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Povzetek  –  Pri rekonstrukciji VN stikališča je bila v Sloveniji prvič uporabljena nova tehnologija montažnih 
stebrov. Uspešno je zaključena rekonstrukcija 110 kV stikališča objekta RTP Nova Gorica, kjer so bile zamenjane 
enojne zbiralke z dvojnim sistemom zbiralk (2G) v plinsko oklopljeni izvedbi (HIS). Glede na zahteve po zanesljivosti 
obratovanja 110 kV stikališča RTP Nova Gorica je bila izvedena izgradnja pomožnih zbiralnic in nova sodobna 
tehnologija dveh montažnih stebrov za izvedbo prevezav in sicer obhodne povezave DV 110 kV Plave – Gorica na DV 
110 kV Vrtojba – Gorica in začasne povezave med severnimi daljnovodnimi sistemi DV 110 kV Avče 1, Avče 2 in 
Ajdovščina z transformatorskim poljem TR3. Izvedba montažnih stebrov in bypassa je polna inovativnih rešitev, kar 
je odraz usposobljenosti, motiviranosti in bogatih izkušenj montažerske skupine. Ob dosedanjih pozitivnih izkušnjah 
uporabe montažnih stebrov pri sanaciji havarijskih stanj daljnovodov ali načrtovanih rekonstrukcijah delov trase ali 
posameznih stebrov daljnovodov, je uporaba montažnih stebrov pri rekonstrukciji VN stikališča ekonomsko 
upravičena, tehnološko in izvedbeno primernejša rešitev, ki bo v pomoč strokovnjakom kot primer odlične inženirske 
prakse tudi v drugih primerih. 
 
 
 

USE OF EMERGENCY RESTORATION STRUCTURES AT RECOVERY 
OF 110 kV SWITCHYARD RTP NOVA GORICA 

 
Abstract  –  In Slovenia was at the reconstruction of HV switchyard first used new technology of emergency 
restoration structures (ERS). Successfully was completed the reconstruction of 110 kV switchyard RTP Nova Gorica, 
where have been replaced single busbars with double busbar system (2G) in highly integrated switchgear (HIS). 
According to the requirements for reliable operation of 110 kV switchyard RTP Nova Gorica, was made construction 
of auxiliary busbars and new modern technology of two ERS for the implementation of bypass of 110 kV Plave - 
Gorica to 110 kV Vrtojba - Gorica and temporary connections between north overhead line systems 110 kV Avče 1, 
Avče 2 and Ajdovščina with the transformer field TR3. Implementation of ERS and bypass is full innovative solution, 
reflecting the skills, motivation and extensive experience of assembly group. Positive experiences of using ERS at 
reconstruction of emergency states of overhead lines or planned reconstruction of parts of the route or individual 
towers of overhead lines, justify economically, technologically and implementing appropriate solutions the use of ERS 
in the reconstruction of high-voltage switchyard that will help specialists as an example of excellent engineering 
practice also in other cases. 
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I. UVOD 
 
Uspešno je zaključena rekonstrukcija 110 kV 
stikališča v RTP Nova Gorica z zamenjavo enojnih 
zbiralk z dvojnimi (2G) v plinsko oklopljeni 
izvedbi (HIS), ob sočasni izgradnji novega 
zveznega in merilno ozemljilnega polja, izgradnji 
novega 110 kV DV polja Avče I in dogradnji ter 
predelavi sekundarne opreme. 
 
Ta rekonstrukcija omogoča zanesljivejše 
obratovanje elektroenergetskega sistema Slovenije 
oziroma severnoprimorskega dela in kakovostno 
vključitev HČE Avče v prenosno omrežje. 
 
Glede na zahteve po zanesljivem obratovanju 
omrežja v času rekonstrukcije RTP Nova Gorica je 
investitor pri izvedbi projekta uporabil vrsto 
inovativnih rešitev. 
 
Uporaba dveh montažnih stebrov za izvedbo 
obhodne povezave DV 110 kV Plave – Gorica na 
DV 110 kV Vrtojba – Gorica in začasne povezave 
med severnimi daljnovodnimi sistemi DV 110 kV 
Avče 1, Avče 2 in Ajdovščina z transformatorskim 
poljem TR3 sta tehnološko zanimivi rešitvi. 
 
Načrtovanje, izvedba in uspešna uporaba montažnih 
stebrov dokazuje visoko usposobljenost, 
motiviranost in inovativnost osebja prenosnega 
podjetja ELES, ki mu je v zelo kratkem času uspelo 
osvojiti novo tehnologijo gradnje. 
 
Tehnološki detajli, ki so uporabljeni pri izvedbi, so 
presežek oziroma nadgradnja prevzete kanadske 
tehnologije in usposabljanja monterjev ob 
prevzemu montažnih stebrov. 

 
 
II. UPORABA ERS V SVETU 

 
Leta 1930 prijavljen patent [1] je opisal metode in 
način gradnje stebrov. Sledi vrsta patentov, ki 
opisujejo [2] sestavo konstrukcije za havarijske 
oziroma montažne stebre (angl. Emergency 
Restoration Structures oz. ERS) ter opremo in 
naprave za njihovo gradnjo (Slika 1 in 2). 
 
Sestava montažnega stebra po principu »lego« kock 
je prvič uporabljena na Nizozemskem, ko je leta 
1975 KEMA izvedla ERS za 400 kV DV tipa »V« 
jeklene konstrukcije (Slika 3) [3]. Naslednji korak 
je bil že nadomestilo jekla z lažjimi materiali. Leta 
1979 je prvič uporabljen aluminij, kar je velika 
pridobitev pri lažji logistiki in sestavi stebrov. 
 
Uporaba ERS je zelo razširjena v svetu, še posebej 
v ZDA [3]. Široka uporaba ERS je zgodaj sprožila 
aktivnosti na standardizaciji komponent [4]. Leta 
1988 je ameriški standard [5] potrjen s strani IEEE, 

ki je bil dopolnjen leta 1995 in 2006 z definiranjem 
oziroma standardiziranjem komponent in njihovim 
testiranjem. 
 

 
Slika 1. Patent za sestavljanje stebra [2] 

 

 
Slika 2. Patentiran tip stebra [2] 

 

 
Slika 3. Prvi montažni steber (ERS) 400 kV za 

nizozemsko prenosno omrežje leta 1975 [3] 
 

 
2 

 



             11. KONFERENCA SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV –  Laško  2013 
CIGRÉ ŠK B3-14 

Z izvozom tehnologije iz ZDA in Kanade v druge 
države sveta so se pokazale razlike med 
originalnimi ANSI/IEEE zahtevami oziroma 
standardnimi komponentami konstrukcije in 
nestandardnimi rešitvami za ostale države sveta, 
predvsem za evropske naročnike. 
 
Osnovna razlika med ameriško standardno rešitvijo 
in drugimi je predvsem način transporta komponent 
oziroma dimenzij modularnih zidakov. Ameriški 
standard zahteva transport s tovornjakom (Slika 4), 
medtem ko evropski naročniki zahtevajo transport v 
10 oziroma 20 ft kontejnerjih (Slika 5) [3]. 
 

Slika 4: Standardni tovornjak (struktura 3x3) [3] 
 

 
Slika 5: Evropski sistem (kontejner 10/20 ft) [3] 

 
Za slovenske naročnike (prenos in distribucija) je 
logistika rešena tako, da se moduli, pripadajoča 
oprema in oprema za montažo na teren dobavijo v 
vremensko odpornih premičnih skladiščnih 
zabojnikih, ki jih je mogoče nakladati s hiabom. 
Dobavljeni zabojniki so maksimalno dolžine 3 m, 
širine 2,5 m in višine 2,6 m. 
 
Slovensko tržišče uporablja montažne stebre za 
napetosti od 20 do 110 kV, za distribucijsko 
omrežje razpona do 300 m in višine do 3x 30 m ali 
2x 45 m (struktura treh/dveh stebrov) ter od 110 do 
400 kV za prenosno omrežje. 

 
 
III. PRVA UPORABA MONTAŽNIH 

STEBROV V SLOVENIJI 
 
Slovenski strokovnjaki prenosa in distribucije 
električne energije so podrobno preučili dosegljivo 
dokumentacijo in uporabo havarijskih oziroma 
montažnih stebrov (ERS). 

Distribucija Elektro Ljubljana je do konca leta 2009 
izvedla nakup treh 110 kV montažnih stebrov, ki so 
jih uspešno uporabili februarja 2010 pri sanaciji 
havarijskega stanja 110 kV DV in nekoliko kasneje 
pri rekonstrukciji 110 kV DV v ELES [6,7]. 
 
Leta 2011 je po prvi uspešni uporabi montažnih 
stebrov ELES izvedel nakup montažnih stebrov in 
opreme, ki omogoča sestavo desetih 110 kV stebrov 
oziroma štirih 400 kV stebrov. 
 
Ob nakupu opreme so si strokovnjaki Elektra 
Ljubljana zastavili cilj izvesti sanacijo podrtega ali 
poškodovanega jeklenega predalčnega 
daljnovodnega stebra VN daljnovoda v enem 
dnevu. 
 
Za dosego tega cilja so zbrali tehnologijo 
montažnega stebra, ki omogoča [6,7]: 

- postavitev začasnega nadomestnega stebra 
v enem dnevu po nastanku havarijskega 
primera, 

- prilagodljivost začasnega stebra terenu, 
- prilagodljivost stebra glede na potrebno 

višino stebra, 
- prilagodljivost stebra glede na tip (eno/dvo 

sistemski) in napetostni nivo 
(110kV/35kV/20kV) daljnovoda, 

- postavitev stebra brez betonskega 
temeljenja, 

- različne načine postavitve stebra (ročni, z 
dvigalom, s helikopterjem), 

- ponovno uporabo stebra, 
- ekonomično skladiščenje stebra, 
- dolgo življenjsko doba, 
- možnost trženja. 

 
5. 2. 2010, torej že v prvi zimi, ko je bil opravljen 
prevzem in šolanje distributerjev, je med 14. in 15. 
uro na daljnovodu DV 11 kV Hudo – Kočevje, v 
bližini kraja Dvor pri Žužemberku zaradi padca 
drevesa na daljnovod prišlo do izpada daljnovoda in 
močno poškodovanega stojnega mesta SM52 
(Slika 6) [6,7]. 
 
Usposobljene ekipe Elektra Ljubljana so po 
ugotovitvi dejanskega stanja takoj pričele s sanacijo 
havarijskega stanja. Izveden je bil obvoz faznih 
vodnikov okoli poškodovanega stebra SM52, v 
neposredni bližini pa sta bila postavljena dva 
montažna stebra višine 22 m. 
 
Stebri in sidrišča so bili dimenzionirani s pomočjo 
programskega paketa PLS CADD. Skupaj s 
pripravljalnimi deli so bila dela na terenu izvedena 
v treh delovnih dneh, kar predstavlja nov mejnik pri 
odpravi havarijskih stanj na VN omrežju v 
Sloveniji. 
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Slika 6: Poškodovana glava stebra na SM56 [6,7] 
 
Monterji Elektra Ljubljana so v izjemno težkih 
vremenskih pogojih (Slika 7), saj je v treh dneh  
zapadlo približno pol metra snega, dokazali, da je 
uporabnost montažnih stebrov skladna s 
pričakovano. 
 

 
 

Slika 7: Sestavljanje montažnih stebrov v zahtevnih 
vremenskih pogojih [6,7] 

 
Z zamenjavo zgornjega dela stojnega mesta SM52 
je Elektro Ljubljana poleg rekordne vzpostavitve 
obratovalnega stanja daljnovoda privarčevala tudi 
pri stroških popravila daljnovoda. 

Časovni potek del pri sanaciji havarijskega stanja 
DV – podatki [6,7]: 

- okvara se je zgodila v petek, 5. 2. 2011, 
med 14. in 15. uro, 

- ogled in prve priprave so se začele 6. 2. 
2010 (odstranitev drevja z DV in 
odstranitev vodnika iz poškodovanega 
stebra SM52 ter popravilo vodnika na 
SM53), 

- gradbena dela - od 6. 2. do 8. 2. 2010 
(gradbinec je pripravil plato za postavitev 
tovornjaka s hiabom in površine za 
postavitev montažnih stebrov pri SM52), 

- montaža stebrov - od 9. 2. do 10. 2. 2010 
(dovoz montažnih stebrov, demontaža 
poškodovanega dela stebra, postavitev 
montažnih stebrov, vpenjanje vodnika na 
steber – pri tem je sodelovalo 12 
monterjev), 

- priklop DV –  10. 2. 2010 (prvi poskus 
priklopa DV ni bil uspešen), 

- ponovni priklop DV – 11. 2. 2010 (iskanje 
drugih mest okvar, otresanje vodnikov in 
priklop DV), 

- opravljenih je bilo 430 delovnih ur 
monterjev in 33 ur s tovornjakom (prevoz 
in postavitev), 

- končno popravilo – 22. 4 in 23. 4. 2010 
(montaža novega dela stebra SM52 in 
popravilo SM53 (menjava diagonal in 
vogalnika), demontaža montažnih stebrov 
in priklop DV), 

- opravljenih je bilo 289 delovnih ur 
monterjev in 27 ur s tovornjakom. 

 
Istega leta je ELES uporabil montažne stebre pri 
rekonstrukciji DV 110 kV Dravograd - Železarna 
Ravne, ko je zaradi elektroenergetske situacije pri 
napajanju RTP 110/20 kV Ravne izveden bypass 
(Slika 8) [6,7] in tako omogočilo nemoteno 
napajanje koroške regije. 
 

 
 
Slika 8: Trije montažni stebri pri rekonstrukciji DV 110 

kV Dravograd - Železarna Ravne [6,7] 
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RTP 110/20 kV Ravne je ključnega pomena ne le 
za oskrbo prebivalstva, temveč tudi za industrijo na 
tem področju. Talilne peči, ki jih uporabljajo v 
proizvodnji v podjetju Metal Ravne potrebujejo 
stalen vir napajanja. 
 
ELES je imel na izbiro dve možnosti, ali se dela 
izvedejo v poletnih terminih, ko omenjene peči 
stojijo ali poiščejo drugo možnost, ki bi omogočila 
neprekinjeno napajanje. 
 
Zaradi istočasnosti izvajanja rekonstrukcije 
stikališča v HE Dravograd se je prva možnost tj. 
terminska prilagoditev del izkazala kot neprimerna. 
ELES se je odločil, da  izvede premostitev dela 
daljnovoda DV 110 kV Dravograd - Železarna 
Ravne. 

 
 
IV. ELES USPEŠNO UPORABLJA 

MONTAŽNE STEBRE 
 
Dobavitelj havarijskih stebrov je ob dobavi 
organiziral praktično usposabljanje monterjev za 
sestavo stebrov. Usposabljanje je potekalo pet dni v 
RTP Maribor pod vodstvom švedskih inštruktorjev 
(Slika 9). Vključene so bile ekipe monterjev iz vseh 
centrov vzdrževanja, ki so v sklopu usposabljanja 
večkrat postavile montažne oziroma havarijske 
stebre za različne napetostne nivoje. Ob montažnih 
aktivnostih je pod vodstvom kanadskega mentorja 
potekalo izobraževanje programskega paketa PLS 
CADD, ki omogoča izračun in preverjanje 
podatkov odločilnih za stabilno postavitev 
montažnega stebra. 
 

 
 

Slika 9. Praktično usposabljanje monterjev ELES-a 
v RTP Maribor (Vir: ELES) 

ELES je v RTP Maribor (Slika 10) organiziral 
oziroma zgradil poligon za usposabljanje monterjev 
za sestavljanje montažnih stebrov in skladiščenje 
montažne opreme in orodja. 
 

 
 
Slika 10. Skica poligona za praktično usposabljanje 

monterjev ELES-a v RTP Maribor (Vir: ELES) 
 
V ELES-u je za montažo usposobljenih 24 
monterjev, 12 v CIPO MB in 12 v ostalih CIPO. Za 
potrebe lastnega vzdrževanja bo ELES nadaljeval 
usposabljanje DV vzdrževalcev v CIPO Podlog, 
Ljubljana, Divača in Nova Gorica. Cilj je, da bodo 
do konca leta 2013 za montažo stebrov 
usposobljeni praktično vsi vzdrževalci o DV. 
 
Sočasno je usposobljenih 8 strokovnjakov 
programskega paketa PLS CADD iz vsakega CIPO. 
 
Ob omenjenem objektu DV 110 kV Dravograd - 
Železarna Ravne, ki je realiziran v sodelovanju z 
Elektro Ljubljana, je podjetje ELES realiziralo  še 
dva objekta: 

- DV 110 kV Cirkovce-Kidričevo II SM1, 
- RTP Nova Gorica. 

 
Prvi samostojni projekt je izveden na daljnovodu 
DV 110 kV Cirkovce – Kidričevo II, kjer je bila 
potrebna menjava napenjalnega stebra na SM1.  
 
Na omenjenem projektu je bila potrebna gradnja 
novega temelja (na isti lokaciji), kar pa je zaradi 
sušenja betonskega temelja zahtevalo dolgotrajnejši 
postopek, zato bi klasična zamenjava stebra trajala 
en mesec. V tem času bi moral biti daljnovod 
izklopljen. 
 
Dolgotrajen izklop bi lahko ogrozil zanesljivost 
oskrbe podjetja TALUM d.d. z električno energijo, 
kar je bilo rešeno s postavitvijo havarijskega 
oziroma montažnega stebra poleg obstoječega SM1 
in s tem je bila izvedena tudi premostitev. 
 
Vsa dela povezana z dostavo opreme na teren 
(Slika 11) in postavitvijo stebra ter prenosom 
vodnikov obstoječega stebra na montažnega so 
zahtevala tri delovne dni. 

 
5 

 



             11. KONFERENCA SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV –  Laško  2013 
CIGRÉ ŠK B3-14 

 

 
 

Slika 11. Dostava opreme na teren (Vir: ELES) 
 
Daljnovod je bil izklopljen iz elektroenergetske 
mreže šest dni. Tri dni za montažo stebra (Slika 12) 
in dodatne tri dni po opravljenih gradbenih delih za 
vzpostavitev prvotnega stanja; torej prenos 
vodnikov na novi steber in za demontažo 
montažnega stebra. V vmesnem času je potekala 
demontaža stebra in temelja SM1 ter izgradnja 
novega temelja in postavitev napenjalnega stebra na 
mestu kjer je predhodno stal poškodovani steber. 
 
Izklop DV je torej namesto 30 dni trajal le 2x3 dni, 
kar predstavlja 5-krat hitrejšo sanacijo. 
 

 
 

Slika 12. Dvig stebra ob SM1 (Vir: ELES) 
 
 
 

 
V. UPORABA MONTAŽNEGA 

STEBRA V RTP GORICA 
 
Pri rekonstrukciji VN stikališča je uporabljena nova 
tehnologija montažnih stebrov ob rekonstrukciji 
110 kV stikališča RTP Nova Gorica 
 
Zamenjane so enojne zbiralke z dvojnim sistemom 
zbiralk (2G) v plinsko oklopljeni izvedbi (HIS) ob 
sočasni izgradnji novega zveznega in merilno 
ozemljilnega polja, izgradnji novega 110 kV DV 
polja Avče I ter dogradnji in predelavi sekundarne 
opreme. 
 
Glede na zahteve po zanesljivosti obratovanja 
110 kV stikališča RTP Nova Gorica je bila 
izvedena izgradnja pomožnih zbiralnic in nova 
sodobna tehnologija dveh montažnih stebrov za 
izvedbo prevezav in sicer obhodne povezave DV 
110 kV Plave – Gorica na DV 110 kV Vrtojba – 
Gorica in začasne povezave med severnimi 
daljnovodnimi sistemi DV 110 kV Avče 1, Avče 2 
in Ajdovščina z transformatorskim poljem TR3. 
 
Prvotno je vodja projekta predvidel tri montažne 
stebre (slika 13) [8]. 
 

 
 
Slika 13. Izgled stikališča med obnovo po zgrajenih 

novih zbiralnicah in začasni zvezi v polju TR3 
(Vir: ELES) 

 
V fazi priprave izračunov za postavitev montažnih 
stebrov s programsko opremo dobavitelja in 
konzultacije s Kanadčani, se je odstopilo od 
izvedbe enega od stebrov, ki bi bil obremenjen na 
vzgon (vrvi oziroma vodniki bi ga zaradi položaja 
dvigovale). 
 
Z izvedbo obhodne povezave 110 kV Plave – 
Gorica na 110 kV DV Vrtojba – Gorica s pomočjo 
začasnega montažnega stebra se je zagotovilo 
nemoteno obratovanje RTP Vrtojba, ki se zaradi 
zapleta z gradnjo 2 x 110 kV v Renčah, preko 
110 kV napaja samo iz RTP Nova Gorica. 
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Za izračun in izvedbo so bili zadolženi strokovnjaki 
iz CIPO (CVZ) Maribora in Nove Gorice. 
 
Izračuni so narejeni s programskim paketom PLS 
CADD, vendar so pri izvedbi prišle do izraza 
dolgoletne izkušnje izvajalcev pri gradnji in sanaciji 
daljnovodov. 
 
Pri izvedbi je bilo potrebno upoštevati kar nekaj 
omejitev, ki jih je zahtevala situacija na terenu: 

- en steber bi bil vzgonsko obremenjen, 
- ob montaži stebra na parkirišču je bilo 

potrebno upoštevati omejitve na asfaltni 
površini (minimalni izrezi oz. izkopi), 

- steber za bypass DV je bil na privatnem 
zemljišču (Slika 14) z omejenimi 
možnostmi vkopa sider (omejitev zaradi 
obstoječe vegetacije, ograj in cestišča). 

 

 
 
Slika 14. Omejen prostor za vkop sider (Vir: ELES) 
 
Ob izvedbi je bilo več inovativnih ukrepov za večjo 
kakovost montaže, stabilnost stebra in varnost: 

- vkop sider (Slika 15) sledi kotu napete 
sidrne vrvi (ne prihaja do upogiba), 

- steber je ozemljen z enim tračnim krakom 
(dobavitelj tega ne zahteva), 

- v sidrne vrvi (zgornja in srednja) je ob 
originalni izolacijski kompozitni palici 
vgrajen še par 110 kV kompozitnih 
izolatorjev (Slika 16) zaradi dodatne 
varnosti. 

 

 
 

Slika 15. Vkop sider pod kotom (Vir: ELES) 

 

 
 

Slika 16. Dodatni 110 kV izolatorji v sidrni vrvi 
(Vir: ELES) 

 
Izvajalci so poskrbeli za odlično ozemljitev tudi z 
vpetjem ozemljitvene vrvi (Slika 15), ki je vpeta na 
vrhu stebra in povezana z ozemljilom – dosežena je 
upornost 2,4 ohma. 
 
Pri samem dvigu stebra so izvajalci ob avto dvigalu 
uporabljali dodatno dvigalo (hiab) kot pomoč za 
pritrditev v spodnjem delu stebra, ki varuje steber 
ob morebitnem drsenju po asfaltu (Slika 17). 
 

 
 

Slika 17. Dvig stebra (Vir: ELES) 
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Pri izvedbi bypassa iz smeri obstoječega stebra 
SM1 proti montažnemu stebru je bilo potrebno 
veliko izkušenj in inovativnosti pri montaži 110 kV 
kopozitnih izolatorjev ter dodatnih podpor in 
tokovnih lokov (Slika 18). 
 

 
 
Slika 18. Novi elementi glave 110 kV stebra SM1 

(Vir: ELES) 
 
Za dostavo in montažo enega stebra so monterji 
potrebovali tri delovne dni z vključitvijo bypassa v 
omrežje (Slika 19). 
 

 
 

Slika 19. Montažni steber v funkciji (Vir: ELES) 
 

Pri sestavi je sodeloval koordiantor ter skupina 5 
monterjev z vodjo del (delovodja). Za sestavo 
stebra je uporabljeno 15 segmentov oziroma 
modulov dolžine 2 m. Skupna višina stebra je bila 
30 m in njegova teža je bila z opremo ocenjena na 
cca. 3.000 kg. Izvedba je potekala v naslednjem 
tehnološkem zaporedju: 

1. dan – dostava obeh zabojnikov z opremo 
in orodjem na teren iz Maribora v Novo 
Gorico – izkop vseh sidernih jam in 
montaža stebra 

2. dan – dvig stebra in sidrenje ter priprava 
elektromontažnih del (priprava obeh 
sosednjih stebrov SM1) 

3. dan – izvedba elektromontažnih del 
bypassa in puščanje pod napetost. 

 
Zelo dobro usposobljena skupina z odlično 
koordinacijo in pripravo del bi lahko montažo 
izvedla ob normalnih vremenskih razmerah celo v 
dveh dneh. 
 
ELES ima več skupin usposobljenih monterjev, kar 
pomeni, da bi lahko sočasno sestavljali več 
montažnih stebrov, kar bi bilo odločilno za večje 
načrotvane rekonstrukcije ali odpravo havarijskega 
stanja odseka daljnovoda. 
 
 

VI. TEHNOLOŠKE ZAHTEVE 
 
Montažni stebri, ki jih uporablja ELES izpolnjujejo 
naslednje tehnične zahteve [9]: 

- Stebri so modularne izvedbe in izdelani iz 
lahkega materiala (Al). 

- Posamezni segmenti oz. moduli so dolgi 
maksimalno 2 m in težki 96 kg. 

- Moduli ustrezajo oz. prenesejo minimalne 
sile; 2500 kN kompresije, 10 kN torzije in 
25 kN/m na upogib oz. 200 kN na upogib 
do porušitve. Priloženi so rezultati 
testiranja, ki izkazujejo zahtevane 
vrednosti in niso starejši od 5 let. 

- Moduli in ostala oprema omogočajo 
sestavo 10 kosov dvosistemskih stebrov za 
110 kV, 8 kosov enosistemskih stebrov za 
220 kV, ter 4 kose enosistemskih stebrov 
za 400 kV. Višina posameznega stebra za 
110 kV mora biti 30 m. 

- Moduli oz. sestavljen steber ima integriran 
sistem za varno vzpenjanje brez dodatnega 
vijačenja, in sicer s štirih strani. Varnostno 
varovalna sponka prosto drsi po vodilu in 
ima sistem za samodejno zaustavitev v 
primeru zdrsa. 

- Oprema za montažo omogoča montažo 
brez dodatnega dvigala (montažna igla, ki 
drsi po vodilu na modulu in montažno 
vzvodje za postavitev prve sekcije). 
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- Oprema vključuje prestavljivo platformo 
za montažo modulov, brez vijačenja. 

- V obsegu dobave je zajeta tudi montažna 
platforma za dostop pri vpenjanju 
vodnikov, možnost montaže izolatorjev in 
vpenjanje vodnikov brez dodatnih lestev. 

- Osnovna plošča za pričvrstitev stebra je 
izvedena z vrtljivim zglobom, ki omogoča 
dvig stebra iz vseh smeri. Izdelana je iz 
enakega materiala kot moduli. 

- Sidra za pričvrstitev stebrov omogočajo 
več načinov sidranja, v različne terene tj. 
od II. do VI. kategorije. 

- V dobavi so zajete tudi pritrdilne spirale za 
sidrne vrvi, ki imajo večjo pretržno silo 
kot posamezna sidrna vrv. 

- Oprema za montažo zajema napravo za 
strojno zabijanje sidrnih igel (udarno 
kladivo) in lahko izvedbo motorne vitle 
(do 15 kg), za dviganje modulov in 
montažne igle. 

- Pri dobavi je priložena programska oprema 
za statične izračune verižnice in statike 
stebrov v različnih pogojih, software je 
kompatibilen PLS CADD programskemu 
paketu, ki ga ELES že uporablja. 

- Kompozitni izolatorji ustrezajo 
izolacijskemu nivoju Si123, končniki le-
teh omogočajo enostavno in hitro montažo 
na stebre. Priložene so nosilne sponke za 
vodnike. 

- Moduli, pripadajoča oprema, oprema za 
montažo so dobavljeni v vremensko 
odpornih premičnih skladiščnih 
zabojnikih, ki so izvedeni tako, da jih je 
možno nakladati s hiabom. Zabojniki so 
maksimalno dolžine 3 m, širine 2,5 m in 
višine 2,6 m. 

- Drobni material (vijaki, škopci, ipd.). 
- Dobavitelj opreme zagotavlja šolanje 

osebja ELESa in sicer pet dni šolanja za 
montažo stebrov in tri dni šolanja za 
programsko opremo. 

 
 

VII. ZAKLJUČEK 
 
Strokovnjaki ELESa so uspešno uporabili montažne 
stebre za načrtovano sanacijo daljnovodnega stebra 
in za izvedbo bypassov pri rekonstrukciji RTP 
Nova Gorica. 
 
Uspešno je zaključena rekonstrukcija 110 kV 
stikališča v RTP Nova Gorica, ko so zamenjane 
enojne zbiralke z dvojnim sistemom zbiralk (2G) v 
plinsko oklopljeni izvedbi (GIS). 
 
Uporaba dveh montažnih stebrov za izvedbo dveh 
»bypass« prevezav oz. obvodov in sicer obhodne 
povezave DV 110 kV Plave – Gorica na DV 110 

kV Vrtojba – Gorica in začasne povezave med 
severnimi daljnovodnimi sistemi DV 110 kV Avče 
1, Avče 2 in Ajdovščina z transformatorskim polje  
TR3 sta tehnološko odlični rešitvi. 
 
Načrtovanje, izvedba in uspešna uporaba montažnih 
stebrov dokazuje visoko usposobljenost, 
motiviranost in inovativnost osebja prenosnega 
podjetja ELES, ki je uspelo v zelo kratkem času 
usvojiti to novo tehnologijo gradnje. 
 
Večmesečno uspešno obratovanje bypassa in 
montažnih stebrov je potrdilo stabilnost in varnost 
tudi ob močnih sunkih burje. 
 
Tehnološki detajli, ki so uporabljeni pri izvedbi in 
opisani v tem referatu so presežek oziroma 
nadgradnja prevzete kanadske tehnologije in 
usposabljanja ob prevzemu montažnih stebrov. 
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