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Povzetek  –  Prekinjeni (pretrgani) polizolirani vodniki predstavljajo povečano tveganje za ljudi in živali, ki bi lahko prišli 
v stik z vodniki, ki so pod napetostjo. Rešitev je v zaščiti prekinjenih vodnikov Lisa®, ki zazna okvare na srednje 
napetostnem omrežje in postajah.  Zaščita prekinjenega vodnika Lisa® pomaga zagotoviti varnost tako proizvajalcem, kot 
tudi distributerjem električne energije. Opisan sistem Lisa® je sestavni del sistema daljnskega nadzora transformatorskih 
postaj SN / NN (srednje napetosti / nizke napetosti). 
 
 
 
 
 

ADVANCED PROTECTION OF OVERHEAD LINES IN THE EVENT OF 
INTERRUPTED CONDUCTOR 

 
Abstract  –  Broken semi-insulated conductors (often called downed covered conductors - CC) present increased risks for 
humans and animals that might come in contact with conductors under voltage. The solution is in the protection of 
broken conductors LiSa®, which detects faults on the medium-voltage power network and substations. Protection of 
broken conductors LiSa® helps to ensure the safety of both producers as well as distributors of electricity. Described 
LiSa® solution is an integral part of the remote control systems of transformer stations MV/LV (Medium-Voltages/Low 
Voltages). 
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I.  UVOD 
 
V Sloveniji je več kot 700 km SN vodov izvedenih s 
polizoliranimi vodniki. Zaradi nepravilnosti pri 
montaži, neustreznega materiala in močnih 
atmosferskih praznjenj ali drugih vzrokov prihaja do 
pogostih pretrgov vodnikov v takšnem vodu 
(zabeleženo približno deset (10) primerov v zadnjih 
letih). 
 
Običajno so takšne prekinitve vodnikov odkrite in 
odpravljene z električno zaščito, ki deluje na osnovi 
zemljostičnega toka, ki po določenem programiranem 
postopku in času prekine delovanje 
elektroenergetskega voda.  
  
Vendar pa obstajajo tudi primeri, ko klasična 
zemljostična zaščita ni uspešna. To se zgodi v 
primeru, ko prekinitev vodnika ne povzroči 
zemljostičnega toka ali je tok premajhen, da bi ga 
zaščita zaznala. Vzrok za nedelovanje zaščite je lahko 
npr. prekinitev vodnika, pri katerem se ne pojavi stik 
z zemljo (zaradi izolacije na vodniku) ali pa je stik z 
zemljo zelo slab (skalnati teren, zaradi česar je na 
mestu stika zelo velika električna upornost) ali pa je 
konfiguracija omrežja takšna (dolgi vodi ali različni 
sistemi ozemljitve ali neozemljitve omrežja) ali je 
okvara takšne vrste, da ob prekinitvi vodnika ne steče 
zemljostični tok oziroma tok ni dovolj velik, da bi 
aktiviral zemljostično zaščito. 
 
V vseh naštetih primerih predstavlja prekinjen vodnik, 
ki je pod napetostjo, nevarnost za zdravje in življenje 
ljudi ali živali, vse dokler okvare ne odkrijemo in 
električni vod ne izklopimo. Čas v katerem se to zgodi 
je lahko nekaj ur oziroma v izjemnih primerih celo 
več dni. 
 
Problem neidentificiranih prekinjenih vodnikov pod 
napetostjo, tj. problem prekinjenih polizoliranih 
vodnikov v SN nadzemnih vodih je povzročil v 
Sloveniji veliko vznemirjenja, predvsem v strokovnih 
krogih. Dal je razlog oziroma povod, da se najde 
zaščitna naprava, ki bi ugotovila, da je vodnik 
prekinjen oziroma so vodniki prekinjeni in bi 
izklopila okvarjen vod. 
 
Kot je znano, je v letu 2004 zaradi tega problema,  
združenje elektrodistribucij Slovenije vpeljalo 
moratorij na gradnjo električnega omrežja s 
polizoliranimi vodniki, dokler se ne bo raziskalo 
vzrokov pogostih prekinitev polizoliranih vodnikov in 
dalo usmeritev za nadaljno gradnjo. 
 
Leta 2006 se je Elektro Primorska, d.d. odločila, da 
posamezne izvode srednje napetostnega omrežja s 
prisotnimi polizoliranimi vodniki opremi s sistemom 
LiSa® (sistem za detekcijo in izklop polizoliranih 

vodnikov) v želji zaščititi se pred nevarnostjo 
polizoliranih vodnikov. 
 
 

II.  OPIS SISTEMA  L ISA® 
 
Merjenje sekundarnih (SN), nizkih (NN) napetosti v 
TP 20(10)/0,4kV z ustreznim omrežnim analizatorjem 
nam daje informacijo o okvari, ki je lahko izpad 
varovalk(e), prekinitev vodnika, dveh, treh vodnikov 
ali izpad napetosti na TP ali izpad napetosti na 
celotnem SN vodu zaradi neke druge okvare. Ne daje 
pa nam nedvoumne informacije o prekinjenem 
vodniku. 
 
Za nedvoumno informacijo o prekinitvi vodnika(ov) 
so potrebne informacije s primarne strani 
transformatorja. Sistem omogoča sprejem in obdelavo 
informacij s primarne in sekundarne strani in s 
pomočjo teh signalov odkriva in analizira okvare 
(pretrgan SN vodnik, izpad SN varovalk, delovanje 
zaščite transformatorja, itd). Tako sistem nesporno 
ugotovi, da je (so) vodnik(i) pretrgan(i) in lahko 
direktno ali indirektno preko DCV izklopi vod s 
pretrganim(i) vodnikom(i). 
 
Glede na patent SI21717 in EP 2 109 205 A1 sistem 
LiSa® prepozna in ugotovi, kje je(so) prekinjen(i) 
vodnik(i) vseh vrst, vključno z golimi vodniki, na 
vseh napetostnih nivojih in sicer z postavitvijo 
merilnih točk na vodu, kot je prikazano na sliki 1. 

 
 

Slika 1: Prikaz razporeditve posameznih detektorjev 
po SN vodu 

 
Koncept delovanja sistema: 

• merjenje napetosti v točkah distribucijskega 
omrežja, 

• agregacija podatkov na nivoju RTU enote, 
• posredovanje podatkov preko 

telekomunikacijskih poti v koncentrator, 
• obdelava posredovanih podatkov iz merilnih 

točk v omrežju in primerjava vrednosti v 
modelnem algoritmu, 

• algoritem ugotovi stanje v omrežju, 
• posredovanje alarma v DCV, SMS sporočilo  

odgovornemu osebju, 
• daljinski izklop okvarjenega voda. 
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Slika 2: Koncept delovanja sistema 
 
 

III.  KONTROLNI  (NADZORNI)  
SISTEM 

 
Kontrolni (nadzorni) sistem sestavlja več posameznih 
komponent: 
 

Centralna lokacija 
 

Na centralni lokaciji podjetja Elektro Primorska d.d. 
je predvidena uporaba strežniške opreme , na kateri se 
implemenitra programske pakete za prenos podatkov, 
izvajanje algoritma zaščite, analizo meritev in 
alarmiranje oz. sporočanje.  
 

• Koncentrator 
 

Koncentrator aplikacija za zajem, shranjevanje 
podatkov v centralno podatkovno bazo ter prenos in 
povezavo do obstoječih aplikacij v podjetju (DCV, 
KEE).  
 
Aplikacija podatke, zajete na oddaljenih lokacijah, 
periodično zajema in jih shranjuje v podatkovno bazo 
na strežniku, podatki so na razpolago za uporabo 
različnim službam investitorja. Preverja in signalizira 
se tudi stanje povezav z objekti. V primeru alarmnega 
stanja na objektu se podatki z objekta takoj prenesejo 
v DCV. Podatki o zanesljivosti oskrbe in obratovalnih 
parametrih so preko povezave po protokolu IEC 
60870-5-104 posredovani sistemu DCV-ja. V obratni 
smeri je prek istega protokola izveden prenos 
parametrov in ukazov za stanja naprav iz DCV-ja na 
oddaljene lokacije.  
 
 
 

• Aplikacija LiSa ® 
 
Osnovna funkcionalnost aplikacije je detekcija napak 
na srednje napetostnem omrežju in transformatorskih 
postajah, signalizacija detektiranih napak in izvajanje 
avtomatskih izklopov v primeru detekcije pretrganih 
nadzemnih polizoliranih vodov. Algoritmi detekcije 
napak se izvajajo na podlagi zajetih meritev na 
izvodih (meritve SN in NN mreže in stanj stikalnih 
naprav na izvodih), vseh možnih obratovalnih stanj, 
upoštevaje tudi možnost okvar zaščitnih relejev v 
omrežju, in poznane topologije srednje napetostnega 
omrežja. Na sistem SCADA (DCV) bo LiSa® sporoča 
le ključne detektirane alarme, ki se ne prenašajo preko 
drugih naprav. 
  

• SINAPRO alarm 
 
Na strežniku je integrirana tudi aplikacija 
Sinapro@Alarm za izvedbo SMS in email alarmiranja 
in obveščanja osebja o detektiranih napakah na 
sistemu. 
 

• MiSMART 
 
MiSMART je aplikacija za shranjevanje in analizo 
zbranih merilnih podatkov merilnih centrov kakovosti 
električne napetosti Iskra MIS na oddaljenih objektih. 
Pregled in analize zajetih podatkov uporabniki 
izvajajo s pomočjo MiSMART spletnih odjemalcev. 
 

RTU enota 
 
RTU enota (Eaton EC4P) zagotavlja sledeče:  

• daljinski izklop okvarjenega voda. Zajem 
podatkov in vodenje merilnih centrov in 
opcijsko ostalih inteligentnih naprav na 
objektu preko komunikacijskih povezav z 
napravami (RS232, RS485, ethernet),  

• signalni zajem podatkov in vodenje naprav 
prek pomožnih/signalnih kontaktov oziroma 
vmesnikov naprav (stanje stikalnih in 
zaščitnih naprav, zajem analognih meritev, 
vklopi/izklopi naprav, ipd)., 

• poenoten nadzor vseh vključenih podsklopov 
za različne funkcionalnosti, kot so 
spremljanje zanesljivosti oskrbe, meritve 
kakovosti električne napetosti, spremljanje 
obratovalnih parametrov, vodenje, ipd.,  

• lokalno beleženje vseh zajetih stanj, meritev 
in dogodkov, opremljenih s časovnimi 
značkami, za prenos v center vodenja, 

• izvajanje lokalne obdelave podatkov in 
vodenja na podlagi implementiranih 
algoritmov in iz centra vodenja posredovanih 
parametrov.  
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Merilni centri MC760, MC740, MC330 
 
Merilni centri se v sistemu uporabljajo za meritve 
karakteristik električne energije in kakovosti 
napetosti. Na vsakem izvodu je predvidena uporaba 
merilnega centra MC760 oziroma MC330 na NN delu 
omrežja, v primeru potreb po meritvah tudi na SN 
delu oziroma drugih točkah na lokaciji je možna 
razširitev konfiguracije z dodatnimi merilnimi centri. 
 
 

IV.  KOMUNIKACIJA 

Telekomunikacijski prehod–UMTS/HDSPA/GPRS 
Usmerjevalnik predstavlja na objektu gradnik, ki 
zagotavlja univerzalno komunikacijsko povezljivost 
objekta s centralno lokacijo. Za povezavo vseh, v 
projekt vključenih izvodov je predvidena povezava s 
centralno lokacijo prek GPRS/UMTS brezžične 
povezave. Rešitev pa, glede na razpoložljivost, 
predvideva možnost univerzalne uporabo in širitev 
sistema z uporabo tudi ostalih razpoložljivih 
telekomunikacijskih omrežij (npr. optične povezave, 
xDSL žične povezave, itd). Na lokalni strani je v tej 
fazi predvideno vključevanje naprav na usmerjevalnik 
prek enotnega Ethernet vodila za sledeče podsklope 
na objektih/izvodih: 

• merilne centre, 
• univerzalna RTU enota, 
• AMI koncentratorji. 

 
Protokol za prenos podatkov RTU -  koncentrator 
 
Protokol za prenos podatkov med RTU in 
koncentratorjem, temelji na UDP/IP protokolu in 
Modbus RTU protokolu.  

 
 

Slika 3: Protokol RTU - koncentrator 
 

 

 
 

Slika 4: Pregled sistema 
 
 
V. MERILNA  TOČKA 

 
Na merilnih točkah je v omaricah nameščena spodaj 
navedena oprema za nadzor, meritve in komunikacijo: 

• RTU enota, 
• merilni center MCxxx, 
• komunikacijski usmerjevalnik, 
• ostala potrebna oprema za delovanje (UPS, 

sponke, grelec, …). 
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Slika 5: Izgled omarice z vgrajeno opremo 
 
 

VI.  GRAFIČNI  VMESNIK 
 
S pomočjo grafičnega vmesnika lahko spremljamo 
dejanske razmere na objektih, kjer je nameščena 
LiSa®. Poleg nadzora lahko preko grafičnega 
vmesnika nastavljamo parametre sistema 
(poimenovanje merilnih točk, nastavite vrednosti 
zaščita, …). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Slika grafičnega vmesnika – primer 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7: Slika grafičnega vmesnika – primer 2 
 
 

 
 

VII.  ZAKLJU ČKI 
 

Problem neidentificiranih prekinjenih vodnikov se ni 
pojavil v zadnjih letih, ampak je prisoten že dlje časa. 
Na mnogih vodih, tudi na tistih z golimi vodniki 
(pojav visokoohmske napake (Kras)) in na vseh 
napetostnih nivojih se srečujemo z prekinitvami 
vodnikov. V tujini se dogaja, da prihaja do kraje 
vodnikov, pri čemer podjetja, ki se ukvarjajo z 
distribucijo električne energije ne morejo ugotoviti, 
ali je res prišlo do prekinitve vodnika ali je vzrok kaj 
drugega. Pogosto se dogaja, da takšne prekinitve s 
standardno zaščito ni mogoče zaznati in tako 
predstavljajo nevarnost za ljudi, živali in stvari. 

Sistem Lisa® je nastal kot posledica nove tehnologije 
brezžičnih telekomunikacij, ki so se uveljavljale v 
vodenju naših elektroenergetskih omrežjih in so 
postale sestavni del sistema daljinskega nadzora in 
upravljanja. Predstavlja rešitev za vse vrste vodov, 
vseh napetostnih nivojev, kjer prekinitve vodnikov 
obstoječe zaščite ne ugotovijo, ne lokalizirajo okvare 
in okvarjenih vodov ne izklopijo. 

Bistvene lastnosti sistema: 
• zagotovljena je visoka fleksibilnost, 

razširljivost in konfigurabilnost sistema, 
• sistem je robusten in enostaven za uporabo in 

vzdrževanje, 
• sistem varuje nastanek morebitne materialne 

škode in varuje življenja ljudi, 
• je plod slovenskega znanja in izkušenj, 
• sistem je zasnovan napredno v skladu s 

sodobnimi standardi in primeri dobre 
inženirske prakse, ter ima velike možnosti 
implementacije v mednarodnem okolju, 

• je nadgradnja zemeljskostične zaščite, deluje 
na ista stikala kot ustrezena zemeljskostična 
zaščita. LiSa® sistem je lahko bolj selektivna, 
z možnostjo določanja lokacije napak. 

 
Do sedaj je bil sistem LiSa® za detekcijo in izklop 
pretrganega vodnika(ov) nameščena na dveh in po 
planu še na dveh nadzemnih vodih na področju 
Elektro Primorske. 
 
Na začetku je sistem ob detektiranju okvare le javil 
alarm, od leta 2012 dalje pa sistem deluje tudi v smeri 
izklopa okvarjenega voda. Sistem poleg zaščitne 
funkcije nudi tudi merjenje kakovosti električne 
energije po standardu SIST EN 50160 in alarmiranje 
določenih dogodkov na nivoju  transformatorskih 
oziroma ločilnih mest. Zaščitna funkcija sistema 
deluje zanesljivo in le ob okvarah oziroma prekinjenih 
vodnikih. 
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