
Strokovna ekskurzija študentov 2. letnika programa elektroenergetika v AKU HE Moste 

 

V četrtek, 19. 4. 2018, nas je sprejel inženir g. Pogačar in nas dobri dve uri in pol vodil po objektih 

akumulacijske vodne elektrarne Moste. Študenti so imeli učni list s štiridesetimi vprašanji. 

 

 

Slika 1: Elektrarna AKU HE Moste ima pregrado na Savi Dolinki pod Stolom. Na desni je vhod v 

strojnico, zadaj je rdeča muzejska zgradba. Zelene barve je žerjav za dviganje in spuščanje agregata 

v jamo. 

 

Elektrarna je akumulacijska in večino leta deluje konično. V najbolj vodnih mesecih pa trapezno, 

zjutraj nekaj ur in v popoldanski večji konici med 16.00 in 21.00. Konice povzročajo gospodinjstva. 

V času padavin in nekaj dni kasneje pa deluje pasovno, neprekinjeno. Ogledali smo si strojnico s tremi 

etažami: turbinsko, generatorsko in krmilno-zaščitno. Nato smo si ogledali muzej s starimi agregati, 

elementi izpred sto let. Sledil je ogled Centra vodenja elektrarne, AIS RTP z dvema blokovnima 

transformatorjema in 110/20 kV moderno GIS izvedbo RTP z VN stikališčem v plinu SF6 in SN 

stikališče. 

 



 

Slika 2: Značilen polž (zunaj zelene, znotraj rumeno-modre barve) VT Francisove vodne turbine, 

vidne lopatice gonilnika (siv) in svetlo modre lopatice vodilnika za regulacijo P/f. Turbina je z 

vertikalno gredjo povezana na rotor 3-f sinhronskega generatorja (moč 7,5 MVA). 

 

HE Moste je v času ekskurzije delala pretočno, pasovno. Del vode se je celo prelival čez 60-metrsko 

pregrado. Elektrarna ima danes 2 agregata 7,5 W moči in enega iz Završnice moči 6 MW. Ob ogledu 

površja strojnice so vidne še 4 betonske kupole agregata in 4 kvadraste kupole za blok 

transformatorje. Pred leti so obnovili strojnico, ko je zaradi referenduma propadla ideja o večji 

zajezitvi Save pod elektrarno. 

Voda v turbini ima cca 5,5 barov. Od pregrade najprej pride po podzemnem rovu dolgem 800 m, šele 

tik nad elektrarno pa se spusti 20 m po VT ceveh.  



 

Slika 3: Zasun v cevi in utež, ki jo nazaj spravi hidravlika. Ogledali smo si stik podzemnega 

dovodnega rova in dovodne VT cevi. Na sliki vidimo rdečo utež, ki v trenutku spusti zasun v cevi v 

primeru zasilnega zaustavljanja HE. Smo 20 m globoko v rovu. 

 



 

Slika 4: VT Francisova turbina, zgoraj gred, ki prenaša 500 vrtljajev/min na rotor 3-f SG. Oranžne so 

lopatice vodilnika, s katerim reguliramo dotok vode (13 m3/s) in s tem delovno moč agregata (7,5 

KVA) in elektrarne. Smo v najnižji etaži, turbinski etaži. Sesalna cev sesa vodo dosti nižje pod 

nivojem reke, da poveča izkoristek turbine, ki je okrog 92 %. Kadar se generator odklopi iz mreže, 

lahko turbina pobegne in doseže pobežno hitrost 1050 min.-1  

 

 

Slika 5: Predturbinsko loputo zapirajo najmanj dvakrat dnevno, ko zaustavljajo turbino. 

 



 

Slika 6: Vodno hlajenje statorja (s 3 bakrenimi navitji, po katerih tečejo tokovi cca 1.000 A, zato se 

stator močno segreva). Znotraj statorja se vrti rotor z enim vzbujalnim navitjem, po katerem teče 

enosmerni vzbujalni tok. 

 

Slika 7: Krmilno-zaščitna etaža strojnice. V njej so omare z elektroniko, s katerimi reguliramo 

vzbujalni tok I1 na rotor 3-f SG. V času konic je I1 malenkost večji od nazivnega, da kompenziramo 

induktivnost zelo obremenjenih DV. Ponoči, ko so vodi kapacitivni, pa je tok I1 manjši od nazivnega 

(primarna Q/U regulacija). 



 

Slika 8: V strojnici smo bili ravno med zagonom in sinhronizacijo agregata 4 (Završnica). Glavna 

zaščita SG je diferenčna zaščita pred kratkimi stiki v statorju (medovojni, medfazni). 

 

 

Slika 9: V muzeju smo si ogledali zastarel Ward Leonardov agregat (moder 3-f SG in rdeč vzbujalni 

samovzbudni DC G). 3-f SG (moder), kjer so dobro vidni sivi poli na rotorju, ki jih konstrukter SG 

izračuna iz podatkov hitrosti turbine in frekvence napetosti. Večja bo hitrost, manj bo parnih polov 

(enačba za polove pare je p=60 ∙f/n ). Rdeče barve je serijsko vezan klasični DC generator s 

ščetkami na kolektorju, ki z izhodno enosmerno napetostjo napaja rotorsko vzbujalno navitje 3-f 

SG. 



 

Slika 10: Peltonova turbina v muzeju z dvema šobama in iglama za regulacijo P/f . Lepo so vidne 

lopatice gonilnika. Ker se je vrtela s 750 min-1, je poganjala rotor 3-SG z 8 poli. Peltonova turbina se 

uporablja samo v AKU HE z velikimi padci, velikimi pritiski vode. Njen izkoristek je najmanj 

občutljiv na spremembo pretoka vode. 

 

 

Slika 11: V centru vodenja smo si ogledali številne nadzorne predstavitve, saj SCADA zbira vse 

pomembne informacije senzorjev in merilcev v elektrarni in hkrati omogoča tudi krmiljenje in 

nadzor. 



 

Slika 12: Na ozki terasi 20 m nad strojnico sta dva blok TR moči 25 MVA, ki imata nalogo 6,3 kV 

napetost 3-f SG dvigniti na 110 kV, da približno 20x zmanjšata tokove v DV in s tem 400x izgube v 

aluminijastih pletenih vodih DV. 

 

 

Slika 13: V dve leti mladi GIS RTP Moste 110/20 kV smo si ogledali 10 DV polj, 2 TR polji in 1 spojno 

polje. Inox oklep ima več komor, v katerih je SF6 plin pod tlakom 6 barov. V komorah so zbiralnice, 

odklopniki, ločilniki, tokovniki, napetostniki. Odlikuje ga odlična obratovalna varnost (ni izpadov) 

in skoraj nič vzdrževanja v 40 letih življenjske dobe. 



Organiziral, vodil, zapisal in fotografiral: Robert Šifrer, univ. dipl. inž. el., predavatelj EES na VSŠ, 

program Elektroenergetika. 

 


