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HISNA SOLARNA ELEKTRARNA  

Zgradba opremljena z dovolj velikim številom solarnih modulov, lahko 
zagotovi popolno neodvisnost od javnega električnega omrežja. 

Sestavek obravnava samostojni fotovoltaični sistem nazivne moči 3 kW, ki 
zadostuje za povprečno družinsko hišo. Sistem je zasnovan tako, da znaša 
skupna vršna moč solarnih modulov 600 W (8 modulov, Wp = 75 W) in 
zadostuje za oskrbo stanovanjskega objekta z električno energijo na lokaciji, 
kjer je celoletno sončno obsevanje primerno. PV sistemi so lahko priključeni na 
javno električno omrežje in viške električne energije oddajajo v omrežje. Tako 
dosežemo, da je delovanje PV sistema učinkovitejše.  

1. Načrtovanje in dimenzioniranje fotovoltiačnega sistema   

Pri načrtovanju in dimenzioniranju fotovoltaičnega sistema površina 
stanovanjske zgradbe ne vpliva na velikost sistema. Potrebna moč sistema je 
izključno odvisna od števila porabnikov, ki jih nameravamo priključiti na sistem 
in od povprečnih dnevnih potreb po električni energiji. Pri takšnem planiranju 
je potrebno v naprej izključiti pripravo tople sanitarne vode, saj je segrevanje 
vode s pomočjo električne energije, sigurno najneracionalnejša raba 
energije. Za pripravo tople vode so najprimernejši sprejemniki sončne energije. 
S fotovoltaičnim sistemom napajamo samo potrebne osnovne elemente 
solarnega sistema za pripravo tople sanitarne vode.Samostojni fotovoltaični 
sistemi omogočajo avtonomno napajanje s električno energijo. Električna 
energija iz solarnih modulov shrani v akumulatorskih baterijah za čas, ko je 
sončno sevanje prešibko za delovanje sistema (ponoči, slabo vreme). Solarni 
regulator ščiti akumulatorsko baterijo pred prenapolnjenjem in prevelikim 
izpraznjenjem. Porabniki delujejo na izmenično napetost 230 V, ki jo s pomočjo 
razsmernika pretvorimo iz enosmerne napetosti. Na sliki 1a,1b in 1 c so 
prikazani primeri vgradnje fotovoltaičnega sistema na stanovanjskem 
objektu.  
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Na slik 1 c je prikazan PV sistem moči 4,5 kW z integriranimi sončnimi moduli v 
strešno konstrukcijo.   
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 Optimalna izbira velikosti fotovoltaičnega sistema ni vedno enostavna, ker 
točni meteorološki podatki niso vedno dostopni, pa tudi večja obdobja 
slabega vremena ne moremo vedno predvideti. Prekomerno 
predimenzioniranje sistema ni dobro, ker povečanje bilo katerega elementa, 
zahteva povečanje vseh ostalih elementov sistema. S tem rastejo skupni 
stroški investicije, sam učinek sistema pa tudi ne bo proporcionalno boljši 
(glede na povečane stroške). V primeru, da poskušamo povečati avtonomijo 
sistema samo s povečanjem kapacitete akumulatorja, je to sigurno 
neprimerna izbira. V primeru, če se akumulator popolnoma izprazni, ga je zelo 
težko napolniti s fotovoltaičnim sistemom, obenem pa zmanjšujemo življenjsko 
dobo celotnega sistema. Preden določimo vršno moč fotovoltaičnega 
sistema je potrebno poznati osnovne parametre: 

• okacijo (imeti moramo podatke o dnevnem sončnem obsevanju, 
tudi za mesece, ko je obsevanja najmanj), 

• režim obratovanja (letni, zimski, preko celega leta), 
• napetost napajanja porabnikov (12 V ali 24 V), 
• število porabnikov, povprečni čas obratovanja ter njihova 

poraba električne energije.  

 

 

 

Za naš primer predvidimo naslednjo porabo električne energije:  

Tabela 1 

Porabniki 

(skupna instalirana moč 
3, 3 kW) 

Moč 
(W) 

mesečna poraba 
- letni čas 

mesečna poraba - 
zimski čas 

razsvetljava 8 x 12  4,6 9,5 
televizor  1 x 60  6,0 12,0 
radio 1 x 30 3,6 7,5 
pralni stroj 1 x 

2000 
12,0 6,0 

hladilnik 180 l 1 x70 24 10,0 
likalnik 1 x 

1000 
8,0 4,0 

gospodinjski aparati  4 x 25 1,80 1,0 
Skupna mesečna poraba (kWh) 60, 0 50,0 
Dnevna poraba ( Wh/dan) 2000 1600 

Pri izbiri porabnikov je potrebno veliko pozornost posvetiti njihovi porabi. Za 
razsvetljavo je potrebno izbrati energijsko varčne žarnice, prav tako hladilnik 
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in pralni stroj. Naprave, ki imajo relativno veliko porabo električne energije je 
potrebno uporabljati, ko fotovoltaični sistem daje največ energije, to pomeni 
v sončnem vremenu od 10 do 16 h. Proizvodnja lastne električne energije 
zahteva določene prilagoditve v vsakdanjem življenju. Potrebno je paziti, da 
istočasno ne vključujemo več kot enega večjega porabnika, ker v 
nasprotnem primeru potrebujemo večji razsmernik oziroma več baterij, kar pa 
povečuje izgube. 

Pri načrtovanju fotovoltaičnega sistema je potrebno določiti število dni 
(avtonomijo sistema), ko lahko popolnoma napolnjen akumulator zagotavlja 
normalno potrošnjo električne brez dodatnega polnjenja. Za vikende 
zadostuje dvodnevna avtonomija, za stalno uporabo družinske hiše pa je 
potrebno v naprej določiti, koliko dni v času slabega vremena želimo, da 
sistem obratuje brez polnjenja akumulatorja (v januarju in decembru moramo 
s akumulatorji pokrivati 5 do 10 dnevnih porab električne energije, kar znaša 
pri napetosti 12 V približno 500 Ah). 

Fotovoltaični sistem je sestavljen solarnih modulov, skupne vršne moči 600 W 
(vršna moč ene celice znaša Wp = 75 W), dveh regulatorjev (2 x 12 V/30 A) 
,solarnih baterij(4 x 250 Ah) in razsmernika.  Zaradi varnostnih razmer, ker se 
regulatorji ponavadi v izvedbi do 30 A, je PV sistem razdeljen v dve grupi, kjer 
so 4 solarni moduli paralelno vezani (slika 2).  

 

Sončna svetloba, ki pada na solarno celico, povzroči gibanje elektronov v 
celici. Z gibanjem elektronov nastane električni tok, ki teče skozi regulator 
polnjenja in polni solarno baterijo, ki služi za shranjevanje energije. Solarni 
moduli na podlagi kemičnega procesa proizvajajo enosmerno električno 
napetost. Priporočljivo je, da se moduli pritrdijo na nosilno konstrukcijo, ki je 
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izvedena tako, da lahko glede na letni čas (zima - poletje) in temu primeren 
položaj sonca, spreminjamo naklon.  

Solarni sistem delujejo pri enosmerni napetosti 12V, 24V ali višji. Z razsmernikom 
- inverterjem enosmerno napetost pretvorimo v izmenično napetost 220 V. V 
primeru, da na FV sistem priključimo elektronske naprave kot npr. televizijo, 
krmiljenja grelnih teles, video aparature in podobno, moramo vgraditi sinusni 
inverter. Inverterji morajo brez problemov za 5 do 10 sekund prenesti približno 
300 % preobremenitev, če naj dobavljajo zagonski tok večjim porabnikom. 
Prav tako naj ima naprava vgrajeno tokovno kompenzirano zaščito globine 
praznjenja baterije. 

Regulator polnjenja naj bi polnjenje akumulatorja reguliral tako, da ne bi 
prihajalo do nedovoljenih obratovalnih stanj in da bi bila zagotovljena 
optimalna življenjska doba akumulatorja. Če napetost akumulatorja pade 
pod nastavljeno vrednost (glede na tip akumulatorja) se polnjenje spet 
začne. Schottky dioda, priključena na plus - vhod regulatorja, ponoči ali ob 
slabi svetlobi prepreči pretok energije iz baterije v module. 

 Pri še tako dobro načrtovanem solarnem sistemu so vedno njegov najšibkejši 
del akumulatorji, ki imajo tudi najkrajšo življenjsko dobo v celotnem sistemu. 
Zato je toliko bolj pomembno, da se odločimo za tehnologijo, ki nam bo 
zagotovila čim daljše in zanesljivo obratovanje sistema. Iz tega razloga so 
najprimernejše solarne baterije izvedene v »dryfit« tehnologiji. te baterije zelo 
primerne za občutljivejše naprave, ki delujejo v ekstremnih razmerah, na 
primer pogosti izpadi električne energije za več kot deset minut, kjer se 
klasične »standby« baterije lahko tako poškodujejo, da se zmanjša njihova 
življenjska doba na 10 % normalne življenjske dobe. Solarnim baterijam 
dodajajo v nasprotju z drugimi baterijami v »dryfit« tehnologiji fosforno kislino 
(odstotek je v odvisnosti od debeline plošč), ki omogoča bateriji praznjenje in 
polnjenje pri nizkih tokovih in ohranja dolgo življenjsko dobo baterij. Solarne 
baterije za male in srednje sisteme so sestavljene iz mrežastih plošč in izdelane 
v obliki 12 V blokov, medtem ko so solarne baterije za večje sisteme 
sestavljajo plošče, izdelane pa so v obliki 2 V celic, ki jih potem glede na 
želeno napetost sestavimo v zaključeno enoto. Solarne baterije delimo v tri 
skupine:  

• Za majhne solarne sisteme, v katerih opravijo baterije 400 ciklov 
polnjenja in praznjenja. To so sistemi za počitniške hiše z nekaj lučmi, za 
signalizacijsko opremo, itd. Kapaciteta znaša od 6,6 Ah do 230 Ah.  

• Za srednje solarne sisteme, v katerih baterije opravijo 1200 ciklov 
polnjenja in praznjenja. To so sistemi za večje počitniške hiše (TV, radio), 
za jadrnice, merilne postaje itd. Kapacitete znaša od 60 Ah do 240 Ah.  

• Za velike solarne sisteme, v katerih baterije opravijo 1600 ciklov 
polnjenja in praznjenja. To so sistemi za solarne postaje, radio in 
telekomunikacije, vetrne in solarne elektrarne. Kapaciteta znaša od 240 
Ah do 3500 Ah.  
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Kapaciteta se pri vseh treh tipih solarnih baterij izraža pri 100 h praznjenja 
(C100). 

V solarnih sistemih naj bi se uporabljala samo luminiscentna svetilna telesa, ker 
je njihov svetilni izkoristek (lumen / watt) bistveno večji kot pri toplotnih svetilnih 
telesih (žarnica z žarilno nitko). Daljša je tudi življenjska doba.  

2. Možnosti uporabe manjših fotovoltaičnih sistemov  

Za potrebe gospodinjstva so najzanimivejši manjši sistemi, (svetilke, črpalke za 
črpanje vode ali centralno kurjavo, hladilnik, TV). Porabnike je možno priključiti 
direktno (preko regulatorja), če gre za izvedbe z 12 V napajanjem, ali pa 
preko razsmernika (pretvornika), če gre za porabnike, ki so priključeni na 
izmenično omrežno napetost. Večji sistemi so lahko povezani tudi z električnim 
omrežjem, kamor bi lahko oddali višek električne energije.Na regulator lahko 
priključimo porabnike, ki so deklarirani za nazivno napetost 12 ali 24 V (slika 3) 

  

 

V primeru, ko se odločamo za fotovoltaične solarne module, je pomembno, 
da izberemo primerno lokacijo (streha, zid, tla) ter da je solarni modul čimbolj 
izpostavljena sončnim žarkom. 

Pred nakupom fotovoltaičnega sistema moramo tudi vedeti, kakšni porabniki 
bodo nanj priključeni, zato moramo izračunati potrebno priključno moč 
porabnikov, določiti režim porabe (celodnevno, samo zvečer, ob vikendih).  

3. Prihodnost fotovoltaičnih sistemov  
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V prihodnosti se pričakuje, da bodo fotovoltaični sistemi postali eni od stebrov 
obnovljivih virov energije, čeprav bomo še nekaj časa odvisni od zemeljskega 
plina, olja, premoga in jedrske energije.  

Pri omrežnih sistemih so solarni moduli preko omrežnega razsmernika 
priključeni na javno električno omrežje (viški energije se oddajajo v javno 
električno omrežje).  

Proizvodnja električne energije iz fotovoltaike ne povzroča emisij, je tiha in 
vizualno nemoteča, manjše so izgube pri prenosu. Zmanjševanje emisij kot je 
na primer CO2, zmanjšuje učinek tople grede. Žal pa je cena električne 
energije pridobljena iz sončne energije dražja od električne energije 
proizvedene iz ostalih virov.  

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str. 
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