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Povzetek: Prenosno zmogljivost daljnovoda določa njegova maksimalna temperatura, pri kateri daljnovod doseže 

maksimalen poves oziroma dopustno varnostno višino. Ključna informacija, ki omogoča obvladovanje pretoka 

energije je torej temperatura vodnika, saj zajema termično ravnovesje med julskimi izgubami in okolico, ki vpliva na 

segrevanje ali hlajenje vodnika. Za merjenje temperature vodnika na DV 2x110 kV Dravograd - Slovenj Gradec sta 

uporabljeni dve tehnologiji: točkovna (OTLM) in vzdolžna meritev temperature z uporabo Ramanove spektroskopije 

v optičnih vlaknih vodnika (OPPC). OTLM sistem izvaja meritev temperature na površini vodnika, medtem ko 

OPPC ob sredici. Uvedba sistemov za merjenje temperature vodnika, točkovno ali vzdolžno, v povezavi z vremensko 

postajo in SCADA sistemom omogoča statično (STR) in dinamično (DTR) določanje maksimalne obremenitve 

daljnovoda. 

 

STATIC AND DYNAMIC THERMAL RATING OF OHL  2X110 KV 

SLOVENJ GRADEC – DRAVOGRAD ON THE BASIS OF SURFACE 

(LOCAL)  AND CORE (ALONG THE WHOLE LONE) TEMPERATURE 

MEASUREMENTS  
 

 
 

Abstract: Transmission capacity of an overhead line is determined by its maximum temperature at which the 

overhead line (OHL) reaches maximum sag. While considering the safety margins it is obvious that the key 

information is the conductor temperature, because it takes into account momentarily influences (Joule losses, wind, 

and sun radiation) that impacts the line temperature. For monitoring of conductor temperature on the OHL line 

2x110 kV Slovenj Gradec – Dravograd two technologies are used: local (spot) measurement (OTLM) and whole line 

measurement with the optical fibers (Raman spectroscopy) in the conductor (OPPC). OTLM system enables 

measurements of the conductor surface while OPPC measures temperature at OHL core. The implementation of 

mentioned measurement system on either local (spot) or along the whole line in connection with the weather station 

and SCADA enables static (STR) and dynamic (DTR) thermal rating.  
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I. UVOD 

 

Z deregulacijo trga električne energije, povečanjem 

meddržavne izmenjave, uvajanjem obnovljivih 

virov in razpršene proizvodnje postaja termično 

obvladovanje pretoka energije nujen del celotnega 

sistema, saj omogoča varno in zanesljivo 

obratovanje ter obenem maksimalno izkoriščenost 

(prenosna zmogljivost) obstoječih in novih 

daljnovodov. 

 

Dosedanja določitev prenosne zmogljivosti temelji 

na najslabših obratovalnih vremenskih pogojih 

(večje sončno sevanje, majhen veter, visoka 

temperatura okolice), ki določajo maksimalno 

temperaturo vodnika in poves, ter s tem statično 

prenosno zmogljivost daljnovoda. 

 

Verjetnost, da se ti fiksno določeni pogoji dejansko 

zgodijo, je majhna, zato ostajajo proste prenosne 

zmogljivosti neizkoriščene. Za določitev prenosne 

zmogljivosti, statične ali dinamične, obstaja več 

metod, ki jih lahko v grobem delimo na direktne in 

indirektne. 

 

Direktne metode merijo temperaturo, nateg ali 

poves, medtem ko indirektne na osnovi določenih 

meritev izračunavajo temperaturo ali poves in s tem 

prenosno zmogljivost daljnovoda. Ena od največjih 

pomanjkljivosti indirektnih metod je, da delujejo 

izključno v skladu z razvitim matematičnim 

modelom, pri katerem obstaja verjetnost, da 

upoštevani podatki niso tako idealni in 

spremenljivi, kot jih določa matematični model 

[10]. 

 

Članek obravnava dve direktni metodi merjenja 

temperature vodnika na daljnovodu 110 kV 

Dravograd – Slovenj Gradec (slika 1): OTLM 

sistem (točkovno) z merjenjem temperature na 

površini vodnika in VALCAP sistem (vzdolžno) z 

merjenjem temperature ob jedru vodnika. 

 

Na osnovi meritev obeh sistemov smo izvedli 

primerjavo izmerjenih temperatur, ki vplivajo na 

določitev maksimalne prenosne zmogljivosti 

daljnovoda. 

 

Za primerjavo zunanje in notranje temperature 

vodnika smo na daljnovodu izbrali točko, na kateri 

se izvajajo meritve zunanje in notranje temperature 

vodnika v povezavi z vremenskimi podatki. Zaradi 

točkovne meritve analiza ne zajema 

longitudinalnega prenosa toplote po vodniku.  

 

Tovrstna analiza omogoča preverbo točnega 

izračuna povesa ter maksimalnega termičnega toka 

v povezavi z zunanjo in notranjo temperaturo 

vodnika, ob izvedenih meritvah povesa s 

terestičnim laserjem. Za točnejši izračun povesa je 

potrebno tovrstno analizo in meritve izvesti v vseh 

letnih časih, saj lahko le tako dobimo dovolj točne 

podatke. 

 

 
 

Slika 1: Trasa daljnovoda (vir: [6]) 

 

 

II. UPORABLJENE TEHNOLOGIJE ZA 

MERJENJE TEMPERATURE VODNIKA 

 

Primerjava zunanje in notranje temperature 

vodnika, z upoštevanjem vpliva vremena, je 

narejena na DV 2 x 110 kV Dravograd – Slovenj 

Gradec, stojno mesto 23 (v kraju Šentjanž pri 

Dravogradu) – levi sistem, kot prikazuje slika 2. 

 

 
 

Slika 2: Nameščena oprema na stojnem mestu 23 

(vir: C&G d.o.o. Ljubljana, fotografija) 
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Tehnični podatki daljnovoda so [4]: 

 dolžina 12.170 m, 

 srednja razpetina 234 m, 

 maksimalna razpetina 369 m, 

 Al/ACS 240/40 mm
2
 (Al plašč – 

26 x 3,44 mm, Presek Al 241,65 mm
2
, 

ACS jedro 7 x 2,67 mm, Presek ACS – 

39,19 mm
2
), 

 OPPC 222-AL1/40-A20SA, 72 G.652D + 

G150 (Presek plasti: prva plast 16,08 mm
2
, 

druga plast 85,88 mm
2
, tretja plast 

120,24 mm
2
 in A20SA – 40,216 mm

2
). 

 

Uporabljeni sistemi za merjenje temperature so: 

 OTLM (slika 3), 

 VALCAP – Ramanova spektroskopija 

(slika 4 in 5), 

 vremenska postaja Semart II Artes 

(slika 2). 

 

Tehnični podatki sistema OTLM: 
 

Tabela 1: Tehnični podatki sistema OTLM (vir: [7]) 

Meritev  Točkovna 

Temperatura okolice od – 40 
0
C do + 85 

0
C 

Minimalni tok delovanja 65 A 

Točnost meritev 

temperature 

± 2 
0
C 

 

 
Slika 3: OTLM naprava (vir: [7]) 

 

Tehnični podatki sistema VALCAP: 
 

Tabela 2: Tehnični podatki sistema VALCAP (vir: [8]) 

Merilna točnost  < 1 °C 

Merilni obseg 

 

vzdolž merilne poti 12.170 m,  

brez poslabšanja resolucije 

Resolucija  2 m 

 

 
 

Slika 4: Sistem OPPC – VALCAP (vir: [8]) 

 

 
Slika 5: OPPC vodnik (vir: [8]) 

 

Tehnični podatki vremenske postaje Semart II: 
 

Tabela 3: Tehnični podatki vremenske postaj Semart II 

(vir: [1]) 

Meritev hitrosti 

vetra 
 

- merilno območje min. 0 – 60 m/s 

- merilna točnost min. ± 2 % (pri 12 m/s) 

- resolucija meritve min. 0,01 ms 

Meritev smeri vetra 
 

- merilno območje min. 0 – 359 ° 

- merilna točnost min. ± 3 ° (pri 12 m/s) 

- resolucija meritve min. 1 ° 

Meritev 

temperature zraka 

 

- merilno območje min. od – 35 °C do 

+ 70 °C 

- merilna točnost min. ± 0,1 °C 

- resolucija meritve min. 0,1 °C 

Meritev jakosti 

sončnega sevanja 

 

- merilno območje min. 0 – 1400 W/m
2
 

- občutljivost min. 300 – 1100 nm 

- resolucija meritve min. 0,1 hPa 

 

Potrebno je poudariti, da je izvedena primerjava 

temperatur med sredico in površino vodnika na 

enem daljnovodnem sistemu, vendar na dveh 

različnih vodnikih (slika 2). 

 

Meritev temperature sredice vodnika se izvaja 

preko optičnih vlaken, nameščenih v vodniku 

OPPC. Meritev temperature površine vodnika pa se 

izvaja na vodniku Al/ACS. Primerjava obeh 

temperaturnih meritev predstavlja manjši pogrešek, 

saj vodnika nimata popolnoma enakih tehničnih 

lastnosti. 

 

Vremenske meritve (jakost in smer vetra, sončno 

sevanje, zunanja temperatura) so v analizi 

upoštevane kot vpliv zunanjih dejavnikov, ki skupaj 
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z julskimi izgubami rezultirajo termično ravnovesje 

vodnika. 

 

Za točnejšo primerjavo temperatur sredice in 

površine vodnika smo določili skupno merilno 

točko na mestu 7.143 m, kjer sta nameščeni 

naprava OTLM in vremenska postaja. 

 

Analiza je izvedena na osnovi izmerjenih 

temperatur vodnika in ne s pomočjo matematičnega 

modela. Odločitev o upoštevanju izmerjenih 

podatkov temelji na preizkušanjih raznih tehnologij 

s strani ELES-a in napotkih IEEE [5], kjer navajajo 

možen pogrešek določitve povesa (maksimalne 

prenosne zmogljivosti) ob neupoštevanju dejanske 

(izmerjene) temperature vodnika. 

 

Kot primer IEEE navaja [5] napačen izračun povesa 

vodnika ob neupoštevanju prave, t.j. izmerjene 

temperature vodnika. Primer napačnega izračuna: 

Izračunana temperatura vodnika na osnovi 

vremenskih podatkov 20 °C (izmerjena 30 °C). V 

predstavljenem primeru, se z izračunom predvidi 

večja tokovna razpoložljivost vodnika (proste 

kapacitete) in poves, ki je manjši od dejanskega. 

 

 

 
 

Slika 6: Napačno upoštevana temperatura vodnika 

(vir: [5]) 

 

 

III. DOLOČITEV MERILNE TOČKE 

 

Primerjava temperatur med sredico in površino 

vodnika je bila izvedena  na trasi daljnovoda 

110 kV Dravograd – Slovenj Gradec, kot prikazuje 

slika 7 (temperaturna odstopanja »špice« 

predstavljajo vpetja vodnika na izolatorske verige). 

 

Zaradi spreminjajoče se temperature vzdolž trase 

vodnika, je določitev primerne (kritične) merilne 

točke odvisna od maksimalne temperature, ki se 

spreminja ob spreminjanju vremenskih pogojev in 

poteka trase vodnika (gozd, reke, križanja itd.). 

 

Določitev merilne točke OTLM je temeljila na 

osnovi že predhodno umeščene vremenske postaje 

(podpora VALCAP), ki omogoča spremljanje 

vremenskih parametrov na trasi daljnovoda. 

 

V kolikor ni večjih višinskih razlik, se temperatura 

okolice med dvema zateznima stebroma spreminja 

v obsegu ± 1°C in vzdolž 30 km trase v obsegu 

± 3°C [10]. 

 

Izbrana merilna točka za napravo OTLM ne 

predstavlja kritične razpetine, vendar omogoča 

dostopnost in natančno analizo vpliva vremenskih 

podatkov na temperaturo površine vodnika. 

 

Dostopnost obenem omogoča preverjanje izračuna 

povesa s terestičnim laserjem. V kolikor bi želeli 

izvesti optimizacijo pretoka energije s točkovno 

meritvijo za celotno traso (kritična mesta), bi bila 

potrebna namestitev dodatnih naprav, saj prenos 

ene točkovne temperature na celotno traso 

daljnovoda ni mogoč [5]. 

 

 
 

Slika 7: Sprememba temperature vzdolž trase 

 

Odločitev ELES-a za izvedbo meritev in analizo 

temperature temelji na neposredni povezavi med 

temperaturo in povesom vodnika, saj je poves 

funkcija temperature vodnika (povprečna 

temperatura sredice in površine vodnika med 

dvema stebroma ali vzdolž), konstrukcije 

daljnovoda in nateznih sil [6]. 

 

Izvedba meritev nateznih sil ni izvedena, ker 

pridobljene meritve ne podajo točne informacije o 

merjeni temperaturi vodnika, saj so vodniki zaradi 

njihovih mehanskih lastnosti slabo temperaturno 

uravnovešeni [6]. 

 

 

IV. TEMPERATURA SREDICE IN POVRŠINE 

VODNIKA 

 

Primarni namen sredice vodnika je mehanska 

trdnost in nosilnost, medtem ko zunanji plašč 

prenaša med 98 % in 99 % toka. Če v povprečju 

vzamemo diameter prenosnega vodnika med 20 in 

45 mm, znaša sprememba gostote toka v aluminiju, 

zaradi vpliva »Skin effect«, tipično manj kot 10 %, 

medtem ko se 40 % do 60 % julskih izgub ustvari v 

notranjih plasteh aluminija [2]. 
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Prenos te toplote na zunanjost ustvarja radialni 

padec temperature. Pri manjših tokovih kot 

1 A/mm
2
 in premeru vodnika okoli 200 mm, lahko 

zanemarimo radialno in longitudinalno spremembo 

temperature, medtem ko je pri večjih tokovih 

potrebno upoštevati radialno in osno spremembo 

temperature [2]. 

 

Po pregledu laboratorijskih analiz irskega inštituta 

[3], se ob povečanju toka od nič do 500 A, 

temperaturi sredice in površine vodnika spreminjata 

različno. Trenutno povečanje toka povzroči višjo 

temperaturo površine vodnika kot sredice, oziroma 

temperatura sredice se povečuje počasneje kot 

temperatura površine (slika 3). 

 

Temperatura sredice nato preseže temperaturo 

površine po 14 minutah in doseže za 4,6 °C višjo 

končno temperaturo po 60 minutah. Pri pregledu 

analize ne smemo zanemariti  vpliv laboratorija in s 

tem neupoštevanje spremenljivih vremenskih 

vplivov (sonce, veter – smer in jakost). 

 

 
Slika 8: Primerjava temperature sredice in površine 

vodnika ob trenutnem povečanju toka (vir: [3]) 

 

Ker celoten tok teče po zunanjem plašču (v našem 

primeru aluminij), se tam ustvarjajo julske izgube. 

Vodnik, kjer je nameščena naprava OTLM, ima dve 

plasti aluminija (kot prikazuje slika 9), zato se 

ustvarjena toplota zaradi julskih izgub širi iz 

notranjih plasti aluminija proti zunanjosti, kar 

imenujemo radialen padec temperature [2]. 

 

 
Slika 9: ELKA: 5 x Al/ACS 240/40 mm2 (vir: [9]) 

 

Vodnik se segreva in ko doseže višjo temperaturo 

od okolice, oddaja toploto v okolico in segreva 

sredico, ki se lahko ohlaja le prek prenosa toplote v 

okolico (aluminij in ambient). Longitudinalni in 

osni prenos toplote nista upoštevana. Dodatni testi s 

prisiljenim hlajenjem dokazujejo vpliv vetra na 

zniževanje temperature površine vodnika in s tem 

posledično na temperaturo sredice, kot prikazuje 

slika 10. 

 

 

 
Slika 10: Razlika med površino in sredico vodnika ob 

vetru 1 m/s (vir: [3]) 

 

Ob pregledu izvedenih testov je  potrebno poudariti, 

da je analiza opravljena v laboratoriju, kjer niso 

upoštevani sončno sevanje (sončno sevanje lahko 

neobremenjen vodnika  segreje za 5 °C do 10 °C v 

primerjavi s temperaturo okolice) in ostali 

spremenljivi vremenski vplivi [3].  

 

 

V. REZULTATI IZVEDENIH MERITEV 

 

Zaradi obsežnosti podatkov smo se pri izvedbi 

analiz omejili na zadosten tok (delovanje naprave 

OTLM) in tako naključno izbrali nekaj dni v 

mesecu februarju in marcu 2013. Vsi prikazani 

podatki so merjeni v časovnem intervalu 10 min, 

razen tok vodnika, kjer so meritve pridobljene na 

30 min. 

 

Dan: 28.02.2013 
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Slika 11: Meritve temperatur 

 

 

Povzetek: Manjših tok (okoli 100 A) skoraj ne 

vpliva na segrevanje vodnika (izjema v večernih 

urah ob dvigu toka čez 180 A). Temperatura 

notranjosti vodnika preseže temperaturo površine 

ob večanju zunanje temperature, sončnega sevanja 

in hitrosti vetra (1 m/s) (9:58). Ob povečanju 

hitrosti vetra, zmanjšanju sončnega sevanja in 

povečanju toka, se ob približno 16:00 uri 

temperaturi zunanjosti in notranjosti vodnika 

izenačijo. Povprečna razlika med temperaturo 

površine vodnika in sredico znaša 1,16 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

Dan: 08.03.2013 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Slika 12: Meritve temperatur 

 

Povzetek: Hitrost vetra je bila tekom dneva skoraj 

vedno večja od 0,5 m/s. Ob povečanju toka,  hitrosti 
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vetra in sončnega sevanja (ob 8:40 uri), se 

temperatura sredice dvigne nad tempearturo 

površine. Ob toku nad 150 A in hitrosti vetra okoli 

1 m/s sta temperaturi sredice in površine vodnika 

približno enaki, kljub znižanju sončnega sevanja. 

Povprečna razlika med temperaturo površine 

vodnika in sredico znaša 0,5 °C. 

 

Dan: 09.03.2013 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Slika 13: Meritve temperatur 

 

Povzetek: Dvig temperature okolice (za 1,61 °C), 

večja hitrost vetra (za 1,69 m/s, smer 335,6°) in 

sončno sevanje (104 W/m
2
) povzročijo dvig 

temperature sredice vodnika (ob 8:30 uri) in 

obratno njeno upadanje (ob 15:00 uri). Povprečna 

razlika med temperaturo površine vodnika in 

sredico znaša 1,57 °C. 

 

 

VI. DINAMIČNA ZMOGLJIVOST DV 

 

Kot prikazuje slika 14, lahko pričakujemo, da bo 

daljnovod le v 3 do 5 % svoje življenjske dobe 

dosegel projektirane robne pogoje (npr. temperatura 

okolja 35 °C, hitrost vetra 0,6 m/s pravokotno na 

vodnik in sončno sevanje 900 W/m
2
, SIST EN 

50341-3-21:2009).  

 

 
 

Slika 14. Razmerje obremenitev DV s primerjavo »Static 

rating« in »Dynamic rating« (vir: [7]) 

 

Na obravnavanem daljnovodu je prenosna 

zmogljivost nastavljena na statično vrednost 645 A, 

kar ob najbolj neugodnih vremenskih pogojih 

določa maksimalen poves. 

 

Po pregledu izračunov maksimalnega termičnega 

toka programskega paketa ADAPpro in OTLM v 

izmenjavi podatkov po IEC 60870-5-104 s 

programsko opremo ADAPpro, je ob analiziranih 

vremenskih pogojih kratkotrajna prenosna 

zmogljivost DV znašala celo 1.200,00 A. 

 

Neposredna primerjava izračuna maksimalnega 

termičnega toka med sistemoma ADAPpro in 

OTLM ob nameščeni eni napravi ni mogoča, saj 

ADAPpro spreminja lokacijo najtoplejše točke 

vzdolž daljnovodne trase. 
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VII. ZAKLJUČKI 

 

Gospodarske in ekonomske razmere zahtevajo 

večjo izkoriščenost prenosnih poti ob enaki 

zanesljivosti obstoječe opreme. Uvedba sistemov, 

ki omogočajo dinamično spremljanje in ne 

zmanjšujejo zanesljivosti, je nujna. 

 

Prikazana sistema ponujata na osnovi meritev 

možnost povečanja prenosne zmogljivosti v 

ugodnejših vremenskih razmerah ter hkrati 

zmanjšujeta tveganje ob neugodnih vremenskih 

razmerah. 

 

Dostopna literatura navaja, da je sredica vodnika 

vedno toplejša kot površina, kar v našem primeru 

ne drži, saj je ob manjšem toku, manjšemu vetru in 

v nočnih urah (brez sončnega sevanja) temperatura 

površine vodnika toplejša tudi za približno 2 °C. 

 

Razlog odstopanj vidimo v morebitni napačno 

določeni primerjalni točki OPPC (meritev na 2 m) 

in v različnih tehničnih karakteristikah vodnika 

Al/ACS 240/40 mm
2
 in OPPC 222-AL1/40-

A20SA, 72 G.652D + G150. 

 

Vsekakor tovrstna analiza zahteva daljšo časovno 

primerjavo, katero je potrebno dopolniti z 

merjenjem geometrije verižnice (terestični laser). 

 

Ob pravilni umestitvi točkovne meritve (brez 

povezav na programsko opremo, ki omogoča 

napoved) lahko trdimo, da točkovna meritev za 

upravljalca omrežja določa trenutne statične meje 

DV.  

 

V primeru povezave OTLM sistema z obstoječo 

vremensko postajo in programom za izračun 

termičnega toka (npr. ADAPpro ali podobno), 

lahko obstoječ sistem nadgradimo z izračunom 

dinamične prenosne zmogljivosti DV. 

 

Za varno obratovanje je pomembno zavedanje, da 

sprememba 10 °C na konkretnem daljnovodu 

predstavlja približno 50 cm povesa. 

 

Ob ugotovljenih  odstopanjih  okrog  2 °C moramo 

poudariti,  da to v praksi pomeni okrog 10 cm 

povesa, kar je povprečna montažna toleranca ob 

napenjanju vodnikov. 

 

Glede na izvedeno analizi lahko sklepamo, da je 

meritev temperature površine vodnika primerna in 

ekonomsko upravičena investicija za obstoječe, 

starejše in nove daljnovode. 

 

Vzdolžna meritev temperature vodnika z uporabo 

OPPC vodnika je vsekakor primerna za nove in bolj 

obremenjene daljnovode.  
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