
 

Strokovna ekskurzija v SPTE Domplan Planina 

 

Študenti končnega letnika elektroenergetike so obiskali sodobno plinsko kogeneracijsko elektrarno.  

Zbrali smo se pred kotlovnico na Planini v Kranju, v upravljanju družbe Domplan d.d., ki so jo družba 
Domplan d.d. in konzorcij podjetij (HSE + Petrol + Gorenjske elektrarne) celovito prenovile s 4,5 mio € 
vredno investicijo leta 2011 v 4,3 MVA kogeneracijsko plinsko elektrarno (SPTE Domplan). Na ta 
način so presegli veliko slabost TE, da imajo veliko toplotnih izgub. Zato nove plinske elektrarne 
gradimo v kogeneracijski izvedbi na robovih mest, da poleg elektrike lahko prodajamo še toploto. 
Velike TE tudi poleg elektrike proizvajajo toploto, a jo v tako velikih količinah ne morejo prodati po 
toplovodih, zato imajo 70 % izgube! 

Energetika Domplan ima 17 zaposlenih vzdrževalcev. Skrbijo za upravljanje več kot 70 kotlovnic, za 
12 km toplovoda s številnimi toplotnimi postajami, črpalkami, hkrati pa tudi skrbijo za 300 km plinskega 
omrežja (plinovodi metana, zemeljskega plina, CH4) na Gorenjskem in za 75 ogrevalnih sistemov (v 
šolah, domovih,..). 

 

 

Slika 1: 64 m visok dimnik je zaščitni znak Toplarne Planina na vzhodnem robu Kranja (Domplan) 



SPTE Domplan na vzhodu Kranja ima dva plinska agregata. Celo leto neprestano deluje manjši,  1 
MW agregat, ki daje 1 MW električne in 1 MW toplotne moči za sanitarno vodo. Od oktobra do aprila 
pa deluje večji, 3,3 MW agregat, ki daje poleg 3,3 MW električne tudi 3,4 MW toplotne moči za 
ogrevanje stanovanj na Planini. Oba je proizvedel avstrijski proizvajalec kogeneracijskih plinskih 
elektrarn Jenbacher. Njihova ekipa tudi vsako leto redno servisira oba agregata, skladno z navodili za 
vzdrževanje (cca na 2.000 ur). 

 

Slika 2: Večji plinski 3,3 MW agregat, Jenbacher tip 620, med obratovanjem s 1500 vrtljaji na minuto 
(rotor ima 4 pole, torej dva polova para: n= 60 x 50/p). Na levi je 10 (2x20-V20) ventilov plinskega 
motorja in desno je turbogenerator z vzbujalnikom enosmernega toka 

Velika plinska motorja s pomočjo metana proizvajata vrtenje 1.500 min-1. 3-f SG nam proizvajata 
električno energijo pri napetosti 0,4 oz 10 kV. Na tablici smo prebrali med drugim tudi oba podatka o 
vzbujanju turbogeneratorja na rotorju z enosmerno napetostjo U1=47 V in I1= 4,9 A. Enosmerni tok iz 
vzbujalnika preko dveh krtačk in drsnih obročev steče v rotorsko navitje, kjer ustvari enosmerni 



magnetni pretok, ki ga rotor s pomočjo plinskega motorja vrti znotraj treh statorskih navitij, na katerih 
se pojavijo inducirane napetosti (na majhnem agregatu 400 V in na velikem agregatu 10.000 V). 

 

Slika 3: Nazivni podatki večjega turbogeneratorja (3-f SG v TE) 



V sosednji sobi imajo SN stikališče, kjer dve generatorski SC skrbita za vklop in izklop svojega 
generatorja, meritve, zaščite in krmiljenja.  

 

Slika 4: SN stikališče v objektu z 2 stikalnima celicama: G1 SC, G2 SC,  zgoraj jih povezujejo zbiralke, 
spodnji prostori celic so kabelski prostori, v sredini je odklopni ločilnik 



Plinske kogeneracijske TE so srednjih moči (med 1 MW in 20 MW), zato ne smejo biti priklopljene na 
NNO, ker bi v njem ta moč povzročala prevelike poraste napetosti in s tem bi zahtevala pametno 
mrežo z regulacijo distribucijskega TR pod obremenitvijo (smart grids). Take moči se zato oddaja v 
SNO. SPTE Domplan oddaja moč v RTP Primskovo. Manjši generator pa pošilja energijo v lokalno 20 
kV mestno mrežo. 
  
Zunaj smo si ogledali še posebno TP, ki mora za 2x dvigniti napetost generatorja, iz 10 kV na 20 kV, 
da omogoči prenos energije s 4x manjšimi izgubami. Domplan ima 3x TP, vse so brez NN prostora, 
imajo samo SN in TR prostor. 

 

Slika 4: Večji transformator (TR1), na levi trije dovodni, enožilni, 10 kV kabli in na desni trije odvodni, 
enožilni, 20 kV kabli. 

TR1 = 4500 kVA 10/ 20 kV, YNz5 … 10 kV navitja, ki dobijo energijo iz generatorja, so vezana v 
lomljeni zvezdi (zik zak), 20 kV navitja, ki oddajajo We v srednjenapetostno omrežje (v RTP 
Primskovo), pa so vezane v vezavi zvezda). Velika TP je imela stikalni blok iz  7 stikalnih celic v SN 
prostoru TP: 3 TR + 3 vodne + spojna celica. 

TR2= 1100 kVA 0,4 /20 kV, YNz5 …20 kV navitja, ki oddajajo We v lokalno 20 kV SNO so v vezavi 
zvezda, tri 400 V navitja pa v vezavi lomljena zvezda. 

TR3 = 160 kVA . . Lastna raba 20/0,4 kV, YNz5 ,  



 

Slika 5: TR3 je TR lastne rabe, 160 kVA, 20/0,4 kV, Dyn5 

Elektrarna se je letos investitorjem odplačala (RoI = 7 let). Vzdrževalni stroški so cca 10 do 15% 
prihodkov.  Na 2.000 ur je remont mali, enodnevni..  

Plinske SPTE se uporabljajo tudi za sekundarno ali terciarno regulacijo P/f. Njihova prednost je, da v 
primerjavi z velikimi TE (na premog ali na jedrsko gorivo) večino toplote ne odvržejo, ampak jo lahko 



prodajo. SPTE na plin gradimo na robu mest, predvsem tam, kjer so že narejeni toplovodi.Možnost bi 
bila, da bi SPTE Domplan služila EES kot sekundarna regulacija P/f, torej da bi oddajali We samo v 
času jutranje konice (od 7h do 9h) ali popoldanske konice (16h do 18h) ali v času najvišje konice: 
večerne konice (20h do 22h) po cca 3x višji ceni elektrike (velja za veliki agregat v poletnem času). 

. 

 

Slika 6: Odvodni (iz SG na SC) 10 kV enožilni, pleten, okrogel, bakreni kabel za 250 A toka iz SG na 
TR (presek 95 mm

2
) 

Dovodni iz SG na TR so 95 mm
2
 in 10 kV. Odvodni iz TR na RTP v SNO pa so 20 kV, 3x 70 mm

2
 

aluminijasti. Eden pošilja We v RTP Labore, drugi pa v RTP Primskovo. 

Nazadnje smo si ogledali še njihovo SCADO, ki zajema informacije številnih temperaturnih senzorjev 
in merilnih centrov, omogoča nadzor elektrarne, signaliziranje alarmov in določene avtomatske 
procese, predvsem zaščite ter zagon in zaustavljanje elektrarne. 



 

Slika 7: Nadzor elektrarne s SCADO, zajem vseh meritev, alarmi, zgodovina, možnost krmiljenja 
postroja 

 

 

 

 

 



 

Slika 8: Avto na metan in zadaj polnilna postaja CNG za avtomobile 

Poznamo LNG in LPG, ki sta utekočinjena metan in naftni plin. Obstaja tudi stisnjen metan (CNG). Kot 

zanimivost smo si ogledali tudi 7 Domplanovih avtomobilov na zemeljski plin (metan, CH4) in njihovo 

interno postajo na CNG (Compressed Natural Gas). Avtomobili imajo na podvozju kompozitni 

rezervoar. Tlak plina je med 200 in 250 bari, ki ga priskrbi polnilna postaja skrita za avtom na sliki. V 

Tourana VW ga lahko natočite 24 kg. Kilogram tega plina stane 1 €,  a ima 60 % več  pogonske 

energije kot bencin ali dizel. Tako, da z enim polnjenjem lahko dosežete 500 km. S tem, da je plin 

neprimerno bolj čist energent kot naftni derivati. Več o CNG si lahko preberete 

na:  https://www.zemeljski-plin.si/promet/. Morda bo Domplan izdelal kakšno pilotno javno postajo na 

CNG. 

Zahvaljujem se g. Luki Šinku za izredno kvalitetno vodenje ekskurzije. 
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