do 

nastajanja toplotne energije, ki v majhnih merah ni škodljiva. V kolikor stvar 
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deluje dolgo, pa je potrebno toploto odvajati in sicer s pomočjo zraka 
(prisilno z ventilatorjem, naravno hlajenje) ali celo olja. Pri previsoki 
temperaturi se izolacija navitja začne topiti, navitje pride v kontakt in 
transformator ne služi več svojemu prvotnemu namenu. Najpogosteje se uniči 
le navitje, ki se ga da po predhodnem odklopu iz omrežja tudi previt. Za 
transformator pa so nevarni tudi sunki napetosti. 
 

Sklep 
Veliko napak na elektroenergetskem sistemu ladje lahko nastane zaradi 
človeškega faktorja pa tudi zaradi »utrujenosti« materiala, zato je najboljša 
zaščita pred tem redna kontrola elektro elementov ter usposabljanje ljudi za 
delo v elektro omrežjih.  
Predno pa se lotimo odpravljanja napak je najpomembneje, da zaščitimo sebe 
in preverimo, če je prekinjen dovod električne energije.  
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Posebnosti preizkusov električne izolacije in ozemljil na 
ladji  

Vpisna številka: 09090347 

Uvod 

Izolacija 
Je sredstvo, ki je ovito okoli kablov za preprečevanje prehajanja vlage v 
notranjost kablov ter preprečitev električnemu toku in toploti, da ne povzroči 
škodo v okolici.  
 
Namen izoliranja je, preprečiti pojave nevarnih napetosti na delih električnih naprav, 
ki se jih je možno dotakniti, kadar nastane okvara osnovne izolacije. Zaščitno izolacijo 
imajo vsi električni aparati zaščitnega razreda dva npr. vrtalka, brusilka,sušilni stroj… 
Izolator, imenovan tudi dielektrik, je material, ki se upira pretoku električnega 
naboja, zato ga uporabljamo v izolacijske namene. Poznamo več vrst izolatorjev kot je 
npr. guma, plastika, teflon… Prevodni deli ne smejo predirati izolirnega omota. 
Električna naprava ima ponavadi še dodatno izolacijo preko osnovne izolacije, zaradi 
boljše zaščite pred električnim udarom. 

Ozemljitev 

 Je zaščita predmeta(stroja) proti napetosti dotika in njenim nevarnostim. Vsak 
predmet ki, je električno prevoden mora biti povezan na bakren kabel po 
katerem steče tok v zemljo v našem primeru v vodo. 
 

Ljudje radi poskrbimo, da so objekti kar se da ustrezno zaščiteni. Ena od 
takšnih zaščit je tudi dobra ozemljitev instalacij v objektu. 

Snovi, ki sestavljajo zemeljsko skorjo, so ponavadi električno prevodne npr. 
voda, rudnine,plini… Tudi voda je električni prevodnik, kadar so v njej 
raztopljene zemeljske sestavine. To pomeni, da se pojavijo električni toki brž 
ko nastanejo napetostne razlike med različnimi kraji zemeljske površine. Pa 
tudi nasprotno: vsaka napetostna razlika se takoj izravna in zato je zemeljska 
površina ploskev s stalno napetostjo (ekvipotencialna ploskev). Zemeljskemu 
potencialu so vrednost nič. Električne prevodnike in naprave, ki so neposredno 
povezane z zemljo(morjem) označujemo kot ozemljene, ker se med njimi in 
zemljo ne morejo pojaviti napetostne razlike. Ozemljitev je torej zaščita proti 
napetosti dotika in njenim nevarnostim. Lastnosti takih prostorov je prvi 
spoznal M. Faraday in še danes imenujemo pred zunanjimi vplivi zaščitene 
prostore Faradayeve kletke. 
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Na ladji 
Na ladji imamo vsaj tri ozemljilne sisteme:  

1 izmenični oz. AC ozemljilni sitem 

2 enosmerni oz. DC ozemljilni sitem 

3 sistem za izenačevanje potencialov oz. Bonding System 

 
 

Podrobneje o izolaciji 

Preizkušanje glavne izolacije 
Glavna izolacija je izolacija med posameznimi navitji in izolacijo med navitjem 
in železnim jedrom ter ostalimi ozemljenimi deli. Po predpisih mora vzdržati 
glavna izolacija predpisano preizkusno izmenično napetost obratovalne 
frekvence. Preizkusna napetost je približno dvojna nazivna napetost, vendar 
moramo za vsak posamezni primer točno upoštevati predpis. Posebno 
pomembno je, da je izolacija izpostavljena preizkusni napetosti točno eno 
minuto, ne več ne manj. Daljša izpostavljenost lahko pride do preboja 
toplotnega izolacije. 
 

Instrumenti in metode za preizkušanje izolacije 

Instrument 1: Merilnik izolacije 
Merilniki izolacije so namenjeni izključno za uporabo na ladjah. Uporabljajo se 
za spremljanje obnašanja ter prilagajanje izolacije na morsko okolje. So 
učinkoviti pri odpravljanju kratkega stika. Merilnik izolacije izvaja zgodnje 
opozarjanje degradacije izolacije. To omogoča preventivne vzdrževanje, redne 
servise ter zamenjava poškodovanih delov. 

Instrument 2: Visokonapetostni merilnik 
Pred preizkusom ozemljitve visoko napetostnih naprav je priporočljivo prekiniti 
ali izključiti vse električne naprave, kot so avtomatski napetostni regulatorji. 
Kratek stik sponk se lahko doseže s kosom žice, ki pa jo moramo odstraniti 
takoj po opravljenem testu.  
 
Upornost izolacije med bakrenimi vodniki in ohišjem stroja, (ozemljenim), se 
meri s  pomočjo visoko napetostnega merilnika, ali Meggerja. 

Instrument 3: Megger 
Megger je instrument, ki generira napetost 500V ali 1000V, in se uporablja za 
merjenje upornosti izolacije v zemlji. Lahko je elektronski, ali pa analogni. 
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Visoke napetosti povzroča uhajanje toka skozi izolacijo sistema. To trenutno 
proizvaja izhodno obravnavi merilnik Megger, ki se meri v MΩ. Normalno 
vrednost za nizko napetost generatorskega navitja sme biti višja od 1 MΩ na 
zemljo. Generatorji z izhodno napetost med 100V do 600 V bi bilo treba 
preskusiti, kot zgoraj. Če izhod navijanje (stator), je nižji od 1 MΩ na zemljo, 
je treba navitja očistiti, posušiti, ali odstraniti za popolno prenovo.    

                 
Slika 1: (?) 

Metoda 1: Izolacijski preizkus srednje in visoke napetosti generatorjev 
Učinkovitost zlasti na kraju samega preizkusa bo v veliki meri odvisna od vloge 
električnega stroja. Ponavadi je primerno meriti upornost izolacije in 
spremenljivost izolacije. Podrobnejše testiranje, kot so izgube tangente, 
analize izgub v dielektriku, delnih izpraznitev oz. odtekanja naboja, meritve, ki 
se izvajajo v časovnih presledkih kateri so eno minutni ter na deset minutni 
interval, da se ugotovi obseg poslabšanja stanja izolacije. Drugi testi, kot so 
visoko napetostni testi so zlasti za raziskovalno delo, da bi vnaprej napovedali 
okvare. 
 

 Slika 2:   (?) 

 

Metoda 2: Preizkus izolacijske spremenljivosti (P.I.) 
P.I. test se uporablja kot napotek za varnost sistemov izolacije navitij. Posebna 
izolacijska naprava je potrebna, da lahko vzdržujejo test napetosti od 1 – 2,5 
kV, (srednje napetosti), ali 5 kV, (visoka napetost) za obdobje 10 minut. 
Odčitki so sprejeti po 1 minuto in 10 minutni interval. 
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P.I. indeks se dobi s formulo: 1 minuta odčitavanja / 10 minut odčitavanja 
Nastala razmerje se imenuje P.I. indeks, kateri je merjen v MΩ, in mora biti 
najmanj 2 pri 20°C.  P.I. indeks pod 1,5 kaže da je navitje mokro, umazano ali 
poškodovano, in ga je treba očistiti, posušiti ali po potrebi prenoviti.  
 

Podrobnosti o ozemljitvi  

Izmenični (AC) ozemljilni sistem 
Je zaščita v primeru preboja / stika faze in ničle v notranjost ali ohišju AC 
naprav. Zaščitni oz. ozemljilni vodnik mora prenesti največji možni tok, ki se 
lahko pojavi pri preboju. Ozemljilni vodnik mora biti debelejši od vodnika faze, 
ki napaja napravo. Vse AC naprave povežemo na AC ozemljilno letev, ki jo 
postavimo na primerno mesto v plovilu z zadosti debelim neprekinjenim 
vodnikom. AC ozemljitveni sistem ne sme imeti električnega stika z DC 
ozemljitvenim sistemom, ali s sistemom za izenačevanje potencialov kovinskih 
delov, ki so v stiku z morjem. Ničla izmeničnega sistema je, gledano s strani 
čolna, »plavajoča« in je ozemljena na ozemljitveni priključek na pomolu, ko je 
plovilo v pristanišču. Ozemljitveni potencial na pomolu mora biti nujno isti kot 
potencial morja. Na vhodu AC mreže v čolnu je obvezna diferencialna 
varovalka (FID), ki izklopi AC mrežo, ko se tok, ki teče skozi fazo razlikuje od 
toka, ki teče skozi ničlo za več kot (običajno) 30mA. Do tega pojava pride, ko 
del toka iz faze odteka v zemljo / morje skozi druge prevodne poti in se ne 
vrača skozi nulo v AC omrežje.  

Enosmerni (DC) ozemljilni sistem 
Ima ozemljilno točko (ground, oz. GND) na minus polu akumulatorja. Ta sistem 
je tudi plavajoč kot AC sistem, kar pomeni, da ne sme imeti električnega stika 
niti z AC ozemljitvenim sistemom niti s sistemom vodnikov za izenačevanje 
potencialov kovinskih delov ladje, ki imajo stik z vodo (Bonding System). DC 
ozemljitev je istočasno minus pol DC napajanja, ki ga vežemo na GND 
priključno letev za priključevanje napajanja DC naprav.  
Dovoljeno je imeti več GND letev na mestih primernih za lažje in preglednejše 
povezovanje, ki jih z dovolj debelimi kabli povežemo na centralno GND letev. 
Pri temeljih je treba paziti da naprave občutljivejše na nihanje DC napetosti 
npr.(TV, radio, radijska postaja, računalnik...)  
 
 
 
Ni dobro vezati na GND letev na katero so priključena večja bremena 
npr.(sidrni vitel, dvigalo), ker bo spremenljiv padec napetosti na GND vodniku 
med centralno in lokalno GND letvijo motil delovanje občutljive naprave ali jo 
celo uničil. Pri posebej občutljivih napravah, kot so Hi-Fi, radijske postaje je 
treba minus napajanje vezati direktno na centralno GND letev, ter uporabiti 
naprave za filtriranje / stabiliziranje napajanja, ali celo izvesti ločeno 
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napajanje za te naprave seveda, z ločenim ozemljitvenim sistemom za njih. 
Najpogostejši vir motenj v DC napajanju so razni motorji npr. :motor sidrnega 
vitla, kalužne črpalke, kompresorskega hladilnika in podobno. 
 

 
Slika 3: AC in DC vezava (?) 
 

Sistem za izenačevanje potencialov (ang. bonding system) 
Tretji, ozemljilni sistem je sistem vodnikov za izenačevanje potencialov 
kovinskih delov ladje, ki so v stiku z vodo. Ta sistem ne sme imeti stika s 
predhodnima dvema. Sestavljeni so iz vodnikov (običajno rumeno / zelenih) in 
raznih objemk s katerimi električno povežemo ozemljitvene vodnike na 
kovinske dele, ki so v stiku z vodo. Pri tem vodniku je posebej pomembno da je 
pokositran ter, da so objemke iz enakega materiala kot kovinski del na 
katerega ga vežemo.  
Bonding system v bistvu ne rešuje problema galvanizma ali elektrolize ampak 
omogoči, da gre tok preko večje površine kovine, s čimer se zmanjša upornost 
in s tem napetost na stiku z vodo.  
Za nas je dovolj, da vemo, da je treba vse kovinske dele v stiku z vodo povezati 
med seboj, in da je te spoje treba občasno pregledati in zamenjati korodirane 
vodnike in objemke. Če bakreni vodnik samo obvijemo okoli odliva iz 
nerjavnega jekla, nismo naredili nič koristnega. Dodali smo še en stik galvansko 
nekompatibilnih(nezdružljivih) kovin, še eno mini galvansko baterijo. Vsi čolni 
imajo enosmerni (DC) električni potencial, ki je običajno okoli 250 mV, če pa ta 
postane 500 mV ali pa celo več, imamo resen problem oz. je odnašanje 
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materiala z elektrode z manjšim potencialom zelo burno in hitro. Cink 
protektor, ki ima med vsemi kovinami na čolnu najnižji oz. najbolj negativen 
naravni elektrokemijski potencial, bo razjeden v zelo kratkem času (galvanska 
korozija) in potem so na vrsti ostali kovinski deli. 
 
 

Sklep 
Literaturo, katero sem  našel ni bila preveč privlačna, vendar, ker sem jo predelal 
mislim, da sta izolacija ter ozemljitev na ladji nujni in potrebni za zadovoljivo varnost 
pri delu z aparati. V šoli smo opravili kontrolo izolacije, katero smo opravili s 
preizkusom, ki je bil prikazan kot velika tabla na kateri so bili (rezalka, pralni stroj, 
vrtalka)… 
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Posebnosti preizkusov električne izolacije in 
ozemljil na ladji 

Vpisna številka 0 9090076 

Ozemljitev 

Uvod 
Problem, ki ga pri ladijskih inštalacijah verjetno najslabše razumemo je 
ozemljitev. Pogoste so dileme kam zvezati ozemljitveni vodnik (rumeno/zeleni 
vodnik pri nas, v USA zeleni) iz priključka na pomolu. Nekateri bi ga zvezali na 
vodnik, ki povezuje kovinske dele v stiku z vodo pod trupom čolna (vodniki za 
izenačevanje galvanski potencialov - angleško »Bonding System«), nekateri pa 
na ohišje motorja in podobno. 
 
Razumeti je treba, da imamo na ladji vsaj tri ozemljitvene sisteme: 

1. AC ozemljitveni sitem, ki povezujejo ozemljitve vseh AC naprav na čolnu 
in ozemljitveni priključek na pomolu  

2. DC ozemljitveni sitem (vodnik/vodnike), ki je v bistvu minus pol 
12Vdc/24Vdc napajanja  

3. Sistem vodnikov za izenačevanje potencialov kovinskih delov ladje, ki 
imajo stik z vodo (Bonding System). To je posebej pomembno pri morski 
vodi, ki je zelo primeren elektrolit za ustvarjanje galvanskih tokov. 

AC ozemljitvenega sistema 
 
Je zaščita v primeru preboja / stika faze v notranjost ali ohišje AC naprave. Ta 
vodnik mora prenesti največji možni tok, ki se lahko pojavi pri preboju. 
Poenostavljeno rečeno, ozemljitveni vodnik mora biti debelejši od vodnika 
faze, ki napaja napravo. Vse AC naprave povežemo na AC ozemljitvena letev, 
ki ga postavimo na primerno mesto v čolnu z zadosti debelim neprekinjenim 
vodnikom. Od ozemljitvena letev na AC vtičnico za priključevanje na pomol, pa 
enako tako, povežemo z dovolj debelim vodnikom v enemu kosu. AC 
ozemljitveni sistem ne sme imeti električnega stika z DC ozemljitvenim 
sistemom, ali s sistemom za izenačevanje potencialov kovinskih delov, ki so v 
stiku z morjem. Ničla izmeničnega sistema je, gledano s strani čolna »plavajoč« 
(free floating) in je ozemljen na ozemljitveni priključek na pomolu. 
Ozemljitveni potencial na pomolu m nujno isti kot potencial zemlje (boljše 
rečeno morja) na katerem se nahajamo. Spomnimo se kje so in na kakšnem 
terenu transformatorske postaje v vaseh in marinah na obali - gol kamen - 
»odlična« ozemljitev. 
Na vhodu AC mreže v čoln je obvezna diferencialna varovalka (FID), ki izklopi 
AC mrežo, ko se tok, ki teče skozi fazo razlikuje od toka, ki teče skozi nulo za 
več kot (običajno) 30mA. Do tega pojava pride, ko del toka iz faze odteka v 



 

41 
 

zemljo / morje skozi druge prevodne poti in se ne vrača skozi nulo v AC 
omrežje 
 
V primeru, da na čolnu imamo DC/AC pretvornik in AC generator, AC izhod iz 
pretvornika ali iz generatorja ne sme imeti stika z AC mrežo s pomola (niti z 
ozemljitvenim vodnikom). Nujno je uporabiti izbirno stikalo, ki bo izbiralo 
samo eden AC vir, ki bo napajal AC naprave. Uporablja se avtomatski 
preklopnik (Selector Switch), ki avtomatično preklapljal med AC viri. Ista FID 
varovalka mora delovati ne glede na izbrani AC vir, če pa tega ne moremo 
realizirati, mora vsaki AC vir imeti svojo FID varovalko. Priporočljivo je, da na 
vhodu AC omrežja z obale v čoln postavimo ločilni transformator zadostne moči 
s čimer prekinemo vsako galvansko zvezo z obalo (tudi z ozemljitvijo z obale). 
Če bomo pluli v kraje s 115Vac omrežji, priporočljivo je da ima primarna stran 
transformatorja dve navitji, ki ju z izbirnim stikalom zvežemo zaporedno pri 
230Vac oziroma paralelno pri 115Vac (paziti je treba na smer navijanja 
transformatorja). Za transformatorjem postavimo FID varovalko, ozemljitve in 
ohišja AC naprav pa vežemo na ločeni cink protektor v morju. 
 

DC ozemljitveni sitem 
 
Ima "ozemljitveno točko" na minus polu akumulatorja. Ta sistem je tudi 
plavajoč (free floating) kar pomeni, da ne sme imeti električnega stika z AC 
ozemljitvenim sistemom niti s sistemom vodnikov za izenačevanje potencialov 
kovinskih delov ladje, ki imajo stik z vodo (Bonding System). DC ozemljitev je 
istočasno minus pol DC napajanja, ki ga vežemo na GND priključno letev za 
priključevanje minus polov napajanja DC naprav. Dovoljeno je imeti več GND 
letev na mestih primernih za lažje in preglednejše povezovanje, ki jih z dovolj 
debelimi kabli povežemo na centralno GND letev. Pri temeljih treba paziti da 
naprave občutljive na nihanje DC napetosti (TV, radio, radijska postaja,...) ni 
dobro vezati na GND letev na katero so priključena večja bremena (na pr. 
sidrni vitel), ker bo spremenljiv padec napetosti (pogosto z velikimi špicami 
napetosti) na GND vodniku med centralno in lokalno GND letev motil delovanje 
občutljive naprave ali jo celo uničil. Pri posebej občutljivih napravah (Hi-Fi, 
radijske postaje,...) je treba minus napajanje vezati direktno na centralno GND 
letev, uporabiti naprave za filtriranje / stabiliziranje napajanja, ali celo izvesti 
ločeno napajanje za te naprave (seveda, z ločenim ozemljitvenim sistemom za 
njih). Najpogostejši vir motenj v DC napajanju so razni motorji (motor sidrnega 
vitla, kalužne črpalke, kompresorskega hladilnika in podobno). 
 
 

Bonding System 
 
Tretji, pogojno rečeno, ozemljitveni sistem je sistem vodnikov za izenačevanje 
potencialov kovinskih delov ladje, ki so v stiku z vodo (Bonding System). Ta 



 

42 
 

sistem ne sme imeti stika s predhodnima dvema. Sestoji od vodnikov (običajno 
rumeno / zelenih) in raznih objemk s katerimi električno povežemo 
ozemljitvene vodnike na kovinske dele, ki so v stiku z vodo. Pri tem vodniku je 
posebej pomembno da je pokositran ter da so objemke iz enakega materiala 
kot kovinski del na katerega ga vežemo (običajno bron ali nerjaveče jeklo). 
Kadar je le to možno, uporabimo za vsise in odlive plastične dele (ni galvanskih 
tokov in ne potrebe po povezovanju). Obstajajo že tudi plastični kroglični 
ventili in veliko drugih delov iz kvalitetnih plastičnih materialov. Bonding 
system v bistvu ne rešuje problema galvanizma ali elektrolize ampak omogoči, 
da gre tok preko večje površine kovine čimer se zmanjša upornost in s tem 
napetost na stiku z vodo. Teorija galvanskih tokov in zaščite od njih je 
zahtevna tema in presega namen tega teksta. Za nas je dovolj da vemo, da je 
treba vse kovinske dele v stiku z vodo povezati med seboj, in da je te spoje 
treba občasno pregledati in zamenjati korodirane vodnike in objemke. Bakreni 
vodnik samo obvijemo okoli odliva iz nerjavečega jekla nismo naredili nič 
koristnega. Dodali smo še en stik galvansko nekompatibilnih kovin (še eno mini 
galvansko baterijo). Vsi čolni imajo neki DC električni potencial, ki je običajno 
okoli 250mV in ta še ni problem (ne bo bistveno uničeval kovinskih delov), če 
pa ta postane 500mV ali pa celo več, imamo resen problem. Cink protektor, ki 
ima med vsemi kovinami na čolnu najnižji naravni potencial, bo »požrt« v zelo 
kratkem času (galvanska korozija) in potem so na vrsti ostali kovinski deli. 
 

Izolacija 

Uvod 
Zaščitno izoliranje predstavlja zaščito k osnovnemu (delovnemu) dodatno 
izoliranje. Namen tega izoliranja je, da se prepreči pojav nevarnih napetosti na 
delih od električnih naprav, ki se jih je možno dotakniti, kadar nastane okvara 
osnovne izolacije. Zaščitno izolacijo imajo vsi električni aparati zaščitnega 
razreda 2. 
Narejena je lahko s pomočjo dodatne izolacije preko osnovne izolacije 
električnega aparata ali naprave. 
Če je možno doseči z ojačeno osnovno izolacijo zaščitni enakovredno, je možno 
tudi takšno ojačena izolacija. Dopustna pa je le v primeru, kadar 
konstrukcijske posebnosti onemogočajo uporabo dodatne zaščitne izolacije. 
Prevodni deli ne smejo segati skozi izolirani omot. Kadar se izolirani okrov 
vdelana vrata ali pokrov, kar je možno odpreti brez ključa ali odstraniti brez 
orodja, se morajo vsi prevodni deli, ki se jih je možno dotakniti, nahajati za 
prekritjem iz izolirane snovi. Praviloma se v izolirnih okrovih prevodni deli ne 
smejo uporabljati kot zaščitni vodniki. 
 

Preizkušanje glavne izolacije 
Glavna izolacija je izolacija med posameznimi navitji in izolacijo med navitjem 
in železnim jedrom ter ostalimi ozemljenimi deli. Po predpisih mora vzdržati 
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glavna izolacija predpisano preizkusno ˝vzdržno˝ izmenično napetost 
obratovalne frekvence 1 minuto. Preizkusna napetost je približno dvojna 
nazivna napetost, vendar moramo za vsak posamezni primer točno upoštevati 
predpis. Posebno pomembno je, da je izolacija izpostavljena preizkusni 
napetosti točno eno minuto, ne več ne manj. Daljša izpostavljenost lahko pride 
do preboja toplotnega izolacije. 
 

Preizkušanje izolacije 
 
 
 

Z merilnikom izolacije Model MGM600 
Modeli MGM600 izolacijski monitorji so namenjeni za uporabo na ladjah in so 
izdelani v skladu z Lloyds certifikacijskim zavodom, in MIL Specifikacija M-
24678. Območje izolacijske odpornosti od 3 MΩ do 0,5 MΩ ki je bilo izbrano za 
potrebe morskega okolja, kar je hujše kot v industrijskih okoljih. Spremlja 
zagotavljanje ali se je alarm sprožil ali ne, s kontakti za zunanje alarme in 
drugih funkcij. Namenjeni so za uporabo do 600 voltov AC ali DC. 
 
Uporaba 
Tile monitorji so namenjeni, da varno spremljajo obnašanje prilagajanje 
izolacije na morsko okolje. Ti se lahko namestijo na monitor motorji na vseh 
področjih, plovila, kjer so električni stroji, vendar morajo biti učinkovite na 
zahtevo, na primer nižjo platformo, krovni stroji, generatorji.  
So učinkoviti pri odpravljanju kratkega stika, na električni sistem ladje, preden 
se pojavijo, saj je večina razlogov pride, če se zažene mokre motorje - in 
failsafe monitorji so motorji za zaščito pred vklopom v pogojih, ki so nevarni za 
operaterja ali napravo. 
Monitorji da zgodnje opozarjanje degradacije izolacije, pred motorji(ali 
generatorji) z  poslabšano izolacijo, so v neposredni nevarnosti. To omogoča 
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preventivne vzdrževanje, redne, ko je prikladno, in tako odpravlja okvare, ter 
potrebo po nujni zamenjavi.  
 
Resnost položaja je mogoče najti z uporabo treh alarm, ki ravneh (3, 1 in 0,5  
MΩ), za določitev hitrosti poslabšanja izolacijne.  
izvedbe monitorjev pokrivajo vse različice elektroenergetckih omrežij s 
parametri je 115, 230 ali 440 voltov, 50/60 Hz., 3 VA.        
 
Specifikacije   
Max. Line Napetost 600 AC / DC 

Napajalna napetost 115, 230, 440V. AC, 50/60 Hz 
 

Izolacija napetosti 200-600 v. AC / DC 
Zahteve napajanja 3 VA 
Factory Set točke* 3, 1 in 0,5 MΩ 
Kontakt Ocena 5, 250 V AC  uporovnem 
Izolacija čas 0,5 milisekunde 
Dimenzije (mm) 
WxHxL  (v) 

45 x 68 x 112 
1,77 x 2,67 x 4,4 

Teža (kg) / (oz) 0.27/9.5 
 
 
 
 
 

 Za druge določene točke, se posvetujte s proizvajalcem. 
 DC in 400Hz nadzor napetosti na voljo, se posvetujte s tovarno. 
 Največji kratkostični tok 25 mikroamperov. 
 Delovna temperatura - 20°C do + 50°C; temperatura skladiščenja od - 

40°C do 100°C. 
 Vlažnost največ 95% relativna vlažnost, brez kondenzacije. 
 Lloyds, ameriške obalne    straže, UL in CSA. 
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Slika: Vezalna shema 
 

Upornost zaščitnega vodnika 
 
Nizko napetostni generator 100 – 690 VAC. 
 
Pri opravljanju preizkusa ozemljitve visoko napetostnih naprav, je 
priporočljivo, da bodisi prekinete ali izključite vse električne naprave, kot so 
avtomatsko napetostni Regulatorji, (AVR). Kratki stik terminalov se lahko 
doseže s kosom žice, katero moramo takoj odstrani po opravljenem 
testu.Pozor: Zagon generatorja pred odstranitvijo povezave kratkega stika, 
lahko resno poškoduje generator. 
Ko Megger testira stroj, bi lahko neuspeh pri zaščiti enote napetosti ustvaril 
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trajno škodo za eno ali več elektronskih komponent. 
Upornost izolacije med bakrenih vodnikov in okvir stroja, (zemlje), se meri s 
pomočjo visoko napetostnega merilnika, ali "Megger". 
 

 

Megger  
Ta instrument ustvarja napetost 500V ali 1000V, in se uporablja za merjenje 
upornosti izolacije v zemlji. Lahko je ali elektronski ali pa analogni.  
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Instrument 
‘Megger’ 
Faza / Nevtralna 
Izhod 
 

Ozemljitev 
 
A = Ozemljitev ali šasija od Generatorja 
B = Izolacije med vodniki in zemljo 
C = Bakrenih vodnikov (navitja) 
P = Pot uhajanja toka skozi izolacijo 
 
 
Visoke napetosti povzroča "uhajanje" toka skozi izolacijo sistema. To trenutno 
proizvaja izhodno obravnavi merilnik ("Megger), ki se meri v MΩ(odpornost do 
zemlje ali do tal). Normalno vrednost za nizko napetost Generatorskega 
navijanja sme biti višja od 1 MΩ na zemljo. 
Generatorji z izhodno napetost med 100V do 600 V bi bilo treba preskusiti, kot 
zgoraj. Če izhod navijanje (stator), je nižji od 1 MΩ na zemljo, je treba navitja 
očistiti, posušiti, ali odstraniti za popolno prenovo. 
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Testiranje izolacije srednje in visoke napetosti generatorjev 
 
Učinkovitost zlasti na kraju samega testa bo v veliki meri odvisna od same vloge 
stroja. V mnogih primerih se bo odpor meritve izolacije in polarizacijski indeks 
primerna. Podrobnejše testiranje izgube tangenta, dielektrične izgube analize, 
delnih praznitev, meritve, ki se izvajajo v časovnih presledkih, da se ugotovi 
obseg poslabšanja stanja izolacije. Drugi testi, kot so visoka napetostni testi so 
zlasti za preiskovalno delo, da bi opredelili okvare. 
 
Preizkus izolacijske spremenljivosti  (P.I.) 
P.I. test se uporablja kot vodnik za suhega, čistoče in varnosti navijalnih 
sistemov izolacije. Posebno izolacijska naprava je potreben, da lahko 
vzdržujejo test napetosti od 1 - 2.5 kV, (srednje napetosti), ali 5kV, (visoka 
napetost), za obdobje 10 minut.  
Odčitki so sprejeti (v MΩ) po 1 minuto in 10 minutni interval. 
 
P.I. Indeks se dobi z formulami:  
 
P.I.=1 minuta odčitavanja10 minut odčitavanja  
 
Nastala razmerje se imenuje P.I. indeks, in mora biti najmanj 2 pri 20 ° C. 
P.I. indeks pod 1,5 kaže da je  navitje mokro, umazano ali poškodovano, in ga 
je treba očistiti, posušiti ali prenoviti po potrebi. 
 

Sklep 
Vsej literaturi ki sem jo našel (internetne strani, članki, knjige) sem zasledil da 
je izolacija zelo pomembna za človeka saj brez nje se ne da delati oziroma je 
delo s takimi napravami zelo nevarno.. V literaturi opisuje kontrolo izolacije in 
ozemljil, na skoraj da isti način kot smo ga uporabili na vajah. Zanimiva se mi 
je zdelo poglavje o ozemljitvi na ladji.  

Literatura 

Knjige 
 Damijan Miljavec, Peter Jereb ; Električni stroji ; Temeljna znanja ; 

Ljubljana 2005 

Internet 
 Russian Electrical Engineering ; Allerton Press, Inc. distributed 

exclusively by Springer      Science+Business Media LLC ; 
http://www.allertonpress.com/journals/see.htm 

 
 Stanford ; FAULT FINDING MANUAL ; Barnard road ; England 2002 

 



 

49 
 

Samodejni nadzor ladijskih zemljil 
Vpisna številka: 09090345 

 

Uvod 
 

Ozemljitev  
Ozemljitev je prevodna zveza med prevodnimi deli, ki jih moramo ozemljiti z 
zemljo. Prevodni deli, ki jih ozemljujemo, so najpogosteje izpostavljeni 
prevodni deli in tuji prevodni deli. Stik z zemljo dosežemo z ozemljilom, 
izvajamo pa ga z ustreznimi ozemljitvenimi vodi.  
Je zaščita proti napetosti dotika in njenim nevarnostim (električni udar, ki je 
lahko smrten). 

Ozemljilo  
Ozemljilo je prevodni del ali skupina prevodnih delov, ki so v zemlji in tako 
zagotavljajo trajen električni stik. Ker pa prek ozemljila teče v zemljo okvarni 
tok, želimo, da je ponikalna upornost ozemljila ustrezno majhna. 

Razlogi za ozemljilno zaščito sistemov 
Ozemljilno omrežje (povezave) znotraj zgradbe se uporablja za različne 
namene. Toda glavni razlog je zagotoviti zaščito pred nevarnostjo električnega 
udara za zaščito: 

• Ljudi 

• Investicij 

• Opreme 
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Kako deluje ozemljitev na kopnem? 
 

Preden se posvetimo ladijskim tlem, se bomo osredotočili na lastnosti kopnega, 
da osvojimo osnovne pojme koncepta.  

 Na kopnem uporabljamo trofazni 4-žični sistem, kjer 3 vodniki 
predstavljajo vsak svojo fazo, četrti pa je nevtralen, saj se preko njega 
tok vrača. Nevtralni vodnik je ozemljen na več mestih, kar zagotavlja 
varnost živim bitjem pred električnimi udari. Če prevodnik, po katerem 
teče tok, nima dobre izolacije in pride v stik s kovinskim ogrodjem 
naprave, lahko pride do akumulacije naboja in električnega udara, ki je 
za človeka lahko usoden. Nevtralni vodnik je torej iz varnostnih razlogov 
(da bi preprečili nesreče povezane z napakami vezja) ozemljen na več 
mestih (kot transformatorji, in električne postaje itd). To omogoči 
naprava, da z vključitvijo zaščitnih funkcij avtomatsko zaustavi dovod 
toka. 
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Ozemljila 
 Za ozemljila lahko uporabimo cevi ali palice, trakove ali žice, plošče, 
temeljsko ozem- ljilo, betonsko armaturo (pri prednapetem betonu samo, če je 
premer večji od 10 mm), kovinske  vodovodne  cevi  (če  so  vodomeri  
premoščeni  s pokositreno bakreno vrvjo s prerezom 16 mm2, s pokositreno 
jekleno vrvjo s prerezom 25 mm2  ali s pocinkanim jeklenim trakom 60 mm2 in 
najmanjšo debelino 3 mm, pri tem pa zanesljivost ozemljitve ne sme biti 
ogrožena zaradi drugih del) in ostale vkopane konstrukcije (pri tem se iz 
varnostnih razlogov za ozemljitev ne smejo uporabiti kovinski cevovodi, ki so za 
pretok vnetljive tekočine ali plina, centralno gretje itd.). Ta prepoved pa ne 
izključuje izenačenja potencialov z drugimi sistemi. 
 
 
Globina in način vkopanosti ozemljila morata biti taka, da sušenje in 
zmrzovanje tal ne povečata ozemljitvene upornosti nad določeno vrednost 
(vsaj 1,5m - globine). 
Upoštevati je treba, da je učinkovitost ozemljitve odvisna od krajevnih, 
terenskih razmer (upornosti tal). Zato je potrebno predvideti eno ali več 
ozemljil. Vrednost ozemljitvene upornosti se izračuna, ozemljitev se izvede, 
izmeri, in če so rezultati meritve preslabi, dodatno položi. 
 
Če je ozemljilo vkopano neposredno v skale ali gramoz, je prehodna upornost 
velika, zato je treba okrog ozemljila nasuti prevodno plast zemlje. 
 

 
VRSTA OZEMLJILA Najmanjši 

prerez 
mm2 

Najmanjša 
debelina 

Posebni pogoji 
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Tra 10 3  

okrogli polni 
profil 

78 10 pri sestavljenih 
globinskih 

Cev   najmanj 25 mm, 
najmanjša debelina 

L, U ali I profil 10 3  
 

Tabela: Dimenzije temeljskih ozemljil iz pocinkanega jekla [?] 
 

 

Obratovalna ozemljitev je ozemljitev dela naprave, ki pripada obratovalnemu 
tokokrogu.  
Sem spadajo: ozemljitev nevtralne točke transformatorjev, ozemljitev 
visokonapetostnih navitij napetostnih merilnih transformatorjev, ozemljitev 
kondenzatorjev, usmernikov. 
 
Zaščitna ozemljitev je neposredna ozemljitev prevodnih delov naprave, ki ne 
pripadajo obratovalnemu tokokrogu, torej izpostavljenih prevodnih delov. 
Uporabljamo jo za zaščito pred previsoko napetostjo dotika.  
 
Ozemljitveni vodi Ozemljitveni vodi so lahko izolirani in neizolirani ter 
mehansko zaščiteni Ozemljitveni vod mora ustrezati določbam standarda za 
zaščitni vodnik, če je vkopan,mora njegov prerez ustrezati naslednjim 
vrednostim.  
 
Zaščitni vodniki: Zaščitni vodnik ali PE (protective earth) -vodnik, kot ga 
imenujemo, je tisti ki ga zahtevajo zaščitni ukrepi pred električnim udarom, za 
električno povezavo izpostavljenih prevodnih delov, tujih prevodnih delov, 
glavne ozemljitvene sponke (ozemljitvene zbiralke), ozemljila,ozemljene točke 
napajalnega vira ali umetne nevtralne točke. V tokokrog zaščitnega vodnika ne 
sme biti vgrajen noben aparat (npr. stikalo, merilna ali sprožilna  tuljavica). 
 

 

Kot zaščitne vodnike lahko uporabimo: vodnike v več žilnih kablih,gole ali 
izolirane vodnike v skupnem kanalu, inštalacijskem kanalu ali cevi z vodniki, 
posebne izolirane ali gole vodnike, kovinske obloge, npr. oplete, zaslone, 
armature itd. nekaterih kablov,kovinske inštalacijske cevi ali kanale in 
določene tuje prevodne dele.  

Ozemljitve in ozemljevanje na ladjah 
Problem, ki ga pri ladijskih inštalacijah verjetno najslabše razumemo je 
ozemljevanje.  
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Pogoste so dileme: Kam na ladji zvezati ozemljitveni vodnik s priključka na 
pomolu?  (v Evropski skupnosti rumeno/zeleni vodnik, v Združenih državah 
Amerike zeleni)  
 
Nekateri bi ga zvezali na vodnik, ki povezuje kovinske dele v stiku z vodo pod 
trupom čolna (vodniki za izenačevanje galvanski potencialov - angleško 
»Bonding System«), nekateri pa na ohišje motorja in podobno. Popolna zmeda! 
 

 
 

Razumeti je treba da imamo na ladji vsaj tri ozemljitvene sisteme: 

 

• AC ozemljitveni sitem, ki povezujejo ozemljitve vseh AC naprav na 

čolnu in    ozemljitveni priljuček na pomolu. 

 

Namen AC ozemljitvenega sistema je zaščita v primeru preboja / stika faze v 
notranjost ali ohišje AC naprave. Ta vodnik mora prenesti največji možni tok, 
ki se lahko pojavi pri preboju. Poenostavljeno rečeno, ozemljitveni vodnik 
mora biti debelejši od vodnika faze, ki napaja napravo. Vse AC naprave 
povežemo na AC ozemljitveno šino, ki jo postavimo na primerno mesto v čolnu 
z zadosti debelim neprekinjenim vodnikom. 
 

• DC ozemljitveni sitem (vodnik/vodnike), ki je v bistvu minus pol 

12Vdc/24Vdc napajanja 
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DC ozemljitveni sitem ima "ozemljitveno točko" na minus polu akumulatorja. Ta 
sistem je tudi plavajoč (free floating) kar pomeni, da ne sme imeti električnega 
stika z AC ozemljitvenim sistemom niti s sitemom vodnikov za izenačevanje 
potencialov kovinskih delov ladje, ki imajo stik z vodo (Bonding Sistem). DC 
ozemljitev je istočasno minus pol DC napajanja, ki ga vežemo na GND 
priključno šino za priključevanje minus polov napajanja DC naprav. 

 

• Sistem vodnikov (Bonding System) za izenačevanje potencialov 

kovinskih delov ladje, ki imajo stik z vodo. To je posebej pomembno pri 

morski vodi, ki je zelo primeren elektrolit za ustvarjanje galvanskih 

tokov. 

 

Tretji, pogojno rečeno, ozemljitveni sistem je sistem vodnikov za izenačevanje 
potencialov kovinskih delov ladje, ki so v stiku z vodo (Bonding System). Ta 
sistem ne sme imeti stika s predhodnaima dvema. Sestoji od vodnikov (običajno 
rumeno / zelenih) in raznih objemk s katerimi električno povežemo 
ozemljitvene vodnike na kovinske dele, ki so v stiku z vodo. 
 

Izolirani nevtralni sistem in razlogi za uporabo na ladjah 
 
Na kopnem je pomembna varnost živih bitij. Za preprečevanje nesreč z 
električnim tokom, je nevtralni vodnik ozemljen. Prioriteta ni varnost strojev 
ali njihovo nujno neprekinjeno delovanje. Na krovu pa je situacija nekoliko 
drugačna: tu je prioriteta neprekinjeno delovanje strojev, ki so opredeljeni kot 
»bistveni«.  
Distribucijski sistem na ladji je izolirani nevtralni sistem. Prioriteta na ladji je 
varnost le-te,  kar vključuje tudi navigacijsko in požarno varnost itd. Če se 
pojavijo težave z ozemljitvijo strojev, ki so opredeljeni kot »bistveni«, in se  ti 
izolirajo (npr. krmilne naprave), je varnost ladje vprašljiva, saj lahko tovrstni 
problemi vodijo do trčenja, naseda, požara, onesnaženja itd. 
 
Prioriteta na ladji je torej omogočati neprekinjeno oskrbo strojev v primeru 
težav z ozemljitvijo. 
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Napake v vezju 
 

Osnovno vezje je sestavljeno iz dveh 
delov: 
 prevodnik-ki prevaja tok po vezju 
 izolacija-ki obdrži tok v notranjosti 

prevodnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
V vezju se lahko pripetita samo dve vrsti napak: prekinitev izoliranja ali 
prekinitev prevajanja. 

 

 
 
Napaka v prevodniku povzroči motnje oziroma zastoj toka v vezju. Napaka v 
izolaciji pa lahko omogoči prevodniku, da se dotakne ladijskega trupa ali 
izoliranega kovinskega ogrodja. 
 
Kratki stik nastane, ko se pojavi dvojna napaka v izolaciji, ki omogoči da se oba 
prevodnika povežeta med seboj. Na ta način se ustvari zelo močan tok, ki 
privede do preobremenitve.  
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Večina ozemljitvenih napak se zgodi v aparaturah. Načeloma gre za napake v 
izolaciji, ki povzročijo, da prevodnik pride v stik z notranjim kovinskim 
ogrodjem. Ko se zgodijo take ozemljitvene napake, lahko pride do močnega 
električnega udara (ali hudega požara),  
če notranje kovinsko ogrodje ni izolirano. 
 
 

Pomen ozemljitvenih napak 
Če se v ozemljenem distribucijskem sistemu pojavi napaka v ozemljitvi, je to 
ekvivalentno kratkemu stiku toka, ki se prevaja preko trupa ladje. Močan tok, 
ki se proizvede zaradi napake v izolaciji, bi takoj razstrelil varovalke voda. 
Tako so naprave izolirane od dovoda toka in varnost je zagotovljena. To se 
lahko zgodi v nevarnih situacijah, če so naprave opredeljene kot »bistvene« kot 
so npr. krmilne naprave. Izolacijski distribucijski sistem potrebuje samo eno 
napako v izolaciji na prevodniku, da prične prevajati tok, ki ob taki napaki 
nastane. 
 
Izolirani nevtralni distribucijski sistem omogoča, da naprave delujejo 
neprekinjeno tudi če se pojavi napaka v izolaciji. Pomembno je, da naprava 
nadaljuje s svojim delovanjem.  
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Ena sama napaka v vezju torej ne bo omogočila toku, ki ob napaki nastane, da 
obkroži cel tokokrog. Če se pojavi druga napaka v vezju, bi obe napaki skupaj 
bile ekvivalentne kratkemu stiku (preko ladijskega trupa): močan tok, ki bi se 
ustvaril, bi vključil delovanje zaščitnih naprav in tako lahko povzročil 
izključitev (morda bistvenih) naprav ter ustvaril za ladjo nevarno situacijo. 
 
Za prevajanje toka, ki nastane ob napaki v izolaciji potrebuje izolirani 
nevtralni distribucijski sistem dve različni napaki v izolaciji na dveh različnih 
vodih. Zaradi tega je izolirani nevtralni sistem bolj učinkovit pri omogačanju 
neprekinjenega delovanja naprav kakor izolirani sistem. Zato ga uporabljamo 
za večino ladijskih električnih sistemov. 
 
 

Samodejni nadzor ozemljil 
Na ladji in kopnem so ozemljila zelo pomebna kot je že navedeno v prejšnjih 
poglavjih.V današnjih časih ko imamo že veliko instrumentov in ostalih naprav, 
lahko ozemljila spremljamo na daleč prek raznih naprav.Na ladji bi to bila 
kontrolna plošča.Pri samodejnem nadzoru ozemljil nam samodejno zazna 
oziroma javi napako ali izklop ozemljila prek senzorja.Ko se na kontrolni plošči 
prižge lučka, vemo da je nekaj narobe z ozemljitvijo.Ob pregledu in popravilu 
se lučka ugasne in ozemljitev spet normalno deluje. 

Naprava za nadzor ozemljitve 
Pri napravi za nadzor ozemljitve dosežemo višji nivo varnosti, saj naprava 
poskrbi za varno razbremenitev statičnega potenciala, hkrati pa z indikatorji da 
tudi informacijo o kvaliteti ozemljitvenega spoja. Ozemljitev je kakovostna le 
takrat, ko se lastnovarni tokokrog zaključuje preko klešč: na vrhu klešč, v 
čeljustih, sta namreč dva zoba, do katerih sta pripeljana ločena vodnika - tako 
se tokokrog dejansko zaključi preko zob (slika), ki se  
učvrstita na ozemljeni objekt! 
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Tako imamo v napravi za nadzor ozemljitve združeni dve funkciji: 
 kontrolo dejanske ozemljitve na osnovi lastnovarnega 

    tokokroga, 
 brezpotencialni kontakt za možnost blokade procesa polnjenja ali 

praznjenja, če pride do prekinitve lastno-varnega tokokroga preko 
ozemljitvenih klešč. 

 
 

 

Sklep 

Med izdelavo seminarske naloge in iskanje virov po internetu sem ugotovil da je 
ozemljitev zelo pomembna, ne samo za opremo ampak tudi za človeka, pred 
udarom električnega toka. 
Ljudje radi poskrbimo, da so ladje kar se da ustrezno zaščitene. Ena od takšnih 
zaščit je vsekakor tudi dobra ozemljitev instalacij na ladji. Poglavje o 
ozemljitvah na ladji se mi je zdelo zelo zanimivo. 

Seznam uporabljenih virov 

Internet 
 

1. Electrical Grounding On Ships 

http://www.brighthub.com/engineering/marine/articles/38231.aspx 

2. Operational Consideration in Electrical Power Plant 

http://www.scribd.com/doc/17253038/Marine-Electrical-System 

3. EM zaščita sistemov strukturiranih ožičenj 

http://www.ezz.si/clanki/Elektromagnetna_zascita_kabelskih_sistemov.

pdf 

4. Prenapetostna zaščita električnih instalacij 

http://gtk.hopto.org:8089/Prenapetostna%20zascita.pdf 
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5. INFORMATOR (Revija podjetij Kolektor Synatec in Elsing Inženiring) 

http://www.elsing.si/files/informator42web.pdf 
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Sodobna ladijska razdelilna plošča  
Vpisna številka 9090407 

(daljinski nadzor) Pomen daljinskega nadzora, ureditev ladijske energetske 
mreže (priključitve generatorjev, hierarhija porabnikov) 

Pojma krmiljenje in regulacija  

Krmiljenje prevzame vhodne podatke (velicine) in jih glede na svojo sestavo 
krmiljenja ustrezno poveze. iz povezovalnih clenov dobljeni nastavitveni ukazi 
se prenesejo na nastavitvene clene krmilne linije. 

znacilnosti krmiljenja je odprti potek delovanja v vsakem prenosnem clenu in v 
krmilni verigi. na izhodne velicine vplivanjo vhodne im motilne velicine. 

 

znacilnosti reguliranja je zaprta zanka (zaprti potek delvoanja) velicino, ki jo 
zelimo regulirati (x= reuglaciska velicina), ves cas odcitavamo in jo je mogoce 
primerjati z vodilno vrednostjo w (zeljena, referecnna vrednost). na nastavidev 
y pa je odvisna od rezurlata privmerjave. zaradi zaprte zanke vpliva motilne 
velicine zn v glavnem ni. 

 

Pojma angalogni in digitalni. 

preslikava izmerjene vrednosti l je v neki drugi analogni (ustrezni) velikosti. 
vsaki vrednosti izmerjene velicine Ix je npr. enoznacno dolocena ustrezna 
velikost Ux. mnozica vrednosti Ux je neprestevna; v mejag tehnicno moznih 
natancnosti je neskoncna. 

digitalni 

preslikava izmerjene vrednosti l je v omejenem stevilu vrednosti signalov. 
velikost signala Ux je celostevilcni mnogokratnik osnovne vrednosti delta U. z 
omejenim stevilom nastetih vrednosti dobimo Ux. razresitev digiralne 
preslikave ustreza osnovni vrednosti delta U. 
 
Pojmi v krmilni tehniki 

krmilno napravo lahko razedimo na funcijo bloke. vhod, obdelavo in ihod 
signalov.  
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krmilna naprava 

vhod signalov 

na vhod signalov dovajamo upravljalne signale (npr. od senzorjev in stikal) in 
signalne povrtani informacij (npr. od senzorjev in od menjalnih stikal). vhodni 
cleni lahko npr. na vhodnih signalnih odpravijo motnje, ki jih preoblikujejo, 
npreestijo, locijo glede na potenciale in prilagodijo nivoju za predelavo 
signalov. razlikujemo analogne vhodne enote za analogne signale, binarne za 
vinarne (dvojiske, ne stevilcno priznane informacije) in digitalne za digitalne 
(predvesem stevilcno prikazane informacije) vhodne signale. 

 

danes se na ladjah vodijo vsi stroji skozi kontrolne sobe v ladijski strojnici. v 
kontrolni sobi morajo biti krmilne naprave, ki prenesejo temperaturo 45°C in 
90% vlažnost ter vibracijsko frekvenco od 2~13.2Hz. Imeti morajo temperaturne 
teste, dielektrični test, merjenje upornosti glavnega vezja, test zdržljivosti 
kratkoročnih sunkov in vrhov toka ter test iskrenja zaradi notranje napake. 

 

Priključitve generatorjev 

V večini danasnjih ladij se uproabljajo generatorji z distribucijo izmenicnega 
toka. generatorji so sinhronizirane naprave, ki vsebujejo namagneten rotor 
obdan s statorjem. Frekvenca toka je odvisna od hitrosti vrtljajev in števila 
statorjevih polov.  

Klasicni generatorji imajo 10 polov z 750 obrati za 60hz. 

Regulacija je vodena z avtomatskim napetostnim regulatorjem (AVR), ki 
opazuje napetost na generatorju in primerja z referečno vsoto. Odstopanja 
napetosti so lahko +- 2.5% na nazivni napetosti. 

Najvisje prikljucitvene razlike so lahko -15% do +20% od nazivne napetosti. Za 
pridobitev te vrednsoti mora (AVR) vsebovati tudi funcijo nadzora napajanja 
naprej z merjenjem statorskega toka. 

Generatorji so ponavadi razdeljeni na 3 ali 4 dele. 

Da bi lahko plovilo dobilo papirje za izplutje. Glavni namen tega je varnost v 
primeru napak. pozara ali okvar. 
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Odprava nesimetrij trifaznega sistema na ladji 
Vpisna številka: 9040208 

Odprava nesimetrij na ladji 
Namen seminarske naloge je predstavitev načina odprave nesimetrij trifaznega 
sistema na ladji na ladji. Da bi razumeli zakaj do nesimetrij pride in kako jih 
odpravimo, moramo najprej spoznati trifazni sistem,  razliko med simetrično in 
nesimetrično obremenjenim trifaznim sistemom ter načine vezave. 
 

Trifazni sistem 
Trifazni sistem električne energije je pogosta metoda upravljanja z električno 
energijo.  Je najbolj uporabljen sistem za dobavo električne energije. 
Uporabljamo ga pri vseh večjih elektromotorjih in drugih večjih obremenitvah. 
Trifazni sistem ni trikrat enofazni sistem, njegova značilnost je, da so  
napetosti med seboj časovno premaknjene. To pomeni da napetosti po 
posameznih fazah dosežejo svojo začetno vrednost ob različnih časih. 
 
 

Prednosti trifaznega sistema 
- Sistem je bolj ekonomičen, saj potrebujemo manj materiala za izdelavo 

vodov kot pri enofaznem sistemu ali dvofaznem sistemu pri isti napetosti 
- Sistem omogoča ustvarjanje vrtilnega magnetnega polja 
- V sistemu se uporablja časovno konstantna delovna moč 

 

Simetričen trifazni izmenični sistem 
Simetričen trifazni sistem tvorijo tri povezane, po velikosti in frekvenci enake 
enofazne izmenične napetosti, med katerimi je fazni zamik 120°. 
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Slika: Graf napetosti v odvisnosti od časa na trifaznem sistemu 
 
Če natančno seštejemo vse tri krivulje na katerikoli točki zgornjega grafa, mora 
biti rezultat vedno točno 0, tako je sistem simetričen. 

Slika: Kazalčni diagram trifaznega sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O simetrični obremenitvi omrežja govorimo takrat, kadar je tudi diagram 
napetosti simetričen. 
Iz kazalčnega diagram je razvidno, da so medfazne napetosti enake takrat, ko 
so enake fazne napetosti, in je med njimi kot 120 °. 
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Nesimetričen trifazni sistem 

Nesimetričen trifazni sistem dobimo takrat,  ko si napetosti  po velikosti in 
frekvenci niso enake, ali pa kot med njimi ni 120°. 
 
Če natančno seštejemo vse tri krivulje na katerikoli točki zgornjega grafa, 
rezultat ni vedno točno 0, tako je sistem nesimetričen. 
O nesimetrični obremenitvi omrežja govorimo takrat, kadar je tudi diagram 
napetosti nesimetričen. 

 
 
 
Iz kazalčnega diagrama je razvidno, da so medfazne napetosti različne takrat, 
ko so različne fazne napetosti, ali med njimi ni kot 120 °. 
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Pojavitev nesimetrij 
O simetrični obremenitvi generatorjev trifaznega sistema govorimo v primeru, 
kadar je tudi kazalčni diagram tokov simetričen. Tako obremenitev 
predstavljajo trifazni porabniki, saj imajo po tri enake fazne porabnike. 
Simetrični obremenitvi trifaznega sistema se lahko približamo le v 
visokonapetostnih omrežjih velikih moči, zato so daljnovodi takih omrežij 
praviloma trivodni. V nizko napetostnih omrežjih pa imamo tudi enofazne 
porabnike, ki idilo simetrične obremenitve podirajo.  
V trifazni sistem priključujemo na fazne napetosti tudi enofazne porabnike, ki 
se med seboj razlikujejo po impedanci. Zato z njimi ne moremo zagotoviti 
simetrične obremenitve generatorja, kljub njihovemu razporejanju po fazah. Z 
namenom, da se izognemo nesimetrični obremenitvi sistema uporabimo vezavo 
lomljena zvezda oziroma cik-cak vezavo. 
 

Vezava zvezda 
Pri vezavi zvezda zvežemo začetke navitij na električno linijo, konce pa 
zvežemo skupaj in tako dobimo ničlišče (nevtralno točko).  
 

Vezava lomljena zvezda (cik cak) 
Vezavo cik–cak uporabljamo, kadar je obremenitev vseh treh faz neenakomerna 
– nesimetrična. Vezava cik-cak se značuje se s črko 'z'. Cik-cak uporabljamo 
torej tam, kjer pričakujemo na sekundarni nizkonapetostni strani 
transformatorja velike neenakosti glede obremenitve posameznih faz. V teh 
primerih je nujno potreben nevtralni vodnik.  Pri tej vezavi delimo navitja 
posameznih faz na dve polovični navitji. Pri tem je eno polovično navitje prve 
faze nameščeno na prvem stebru, drugo polovično navitje pa na drugem stebru.  
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Tako se sistem nadaljuje naprej po ostalih dveh fazah, kot prikazuje slika 2.2:  

Fazno napetost lomljene zvezde dobimo z vsoto kazalcev dveh polovičnih 
napetosti, ki se inducirata v dveh različnih navitjih, ki sta na dveh različnih 
stebrih. 
Kazalčni diagram za lomljeno zvezdo je: 
 
Primerjava faznih napetosti, ki jo lahko dobimo iz kazalčnega diagrama nam 
pove, da bi bila fazna napetost v lomljeni zvezdi Ufz manjša od fazne napetosti 
v vezavi zvezda: 
 

Ufz=32·Ufy 
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To pomeni, da je število ovojev v lomljeni zvezdi potrebno povečati za okoli 
15,5 %, če želimo imeti enako fazno napetost, kot v vezavi zvezda. Iz tega 
sledi, da je vezava cik-cak dražja od vezav zvezda in trikot. Največ se 
uporablja pri transformatorjih srednjih moči (do 400 kVA). Praviloma jo 
uporabljamo na nizkonapetostni strani, kajti vzdrži velike nesimetrične 
obremenitve, pa tudi trenutne preobremenitve posameznih faz. 
Na primarni strani transformatorja (visokonapetostni) lahko zvezdi ali trikotu, 
na sekundarni strani (nizkonapetostni) pa cik-cak. Možne so torej različne 
kombinacije, od katerih v praksi izberemo tisto, ki nam v danih okoliščinah 
najbolj ustreza. 
 
 

Sklep 
S prebiranjem gradiva, ki sem ga večino našel na spletu, sem se naučil veliko 
novega o odpravi nesimetrij v trifaznem sistemu. Spoznal sem, kako 
nesimetrije vplivajo na porabnike in kako na izvor električne energije.  
 

Viri in literatura 
 

• Prof. Dr. Dušan Kernev, Ladijska Elektrotehnika 2 

• ? Laboratorij za električne stroje 

http://les.fe.uni-lj.si/tid/predavanja/10_Izvedbe_jeder.pdf 
• Elektrotehnika Plus 

http://eele.tsckr.si/wiki/index.php/Trifazni_sistemi 
• Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Three-phase_electric_power 
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Število grednih generatorjev in način pogona  
Vpisna številka: 09090121 

 

Različne vezave generatorjev na različnih vrstah plovil 
Pri električnem pogonu te vrste uporabljamo več dizelskih generatorjev, ki jih 
vežemo serijsko, paralelno ali pa kombinirano.  
 
Na slikah je vidna serijska vezava generatorja (leva slika) na desni pa paralelna 
vezava. Pri serijski daje vsak generator napetost u/4 motor dobi tako napetost 
u tok j pa teče tako skozi generatorje kot skozi motor .  
 
Pri paralelni vezavi imamo povsod le napetost u vsak generator daje tok j/4 
motor pa dobiva tok j oba sistema imata svoje dobre in slabe lastnosti tako 
morajo na primer pri serijski vezavi ob morebitnem izpadu enega generatorja 
ostali trije ustvariti napetost u/3. Pri paralelni vezavi pa je na primer potrebna 
veliko večja natančnost glede regulacije števila obratov dizelskih motorjev. 
Vendar ima paralelna varianta to prednost , da so stikalne naprave manjše in 
lažje od onih pri serijski varianti.  
 

 
Slika 1 
 
Na sliki 1 je vidna shema elektropropulzijskega sistema nekega vlačilca, kjer 
isti dizelski motorji poganjajo vijak in pomožne generatorje za napajanje 
ladijske mreže. Podobni sistemi se poleg vlačilcev uporabljajo tudi na ostalih 
posebnih plovilih , kot so na primer ribiške ladje,plavajoči doki, bagerji, 
plavajoča dvigala..  
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Slika 2: 
 
Vidimo ,da imata glavna generatorja po tri vzbujevalna 
navitja:serijsko,paralelno in neodvisno iz ladijske mreže preko pretikala za 
polariteto , s pomočjo katerega menjamo smer vrtenja vijaka.Dizelska motorja 
preko jermenice poganjata pomožna generatorja,ki napajata ladijsko mrežo ter 
neodvisno vzbujanje generatorjev in motorjev. Sistem glavnih in pomožnih 
stikal je urejen tako , da sta motorja vezana v serijo napaja pa jih bodisi en ali 
drug generator.  
 
Na ladjah so običajno 3-fazni sinhronski generatorji s samo-vzbujanjem 
(remanentnim magnetizmom). Njihova statorska navitja so povezana v vezavo 
zvezda.  Ker je frekvenca njihove napetosti 60 Hz, imajo ti generatorji 
običajno 8-polovnih parov in se vrtijo 450obr/min  
 
 
 

Zvezda vezava  
UR, US in UT so fazne napetosti  
UR-S, US-T in UT-R so medfazne napetosti  
Fazno napetost oznacujemo z Uf  
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Medfazno oznacujemo z U (brez indeksa)  
 

 
 
 

Sistem vklapljanja generatorjev v ladijsko omrežje med plovbo 
ali med pristajanjem 
Med navigacijo na tovorni ladji ponavadi potrebujemo manj električnega toka s 
tem pa tudi manj dizelskih generatorjev, ki dajejo električni tok. Med 
navigacijo delujejo samo potrebne črpalke za pogon motorjev ter razni drugi 
manjši porabniki v nadgradnji, medtem ko pa v pristaniščih in na raznih 
manevrih potrebujemo bistveno več elektrike.  
 
V pristanišču, ko so vklopljeni porabniki: pritezni vitli, črpalke za balastne 
vode, tovorna dvigala, ki so največji porabnik pa moramo prej dati v mrežo več 
generatorjev , ki bojo delovali vzporedno (sinhronizacija) s tem razbremenimo 
en generator saj potrebujemo več el. energije kot jo zagotavlja en generator  
 
Da bo delovalo več generatorjev vzporedno, morajo biti izpolnjeni pogoji:  

 Enaka frekvenca (60Hz)  
 Enaka napetost  
 Smer vrtenja  
 Enak fazni zamik  

 
Če so zgoraj navedeni pogoji izpolnjeni, so generatorji sinhronizirani.  
Napetost generatorja se regulira z vzbujalnim tokom, frekvenco pa s številom 
vrtljajov rotorja.  
 
Sinhronizacijo opravljamo na različne načine danes to poteka avtomatično 
ročno pa lahko s pomočjo sinhronoskopa,merilnih instrumentov ali žarnic  
Zmeraj se prej sinhronizira generatorje med seboj nato se pa vklopi porabnike 
v mrežo saj tako preprečimo da pride do preobremenitve posameznega dizel 
generatorja posledično pa izpada el.energije 



 

 

 

Power Management System 

 
Slika 3: Power Management System v strojnem simulatorju FPP 
 
P.M.S vključuje naslednje:  

Dizel generator avtomatizacija  
Saj je preko kontrolnih distribucijskih plošč možno nadzirati delovanja in obnašanja 
dizelskih generatorjev v delovanju , seveda je opremljena tudi z ustreznimi alarmi.  
 
Lahko pa tudi ročno/avtomatsko reguliramo obremenitev ali razbrebenitev na 
pogonskem stroju ( el. servo motor na regulatorju)  
Namen vsega tega je,da disel generatorji delujejo stalno pod nadzorom ter tudi v 
najbol optimalnem delovanju zato pa so seveda potrebni še ostali parametri tako si 
pomagamo da pravočasno in ustrezno pristopimo k problemu saj običajno se 
problem ze vnaprej pričakuje s pomočjo te avtomatizacije in parametrov razen v 
izjemnih dogodkih.  
Tako povečamo življensko dobo disel generatorju.  
P.M.S zajema še vse ostale električne načrte in inštrukcijske knjige el.naprav in 
napeljav, navigacijske opreme,el.motorjev... 
 

Podatki pridobljeni iz 
 Knjiga ladijska elektotehnika II  
 Spletne strani na internetu  
 Srednješolski zvezek elektrotehnike  
 Izkušnje iz eno letne prakse na ladji(pogovarajanje z el.častnikom)  
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Način pogona grednih generatorjev 
Vpisna številka: 09090280 

Uvod 
Najnovejši  elektro-energetski sistemi na ladjah napajajo mrežo uporabnikov z 
generatorjem, ki ga ne poganja pomožni dizel-motor, ampak glavni motor(ali pa 
turbina), ki sicer poganja ladijski propeler. Generator je priključen na gred 
glavnega pogonskega stroja, bodisi direktno, ali pa preko zobnikov. 
 
Poznamo več načinov oziroma izvedb tega sistema. Predvsem imamo več možnosti 
»lokacije« generatorja z ozirom na motor in propeler. Poznamo naslednje: 
 

4 Generator je instaliran v samo gred, nekje med motorjem in propelerjem 
5 Generator je spet instaliran v samo gred, vendar na drugi strani motorja, 

nasprotno od propelerja 
6 Generator je instaliran na isti strani glavnega motorja, kot pri drugem 

načinu(b), vendar ne direktno v gredi, temveč preko zobatega prenosa 
7 Generator je montiran na isti strani motorja, kot v prvem načinu(a), vendar 

preko zobatega prenosa. 
 
Glavni motiv, da se tako imenovani gredni generatorji montirajo na ladje je poraba 
goriva med vožnjo, zlasti zato, ker glavni dizel-motorji delajo na težko gorivo, ki je 
cenejše od lahkega goriva, ki se uporablja za »klasične« pomožne dizel-motorje. 
Druga prednost tega sistema pa je dosti manjši ropot na ladji, kar je za posadko 
vsekakor ugodnejše. 
 
Seveda se pri tem sistemu pojavljajo določeni problemi. Ker gredni generator(med 
vožnjo) napaja vse električne porabnike, mora biti poskrbljeno, da se v električni 
mreži ne menja niti frekvenca niti napetost, tudi če se(v določenih mejah) 
spreminjajo obrati glavnega motorja  - hitrost ladje. 
V glavnem velja princip, da mora sistem delovati s konstantno frekvenco in 
konstantno napetostjo v mejah od 60 do 100% normalne hitrosti ladje. Frekvenca in 
napetost morata ostati konstantni tudi pri sorazmerno hitrih spremembah števila 
obratov propelerja. Pri tem so seveda določene razlike, če ima ladja navaden vijak 
ali vijak z nastavljivim kotom lopatic.  
 
Z ozirom na vse zgoraj omenjeno se sistemi generiranja električne energije, ki jih 
danes uporabljamo na ladjah, po svoji koncepciji nekoliko razlikujejo med seboj. 
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Sistem z dvema trifaznima generatorjema in enim enosmernim 
motorjem 
Na sliki 1 vidimo sistem z neke vrste WARD-LEONARD-ovo grupo – sistem z dvema 
trifaznima generatorjema in enim enosmernim motorjem. 
 

 
Slika 1 – Ward-Leonardova grupa 
 
Legenda: 

1. Ladijski pogonski stroj(dizel-motor ali turbina) 
2. Generator na gredi(gredni generator) 
3. »Fiksni« usmernik 
4. Enosmerni motor 
5. Pomožni generator z napetostno regulacijo 
6. Avtomatika za elektronsko upravljanje 
7. Tiristorska regulacija vzbujanja enosmernega motorja(4) 
8. Tiristorska regulacija vzbujanja enosmernega generatorja(2) 
9. Pomožno vzbujanje enosmernega motorja(4) 
10. Napajanje porabnikov z napetostjo 24V 
11. Trifazne zbiralke za napajanje ladijskih porabnikov 
12. Zunanja regulacija frekvence in napetosti 
13. Pomožni(»klasični«) generatorji 
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Sistem na sliki 1 deluje takole: 
 
Energija oziroma izmenični tok, ki ga proizvaja generator(2) pri spremenljivi 
frekvenci in konstantni napetosti se pretvori v enosmerno napetost s pomočjo 
trifaznega mostiščnega usmernika(3). Tako usmerjena napetost oziroma tok se 
dovaja enosmernemu motorju(4). Le-ta ima konstantno število obratov, kar 
dosežemo z ustrezno regulacijo toka v njegovem vzbujevalnem navitju. Obe 
vzbujevalni navitji(za motor 4 in generator 2) se napajata iz trifazne mreže preko 
tiristorjev (7) in (8), ki ju upravlja elektronska oziroma tranzistorska avtomatika(6).  
Na ta način dosežemo, da oba – generator (2) in motor (4) – dajeta polno energijo 
in normalno napetost pri obratih, ki lahko variirajo od nekega minimalnega do 
normalnega števila obratov. Za motor(4) imamo še posebno(pomožno) regulacijo 
vzbujanja preko transformatorja in usmernika(9). 
 
Če se obrati zmanjšajo od nekega minimalnega števila navzdol, se logično 
zmanjšuje tudi energija celega sistema, dokler pri nekih določenih najnižjih obratih 
sistem sploh ne more več delovati. 
To vidimo na sledečem diagramu slike 2, ki nam kaže odvisnost proizvedene 
energije od števila obratov – oboje v procentih. 
 

 
Slika 2: Odvisnost proizvedene energije od števila obratov glavnega motorja 
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Legenda: 
1 – področje od 75%-nih do 100%-nih obratov, ko sistem 100% proizvaja energijo 
2 – področje od 40%-nih do 75%-nih obratov, ko je odstotek proizvedene energije 
precej manjši 
3 – področje od 0 do 40%-nih obratov, ko generiranje električne energije sploh ni 
možno 
 
Na sliki 1 vidimo tudi napravo (oznaka 12), prek katere lahko speljemo v 
regulacijski sklop (oznaka 6) še dodatne signale, s katerimi vplivamo na frekvenco 
oziroma število obratov motorja (oznaka 4) oziroma generatorja (oznaka 2). 
 
Na sliki 1 vidimo tudi sistem za napajanje porabnikov, ki delajo z napetostjo 24V 
(oznaka 10) in končno vidimo še enega ali več »pomožnih« oziroma klasičnih 
generatorjev (oznaka 13). Pomožne generatorje moramo vključiti v pristanišču – ko 
glavni motor ne dela – ali pa pri določenih manevrih, ko je potrebna večja energija 
od tiste, ki jo proizvaja zgoraj opisani sistem. »Klasični« generatorji morajo seveda 
imeti vse pripadajoče sinhronizacijske in signalne naprave, stikala, instrumente 
ipd. 

Sistem s trifaznimi generatorji in z usmernikom/inverterjem 
Nekoliko drugačen sistem vidimo na sliki 3: 
 

 
Slika 3   
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Legenda: 
1 – gredni generator 
2 – tiristorski usmernik (glavni tokokrog) 
3 – vmesna dušilka 
4 – tiristorski inverter (glavni tokokrog) 
5 – glavna dušilka (potrebna za kompenzacijo višjih harmoničnih nihanj) 
6 – sinhronski motor s pripadajočim pogonskim motorjem 
7 – vzbujevalni pretvornik (usmernik) 
8 – krmilni in regulacijski sklop 
9 – napajanje z 24V enosmernega toka 
10 – napajanje s trifaznim tokom 3 x 440V – 60Hz 
11 – vzbujevalni sklop(transformator) za gredni generator 
12 – porabniki 
13 – pomožni dizel agregat št. 1 
14 - pomožni dizel agregat št. 2 
15 – pomožni porabniki 
 
Sistem na sliki 3 deluje takole: 
 
Trifazni tok iz generatorja (1) se najprej usmeri v usmerniku (2), nato pa ponovno 
pretvori v izmenični tok(4) konstantne napetosti in frekvence; pomožna dušilka(3) 
pride v poštev le, če v generatorju in sicer v tokokrogu ni dovolj induktivne 
upornosti. Do konstantne frekvence in napetosti pridemo torej zahvaljujoč 
tiristorskemu usmerniku (2) in tiristorskem inverterju (pretvorniku 4). Ta sistem je 
zelo praktičen, ker tovrstni tiristorji lahko brez posledic vzdržijo eventualne 
kratkostične tokove iz generatorja. 
 
Na ta način pretvorjen izmenični tok iz pretvornika(4) pa po svoji naravi lahko 
dobavlja mreži le delovno moč. Jalovo komponento moči, ki je potrebna 
porabnikom, kakor tudi krmilnemu in regulacijskemu sistemu(sklopu 8), ustvarja 
posebni sinhronski motor(6), ki ga poganja pripadajoči trifazni(asinhronski) motor. 
 
Sinhronski motor je v bistvu (po konstrukciji) identičen sinhronskemu generatorju; 
razlika je v tem, da se v treh statorskih fazah generatorja inducira napetost in 
energija oddaja v mrežo, pri motorju pa energija prihaja iz mreže v trifazno 
statorsko navitje. Šele ko sinhronski motor – ki ga poganja lasten asinhronski motor 
– doseže sinhronsko hitrost, ga vzbudimo in sinhronizacijski moment ga pospeši ter 
potegne v sinhronski tek, pri čemer se pojavljajo večja ali manjša nihanja; nato 
odklopimo zagonski (asinhronski) motor iz omrežja. 
 
Sinhronski motor(6 na sliki 3) je 4-polni in brezkontaktni (brez ščetk). Z 
nadvzbujanjem njegovega vzbujevalnega navitja dosežemo, da dobavlja jalovo 
moč, ki je potrebna porabnikom; deluje torej kot kondenzator. 
 
Glavna dušilka(5) služi za glajenje periodične oblike napetosti; le-to z glavnim 
stikalom priključimo na glavne zbiralke. 
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Sistem grednega generatorja in turbinsko gnanega generatorja 
Na sliki  4 vidimo zanimiv sistem, kjer se poleg generatorja na gredi uporablja še 
parna turbina za pogon drugega trifaznega generatorja. Turbina dobiva paro iz 
parnega kotla, le-ta pa toplo vodo, ki se segreva z izpušnimi plini iz glavnega 
ladijskega dizelskega motorja. S tem je ekonomičnost celega sistema še povečana. 
 

 
Slika 4 Regulatorski sklop za dva generatorja. Gredni generator je gnan z glavnim 
dizelskim motorjem, drugi pa preko reduktorja s parno turbino. Regulacija vrtljajev 
je dosežena z usmerjanjem napetosti grednega generatorja, ki žene enosmerni 
motor. 
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Legenda: 
1 – generator na gredi 
2 – usmernik 
3 – enosmerni motor 
4 – drugi trifazni generator 
5 – parna turbina 
6 – parni kotel 
7 – parni ventil 
8 – kotel izpušnih plinov 
9 – glavni dizelski motor 
10 – zobati prenosi 
11 – glavne zbiralke 
12 – porabniki 
 
Vidimo, da prvi generator poganja glavni motor preko zobatih prenosov; generator 
preko usmernikov napaja enosmerni motor, analogno, kot je to opisano pri 
prejšnjih sistemih; enosmerni motor deluje kot pogonski stroj za drugi generator, ki 
daje energijo v mrežo(porabnikom). Drugi generator lahko poganja tudi parna 
turbina, ki dobiva paro iz pripadajočega kotla, ta pa toplo vodo iz sistema, kjer se 
voda segreva z izpušnimi plini iz glavnega dizelskega  motorja. 
 
Iz sheme na sliki 5 je bolj detajlno razviden sistem regulacije in krmiljenja celega 
sistema. 

 
Slika 5 Shema krmiljenja in regulacije s slike 4
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Legenda: 
I – generator na gredi 
II – dodatni pogon (enosmerni motor) 
III – drugi (turbo) generator 
 
Regulacija števila obratov poteka s pomočjo toka v vzbujevalnem navitju 
enosmernega motorja(2); to vzbujanje se napaja iz dveh tiristorskih usmernikov 
vezanih v protifazi (antiparalelno), (5 in 6); tiristorski usmerniki se napajajo iz dveh 
ločenih sekundarnih navitij(9) trifaznega transformatorja, čigar primarno navitje se 
napaja iz ladijske (trofazne) mreže. Dušilka(7) in ohmski upor(8) služita za 
omejevanje(limitiranje) vzbujevalnega toka v navitju(2). 
Na vhodu v regulator vzbujevalnega toka(točka 21) se primerjata tako imenovani 
želeni signal(WIE) in dejanski signal(XIE); razlika signala(toka ∆IE) se okrepi in 
krmili tiristorske vžigalne elemente(17 in 18) in sicer preko tako imenovanih 
signalnih kretnic(19 in 20). 
 
V točki 23 se primerjata vednosti števila obratov in sicer želenega (nastavljenega) 
in dejanskega(nsoll in nist) in signala (∆p) od eventualno paralelnega delovanja. 
Izhodni signal se okrepi v elementu 23.1 in gre kot želeni signal v element 22, kjer 
nastopa kot – zgoraj navedeni –želeni signal WIE. 
 
Dejansko vrednost obratov nam daje tako – generatorček(T); želena (nastavljena) 
vrednost obratov mora ostati v določenih mejah; za to poskrbi posebni regulator, ki 
dela odvisno od pritiska pare v turbini(∆p). Rotor generatorja na gredi(4) se napaja 
preko polnokrmiljenega tiristorskega usmernika(28) v trifazni mostični izvedbi; 
usmernik se pa napaja iz trifazne mreže preko ustreznega transformatorja(29). 
 
Na vhodni točki v elemente za regulacijo vzbujevalnega toka v rotorju generatorja 
se primerjata želena in dejanska vrednost toka v kotvi enosmernega motorja(XiA); 
želena vrednost pa je sestavljena iz minimalne želene vrednosti toka(Jconst. – 
min.) in dejanske vrednosti vzbujevalnega toka enosmernega motorja. 
Rezultirajoča razlika regulacijskega signala(∆iF) se okrepi, gre dalje kot krmilni 
signal na impulzni sklop(32), le-ta pa krmili impulze za vžig tiristorjev(5 in 6). 
 
Dejanska vrednost(XiA) prihaja iz enosmernega pretvornika, ki se nahaja na samem 
izhodu iz usmernikov(3). 
 
Da se ne bi rotorsko navitje preveč segrelo imamo na vhodni točki regulacije še 
signal XiF, ki ga odvzemamo na tokovnem transformatorju (31) in ki skrbi, da ne bi 
bila prekoračena določena maksimalna vrednost vzbujevalnega toka. 
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Ideje o enosmernih ladijskih elektroenergetskih omrežjih 
 

 
Slika 6 : Načelna rešitev, ki omogoča vključitev enosmernih napetostnih izvorov v 
energetsko omrežje ladje [2] 
 
Osnovni shemi pogona z dizelskim motorjem (ang. prime mover) bi dodali nekaj 
usmernikov (AC->DC) in razsmernikov (DC->AC). Za napajanje omrežja bi s pridom 
lahko izkoristili vire enosmerne napetosti (gorivne celice, baterije), katerih 
napetost bi po potrebah povečali z visokofrekvenčnimi transformatorji (DC -> DC 
Converter). 
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Sklep 
 

 
Slika 7: Razdelilna plošča enega od treh generatorjev na trajektu Sea Serenade, 
ladjedelnica Izola, 8. april 2005 (foto: FD). 
 
Ugotovil sem, da lahko gredni generator vežemo na pogonsko gred na različne 
načine. Prav tako sem ugotovil, da obstaja več načinov poganjanja generatorjev, 
tako 1. kot 2. 
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