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Povzetek  –  Tehniški predpisi za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev opredeljujejo vzdrževanje kot 
poslovno funkcijo v prenosu in distribuciji električne energije. Glavni cilj je ohranitev elektroenergetskih postrojev in naprav 
oz. energetskega transformatorja v tehniško brezhibnem stanju v skladu s predpisi ali navodili proizvajalca opreme ali z 
internimi navodili vzdrževalcev. Preventivno vzdrževanje regulacijskih stikal energetskih transformatorjev je pomembno 
tako iz funkcionalnega kot ekonomskega vidika te dejavnosti. Ta aktivnost poteka v slovenskem prostoru sistematično že 
več kot dvajset let. Analiza preventivnega vzdrževanja oz. revizij regulacijskih stikal energetskih transformatorjev, ki jo je 
opravil pooblaščen servis zajema veliko število revizij, ki se razlikujejo po obsegu in zahtevnosti izvedbe. Analiza zbranih 
podatkov o revizijah zajema tako različne proizvajalce kot tipe stikal. Skrbno in sistematično vodenje in organiziranje 
preventivnega vzdrževanja ob pravočasnih preventivnih ukrepih oz. revizijah so omogočila kvalitetno obratovanje 
energetskih transformatorjev in s tem varno in zanesljivo obratovanje prenosnega in distribucijskega sistema električne 
energije. S pojavom novih tehnologij oz. vakuumskih regulacijskih stikal so nastali tudi novi pogoji za razmislek o 
načrtovanju in izvedbi preventivnega vzdrževanja po času. Tako je strokovna razprava o obsegu in periodiki revizij 
tehnološko sodobnih regulacijskih stikal z namenom, da se ohrani življenjska doba energetskih transformatorjev zanimiva s 
stališča bodočega načrtovanja in izvedbe vzdrževanja. 
 
Klju čne besede: vzdrževanje, preventivno vzdrževanje, revizija, regulacijsko stikalo 
 
 

1. UVOD 
 
Minilo je več kot 46 let od objave Tehniškega predpisa o obratovanju in vzdrževanju 
elektroenergetskih postrojev leta 1968 (Ur. list SFRJ, št. 19/68) [1] v slovenski strokovni 
praksi bolj znan kot »TP-8« v izdaji EZS [2]. 
 
Elektrotehniška stroka v proizvodnji, prenosu in distribuciji električne energije v tem obdobju 
ni mirovala na področju posodobitve svojih internih aktov oz. navodil o vzdrževanju naprav 
in postrojev v elektroenergetskem omrežju. 
 
Navkljub zavori, ki še vedno obstaja v obliki zastarelega predpisa [1,2] in nedojemljivo 
dolgega procesa posodobitve predpisa iz časov države, ki ne obstaja skoraj četrt stoletja, ki 
obravnava vzdrževanje naprav in postrojev, ki se že dolgo ne uporabljajo v sodobnih 
tehnoloških rešitvah so podjetja prenosa in distribucije iskala rešitev v študijah in 
posodobitvah internih navodil. Tako so vključevali tako nove metode oz. koncepte 
vzdrževanja kot nove tehnološke dosežke in elemente naprav in postrojev. 
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Zahvaljujoč odprtosti stroke v elektroenergetskem prostoru so sprejete tudi posamične 
strokovne pobude oblikovane na stanovskih srečanjih SLOKO CIGRE [3-5]. Pobuda [3], ki 
je bila ponovljena [4] na pomembnem posvetovanju na temo »Vzdrževanje 
elektroenergetskih naprav v distribuciji« [5] je tako sprejeta kot okvir za nadaljnje 
preventivno vzdrževanje regulacijskih stikal energetskih transformatorjev v proizvodnji, 
prenosu in distribuciji električne energije ter v industriji, železnicah in pri drugih lastnikih oz. 
vzdrževalcih regulacijskih transformatorjev. 
 
Strokovna pobuda oz. predlog koncepta preventivnega vzdrževanja regulacijskih stikal 
energetskih transformatorjev [3,4] je vpeta v številne študije in operativna navodila ter 
nadgrajena tudi z najnovejšo tehnologijo, vakuumskimi regulacijskimi stikali, ki prinašajo 
novost tako v vsebini kot podaljšanih rokih vzdrževanja. 
 
Predstavljen je kratek pregled stanja predpisov oz. internih navodil, tehnologije ter analiza 
preteklih aktivnosti na področju vzdrževanja regulacijskih stikal energetskih transformatorjev 
in pogledi pooblaščenega serviserja na obravnavano problematiko. 
 
 

2. PREGLED PREDPISOV NA PODROČJU VZDRŽEVANJA RGS 
 
Neprijetno dejstvo je, da je vzdrževalcem (tudi energetskim inšpektorjem) regulacijskih 
energetskih transformatorjev (RT) oz. regulacijskih stikal (RGS) v elektrogospodarstvu in 
industriji osnova za načrtovanje in izvedbo vzdrževanja elektroenergetskih postrojev 
jugoslovanski predpis [1] iz leta 1968 oz TP-8 [2]. 
 
Ta predpis [1,2] je bil osnova za interne predpise oz. akte (navodila). Tako je leta 1978 DES 
izdelal svoja »Navodila za vzdrževanje distribucijskih objektov in postrojev (dela in roki)« 
[6]. Sledile so aktivnosti tako v prenosu kot distribuciji električne energije. 
 
Skrbna preučitev Navodil [6] za vzdrževanje distribucijskih objektov in postrojev, katera so 
skušala zadovoljiti zahteve Tehniških predpisov [1,2] za obratovanje in vzdrževanje 
elektroenergetskih postrojev nas opozarja na pomanjkanje navodil za vzdrževanje RGS. 
Regulacijsko stikalo najdemo v Navodilu [6] kot alinejo k točki 1. v 6. poglavju "Remont 
energetskih transformatorjev", pri čemer ga v poglavju 4. "Revizija” in v 5. poglavju 
"Vzdrževanje energetskih transformatorjev", ne najdemo. 
 
Slika ni bila nič boljša v Pravilniku JUGEL iz maja 1987. V drugi dopolnjeni izdaji tega 
pravilnika iz julija 1991 najdemo v tabeli VNO-2 Opis del z roki za pregled, revizijo in 
remont bremenskega regulacijskega stikala. Pri izdelavi Pravilnika JUGEL so tvorno 
sodelovali strokovnjaki iz ELES-a. 
 
Diskusija na strokovni konzultaciji "Normativi za revizijo vzdrževanje in remont 
elektrodistributivnih objektov", CIGRE, Šibenik, september 1990 je pokazala pomanjkanje 
jasnejših navodil in normativov za vzdrževanje RGS v distribucijskih podjetjih. Tudi na tem 
strokovnem srečanju so sodelovali strokovnjaki iz Slovenije, ki so aktivno odpirali teme o 
organizaciji in metodah vzdrževanja v elektrodistribuciji [7,8]. 
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V tem obdobju distributerji in inštitut (EIMV) aktivno študirajo problematiko vzdrževanja 
distribucijskega elektroenergetskega omrežja kar so objavili v referatih [9-12]. Sledilo je 
pomembno strokovno delo na pojmovniku s področja obratovanja in vzdrževanja 
distribucijskega elektroenergetskega omrežja in postrojev [13,14], ki je omogočila 
strokovnjakom poenotenje terminologije. 
 
Na posvetovanju na temo »Vzdrževanje elektroenergetskih naprav v distribuciji« [5] je na 
področju vzdrževanja RGS prišlo do premika na osnovi pobude [3,4], saj so novi dokumenti 
v prenosu in distribuciji vključili te predloge med normative vzdrževanja v letu 1996 in 1997 
[15,16]. 
 
Možne spremembe standardov in predpisov v obratovanju in vzdrževanju distribucijskega 
elektroenergetskega sistema je zelo podrobno obdelal tudi EIMV v referatu [17]. Glede na to, 
da se pristojno ministrstvo ni in še vedno ne odziva na številne pobude podjetij iz 
elektrogospodarstva, EIMV, IZS, CIGRE-CIRED, EZS, strokovnih društev in združenj ter 
številnih posameznikov ni preostalo drugega kot, da prenos in distribucija nadgradijo svoja 
interna navodila s ciljem usklajevanja s sodobnimi tehnološkimi rešitvami postrojev in 
naprav ter s koncepti vzdrževanja. V zadnjem obdobju so sprejeli tako v prenosu kot 
distribuciji ob podpori študij nova navodila o vzdrževanju [18-22]. 
 
Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) se je več let prizadevala za obnovitev oziroma za 
izdelavo novih tehničnih predpisov (http://www.ezs-zveza.si/objave/prikaz/vsebina/194/). Ti 
so izjemno zastareli in zato neuporabni, na kar strokovna javnost neprestano opozarja. Po 
večletnih prizadevanjih so v letu 2010 od Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za energijo 
pridobiti stališče v zvezi z izdelavo tehničnih predpisov s katerim določa prioritete za leti 
2010 i 2012. Ob tem posebej poudarja pripravljenost, da bodo speljali postopke do podpisa 
pri pristojnem ministru, vse v skladu z veljavnim pravnim redom. EZS naj bi pripravljala 
osnutke tehničnih predpisov v sodelovanju s strokovno javnostjo. Izdelava tehničnih 
predpisov je zahtevno delo, ki zahteva veliko znanja, usklajevanja različnih interesov med 
strokovnjaki in z Ministrstvom za gospodarstvo. Ob tem je treba poudariti, da je postopek do 
podpisa pri ministru zelo dolgotrajen in zapleten, zato je treba veliko potrpljenja. 
 
EZS je začela z izdelavo Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih objektov. Do sedaj so 
bile izdelane štiri verzije delovnega gradiva, ki ga je dvakrat obravnavala strokovna skupina. 
V pripravi je peta verzija, za katero menijo, da bo z nekaterimi popravki primerna za 
usklajevanje z ministrstvom za gospodarstvo [23]. Žal pravilnik [23] še ni sprejet in še vedno 
velja predpis iz leta 1968 [1,2]. 
 
Sočasno s sprejemom novega navodila v ELES-u [22] in osnutka novega Pravilnika [23] so 
potekala aktivna usklajevanja v zvezi z novim navodilom za distribucijo. Izdelani sta dve 
študiji EIMV [24,25]. Glavni namen študije [25] je bil izdelava enotnih navodil za 
vzdrževanje distribucijskega elektroenergetskega sistema. V študiji so opredeljene tudi 
osnovne definicije na podlagi uporabe posameznih izrazov v obstoječi zakonodaji oz. glede 
na do sedaj uveljavljeno rabo. Določeno je označevanje tabel z roki opravljanja posameznih 
vzdrževalnih del za izbrane naprave distribucijskega elektroenergetskega sistema. Podana je 
sprejeta delitev konceptov, metod, del in opravil na področju vzdrževanja, ki je sprejeta tudi 
na Elektrotehniški zvezi pri izdelavi novega pravilnika o vzdrževanju. Pregledu 
dokumentacije potrebne za vzdrževanje po standardu SIST EN 13460 sledi opis 
dokumentacije predvidene v novem pravilniku o vzdrževanju [23] ter obstoječe 
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dokumentacije, ki je v uporabi. Izdelana je primerjava rokov opravljanja posameznih 
vzdrževalnih del za posamezne naprave v slovenskih distribucijskih podjetjih. Upoštevani so 
tudi roki iz hrvaškega pravilnika na distribucijskem in prenosnem nivoju [29-32] ter 
slovenskega pravilnika na prenosnem nivoju [22], roki po predlogu študije [16] in v teh 
navodilih potrjeni roki. Razčlenitvi korekcijskih faktorjev sledijo navodila za vzdrževanje 
distribucijskih postrojev in vodov v skladu z roki, ki so usklajevani in potrjeni na številnih 
sestankih skupine strokovnih sodelavcev distribucije in EIMV. 
 
Na osnovi usklajevanja delovne skupine (SODO, EC, EG, EL, EM, EP in EIMV) 
upoštevajoč izkušnje zapisane v študijah, navodilih in standardih [16-32] je SODO v letu 
2013 sprejelo »Navodila za vzdrževanje distribucijskega elektroenergetskega omrežja« [33]. 
 
Povzemimo določila navodila [33], splošna določila (Člen 1.), ki zahtevajo spoštovanje 
zahtev: 
(9) Pri izvajanju vzdrževalnih del v distribucijskem omrežju in postrojih je treba upoštevati: 

• določila teh Navodil, 
• pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih objektov, 
• energetski zakon, 
• zakone, standarde in pravilnike s področja elektroenergetike, ki zadevajo 

problematiko izvajanja vzdrževalnih del, 
• zahteve projektne dokumentacije (PGD, PZI idr.), ki so bili osnova za izdajo 

gradbenega in uporabnega dovoljenja, 
• predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, 
• predpise s področja meroslovnih pravilnikov, 
• navodila proizvajalcev za vzdrževanje, 
• interne akte oz. dokumentacijo s področja vzdrževanja in 
• predpise s področja požarne varnosti in varovanja okolja. 

(10) Sestavni del pričujočih navodil je rokovnik (priloge 1 do 4), ki opredeljuje roke 
opravljanja posameznih vzdrževalnih del na napravah, vodih in postrojih distribucijskega 
elektroenergetskega omrežja. 
(11) Sestavni del teh Navodil je tudi dokumentacija, ki zajema področje vzdrževanja kakor 
tudi navodila proizvajalcev posameznih naprav in opreme. 
(12) Podjetje, ki izvaja vzdrževalna dela mora imeti ustrezno usposobljene kadre in ustrezno 
organizacijo izvajanja posameznih del. 
 
 

3. PREVENTIVNO IN KURATIVNO VZDRŽEVANJE 
 
Navodila [33] so zapisala tudi definicije pojmov: 

• Vzdrževanje je kombinacija vseh tehničnih, administrativnih in menedžerskih del, 
vključno z nadzorom, z namenom, da se ohrani ali povrne napravo v stanje, ko je 
sposobna opravljati funkcije zaradi katerih je vgrajena. 

• Preventivno (preprečevalno) vzdrževanje je delo na elementih postroja ali voda, ki se 
opravi pred nastankom okvare, z namenom, da se ohranja njihova življenjska doba. 

• Kurativno (popravljalno) vzdrževanje je delo na elementih postroja ali voda, ki se 
opravi po nastali okvari, z namenom, da se napravo povrne v stanje, ko je sposobna 
opravljati funkcije zaradi katerih je vgrajena. 
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V slovenski elektroenergetiki se na splošno uveljavlja koncept v zanesljivost usmerjenega 
vzdrževanja (RCM – Reliability Centered Maintenance). Zato je treba vzpostaviti 
mehanizme spremljanja naprav, stroškov izvajanja vzdrževalnih del, statistiko dogodkov, 
vlogo posameznih naprav v sistemu in ustrezne metode vzdrževanja naprav. Navedeni 
koncept bo prišel do popolne uveljavitve v primeru uvajanja upravljanja s sredstvi v 
slovenska distribucijska podjetja [33]. 
 

 
 
Vzdrževanje delimo v skladu s prikazom na sliki 1 [33], kjer je upoštevana delitev 
vzdrževanja po standardu SIST EN 13306: 2010: Vzdrževanje – Terminologija s področja 
vzdrževanja. 
 
Metode (načini) vzdrževanja so [33]: 
1. preventivno (preprečevalno) vzdrževanje: 

• preventivno vzdrževanje po času, 
• preventivno vzdrževanje po stanju; 

2. kurativno (popravljalno) vzdrževanje: 
• takojšnje kurativno vzdrževanje – interventno vzdrževanje, 
• odloženo kurativno vzdrževanje. 
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Vzdrževalna dela so [33]: 
• popravilo naprav oz. odprava okvar, 
• izredni pregled, 
• pregled, 
• revizija in odprava pomanjkljivosti, 
• remont (se ne izvaja v distribuciji), 
• diagnostika, 
• meritve, 
• preizkusi, 
• obnova (revitalizacija). 

 
 

4. REGULACIJSKO STIKALO (RGS) 
 
Pri gradnji transformatorjev uporabljamo regulacijsko stikalo za regulacijo primarne ali 
sekundarne napetosti. Poznamo regulacijo brez bremena (off-load tap-changer) in regulacijo 
pod bremenom (on-load tap-changer ali OLTC). V slovenskih navodilih o vzdrževanju 
namesto pojma »bremensko regulacijsko stikalo (OLTC)« uporabljamo pojem »regulacijsko 
stikalo (RGS)«. 
 
RGS je pomemben del močnostnega oz. regulacijskega transformatorja, ki omogoča 
preklapljanje regulacijskih odcepov oz. spreminjanje prestavnega razmerja transformatorja 
med obratovanjem oz. pod bremenom. 
 
Na trgu prevladujejo oljna RGS in v najnovejšem času tudi vakuumska RGS. Kateri tip je 
vgrajen je odvisno od naročnika regulacijskega stikala. 
 

4.1. Oljna RGS 
 
RGS se uporablja v regulacijskih transformatorjih že več kot 80 let 
(http://www.reinhausen.com/). Osnove principa delovanja in konstrukcije RGS je dal dr. 
Jansen v svojem patentu št. 474613 iz leta 1926. 
 
Sodobno RGS je sestavljeno iz stikalnega in pogonskega stikalnega dela. Stikalni del RGS 
sestavljata močnostno pretikalo in izbiralnik (slika 2 in 4). Pogonski del RGS sestavljata 
omarica z motorjem in sistem gredi (slika 4). 
 
Danes gradimo regulacijske transformatorje za regulacijo napetosti v mejah od ± 10 % do 
± 20 %. Napetost ene stopnje se giblje v mejah od 1,25 do 2 %. Stikalni del je sestavljen iz 
močnostnega pretikala (delavni in mirujoči kontakti, ohmski upori) oz. kontaktov za 
prekinjanje toka pod bremenom. 
 
Običajne zahteve slovenske distribucije določajo razmerje transformacije v praznem teku in 
sicer: 
a) 110 kV ± 12 x 1,33 %  / 21 kV  
b) 110 kV ± 12 x 1,33 %  / 10,5 kV  
ali v območju ± 15,96 % oz. 16 %. 
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Slika 2. Notranjost regulacijskega transformatorja in položaj RGS (Vir: MR) 
 
Pretikalo mora zelo hitro preklopiti iz enega položaja v drugega, da bi bili ohmski upori 
(upor za zmanjšanje k.s. toka kratko vezanih regulacijskih ovojev) čim krajši čas 
obremenjeni. Pri regulaciji oz. pri prehodu s položaja na položaj prihaja tudi do obloka in s 
tem do postopnega zgorevanja kontaktov in karbonizacije olja v posodi oz. cilindru 
močnostnega dela RGS (slika 3). 
 
Z razliko od pretikala, izbiralnik (spodnji del stikala na sliki 3), ki je v olju transformatorja in 
na katerega so zvezani odcepi regulacijskega navitja, preklopi samo tedaj, ko ne teče tok. 
 

 
 

Slika 3. Primer RGS pred in po servisiranju (karbonizacija) (Vir: MR) 
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V slovenskem prostoru so se uveljavili različni proizvajalci RGS, odvisno od proizvajalcev 
transformatorjev in njihove konstrukcije ter zahtev naročnikov. 
 
Največ je stikal proizvajalca MR tipa А, В, C, D, E, F, M, MI, MS, R, RM, V, VM, VRC in 
VV ter redka stikala (starejše proizvodnje) ASEA tipa UCFDN, SIEMENS, AEG, TRAFO 
UNION (TU), ELIN, ACEC, AEI, EE, Westinghouse, KONČAR tip RST in licenčno stikalo 
ELIN, Vasil Kolarov - ELPROM licenca MR, GANZ licenca MR, Savoisienne Alsthom 
licenca MR in ELTA licenca ELIN. 
 
Starejših stikal je vse manj, saj ob prenehanju obratovanja transformatorja niso več uporabna. 
Poudariti je potrebno, da je MR izdelal do sedaj M tipa več kot 70.000 kosov, tipa V 45.000 
kosov in tipa MS več kot 14.000 kosov. Pojavljajo se tudi stikala kitajskih proizvajalcev. 
 

   
 

Slika 4. Najbolj razširjena RGS v Sloveniji – tip MS in V ter motorni pogon (Vir: MR) 
 

Raznolikost proizvajalcev in tipov RGS, vgrajenih v regulacijskih transformatorjih našega 
elektroenergetskega sistema in industriji (železarnah, elektrolizi, cementarnah, steklarnah, 
železnici, itd.) definira obseg problemov pri planiranju preventivnega vzdrževanja in 
problemov pri korektivnem vzdrževanju. Zaradi specifičnih problemov vzdrževanja RGS v 
industriji ne bomo razširjali problematiko s temi specifičnimi izvedbami (veliki tokovi, 
veliko število preklopov oz. operacij itd). 
 
 

4.2. Vakuumska RGS 
 
Po 80 letih razvoja oljnih RGS je v zadnjem desetletju razvoj MR ponudil trgu tudi 
vakuumsko stikalo, ki ima predvsem prednost v garantiranem številu operacij pred prvim 
servisom. Če smo pri oljnem govorili o 70.000 do 100.000 preklopov sedaj pri vakuumskem 
govorimo o 300.000 preklopov do prvega servisa. Vakuumsko stikalo ima življenjsko dobo 
1.200.000 preklopov. Ob tej veliki prednosti je potrebno dodati tudi možnost enostavne 
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zamenjave aktivnega dela oljnega RGS tipa OILTAP® M z vakuumskim tipa VACUTAP® 
VM®. Poudariti je potrebno, da je M tipa proizvedeno več kot 70.000 kosov, tipa V 45.000 
in tipa MS več kot 14.000 kosov. 
 
Vakuumsko RGS je sestavljeno tako kot oljno iz stikalnega in pogonskega stikalnega dela. 
Stikalni del RGS sestavljata močnostno pretikalo in izbiralnik (slika 2 in 5). Pogonski del 
RGS sestavljata omarica z motorjem in sistem gredi.  
 

   
 

Slika 5. Konstrukcija pretikala in vakuumskega stikala tipa VM (Vir: MR) 
 
 

4.3. Primer zahtev naročnika glede RGS 
 
V slovenski distribuciji so trenutno prisotni zahtevki tako za oljno kot vakuumsko stikalo. 
 

a) Primer oljnega RGS 
 
Regulacijsko stikalo se vgrajuje v zvezdišče navitja 110 kV. Regulacijsko stikalo mora imeti 
možnost obratovanja z avtomatskim regulatorjem napetosti in ročnega posluževanja 
(daljinsko iz centra vodenja, iz komandnega prostora in iz omarice na transformatorju). 
 
Regulacijsko stikalo mora biti originalne proizvodnje Maschinenfabrik, Reinhausen. 
Regulacijsko stikalo mora biti postavljeno bočno na levi strani gledano s strani 110 kV 
priključkov. Poganja ga elektromotor, ki se napaja z napetostjo 110 V DC. Na isti strani 
transformatorja mora biti tudi omarica motornega pogona stikala in komandna omarica. 
 
Dviganje močnostnega dela stikala iz kotla mora biti omogočeno tako, da ni potrebno 
demontirati konzervatorja, prav tako pa mora biti omogočen pristop do regulacijskih izvodov 
in kontaktov, ko se dvigne aktivni del transformatorja iz kotla. 
 
Regulacijsko stikalo mora biti opremljeno s pokazali položaja stopnje regulacije in omogoča 
prenos stanja. Omarica regulacijskega stikala mora biti opremljena s števcem preklopov, 
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grelcem (230 V, 50 Hz), sredstvom za preprečevanje kondenzacije vlage, kot tudi z drugim 
potrebnim priborom za samostojni in paralelni način obratovanja energetskega 
transformatorja. Zaščitni rele za indikacijo okvar znotraj stikala mora biti vgrajen (niže) v 
cevno povezavo regulacijskega stikala s konzervatorjem. Vsi napisi morajo biti v slovenskem 
jeziku. 
 

b) Primer vakuumskega RGS 
 
Regulacijsko stikalo mora biti vgrajeno v zvezdišče navitja 110 kV. Regulacijsko stikalo 
mora imeti možnost obratovanja z avtomatskim regulatorjem napetosti in ročnega 
posluževanja (daljinsko iz centra vodenja, iz komandnega prostora in iz omarice na 
transformatorju). 
 
Regulacijsko stikalo mora biti najnovejše in originalne proizvodnje MR Maschinenfabrik 
Reinhausen Vacutap VM z motorskim gonilom ED 100-SM. Poganja ga elektromotor, ki 
se napaja z napetostjo 110 VDC. Na isti strani transformatorja mora biti tudi omarica 
motornega pogona stikala in komandna omarica. 
 
Dviganje močnostnega dela regulacijskega stikala iz kotla mora biti omogočeno 
tako, da ni potrebno demontirati konzervatorja, prav tako pa mora biti omogočen 
pristop do regulacijskih izvodov in kontaktov, ko se dvigne aktivni del transformatorja iz 
kotla. 
 
Regulacijsko stikalo mora biti opremljeno s pokazali položaja stopnje regulacije na 
glavi tikala in na pokrovu omarice pogona regulacijskega stikala. Za daljinski prenos 
stanja mora imeti BCD dajalec in uporovni delivec 26 x 5 Ω. Omarica regulacijskega 
stikala mora biti opremljena s števcem preklopov, grelcem (230 V, 50 Hz), sredstvom 
za preprečevanje kondenzacije vlage, kot tudi z drugim potrebnim priborom za 
samostojni in paralelni način obratovanja energetskega transformatorja. Zaščitni rele za 
indikacijo okvar znotraj stikala (RS2001) mora biti vgrajen v cevno povezavo 
regulacijskega stikala s konzervatorjem. Rele za regulacijo napetosti ni predmet dobave. 
 
 

5. PREVENTIVNO IN KURATIVNO VZDRŽEVANJE RGS 
 
Da bi lažje spremljali aktivnosti vzdrževanja RGS poglejmo, kaj so navodila [33] zapisala 
glede definicij naslednjih pojmov: 

• Pregled je delo, ki se opravlja pred nastankom okvare, na elementih postroja ali voda 
z namenom, da se ugotovi stanje naprave in po potrebi ukrepa ter ohrani življenjska 
doba naprave. Pri tem je obseg del minimalen in se opravlja med normalnim 
obratovanjem elementa postroja oz. voda.  

• Izredni pregled je delo, ki se opravlja po nastanku okvare na elementih postroja ali 
voda z namenom, da se ugotovi stanje naprave (voda) in po potrebi ukrepa ter se tako 
ohrani življenjska doba naprave. Izredni pregled predstavlja tudi dodaten pregled na 
zahtevo zunanjega organa (inšpektor, SODO). 

• Revizija je delo na elementih postroja ali voda, ki se opravi periodično po navodilih 
proizvajalca oz. skladno z navodili za vzdrževanje naprave pred nastankom okvare, z 
namenom, da se ohrani življenjska doba naprave. Pri tem so obseg del in stroški 
srednje veliki (do 5 % nabavne vrednosti naprave), naprava ali del postroja pa sta pri 
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opravljanju revizijskih del praviloma v breznapetostnem stanju. Revizija zajema tudi 
odpravo s pregledom ali kako drugače ugotovljenih pomanjkljivosti. 

• Remont je delo na elementih postroja ali voda, ki se opravi na osnovi stanja naprave 
pred nastankom okvare, z namenom, da se ohrani življenjska doba naprave. Praviloma 
so obseg del in stroški sorazmerno veliki (do 15 % nabavne vrednosti naprave), 
naprava ali del postroja pa sta pri opravljanju remontnih del v breznapetostnem stanju. 
OPOMBA: Navedena vrsta del se v distribucijskih podjetjih ne izvaja. 

• Obnova (revitalizacija) je delo na elementih postroja ali voda, ki se izvaja z 
namenom, da se podaljša njihova življenjska doba. 

 
Preventivno vzdrževanje RGS lahko zajame sklop aktivnosti [22,33]: 

• Pregled (običajno vzdrževalec ali po potrebi pooblaščen serviser), 
• Meritve – preizkusi (običajno vzdrževalec ali po potrebi pooblaščen serviser), 
• Revizija – periodično (pooblaščen serviser + rezervni deli), 
• Remont – po dogovoru (pooblaščen serviser + rezervni deli), 
• Obnova – po dogovoru (pooblaščen serviser + rezervni deli). 

 
S preventivnim vzdrževanjem RGS preprečujemo prehod RGS v stanje "v okvari". Na 
podlagi nadzora vzdrževalca (pregledi, meritve) in navodil proizvajalca ukrepamo predno 
pride do okvare. Postopek preventivnega vzdrževanja temelji na poznavanju lastnosti RGS 
(lastnik oz. vzdrževalec naprav spoznava obratovalne lastnosti posameznih tipov stikal) in 
navodilih proizvajalcev (dolgoletne izkušnje, statistična obdelava, modifikacija posameznih 
tipov). Postopke preventivnega vzdrževanja RGS, ki ga izvaja pooblaščeni serviser ločimo 
na revizijo RGS, ki zajema obseg del in obseg rezervnih delov, ki jih priporoča proizvajalec 
in serviser na osnovi predhodnega periodične revizije (5 let) in remont RGS, ki predstavlja 
večji obseg revizije in ki zajema popravilo in zamenjavo izrabljenih delov (npr. kontakti) (5 
let ali krajši rok če se ob reviziji izkaže nujna potreba ukrepanja). 
 
Pod kurativnim vzdrževanjem RGS razumemo dejavnost povračila stikala iz stanja "v 
okvari” v stanje "obratuje" ali drugače začetek ukrepanja je nastanek okvare na RGS. Z 
načrtovanjem preventivnega vzdrževanja želimo preprečiti kurativno vzdrževanje! 
 
Glede na to, da nimamo še lastnih izkušenj z vzdrževanjem vakuumskih stikal bomo 
predstavili problematiko oljnih RGS. 
 
Vzdrževalna dela se za RGS izvajajo v določenih časovnih presledkih ali na osnovi števila 
preklopov RGS na osnovi navodil proizvajalcev ali vzdrževalcev. 
 
Splošno velja, da je potrebno revizijo izvajati periodično vsakih 4/7 let oz. po 
20.000/100.000 preklopov. Na splošno velja da perioda revizij proizvajalci vežejo na tip 
stikala (generacija, nazivni tok itd.). Lahko najdemo primere, da v navodilih istega 
proizvajalca za podobno RGS različnih generacij povečajo število preklopov s 70.000 na 
100.000 preklopov. Povečanje števila preklopov povezujemo s konstrukcijskimi 
spremembami na pretikalu in kvalitetnejšimi materiali bremenskih kontaktov RGS. Nekateri 
proizvajalci vežejo periodo revizij kar na 1/5 življenjske dobe RGS pri čemer je življenjska 
doba RGS definirana s številom preklopov, ki jih zmore RGS. 
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Remont je predviden ob nagorelosti kontaktov in zamenjavi motornega pogona ali ob zahtevi 
po modifikaciji. 
 
Obnovo (revitalizacijo), ki se izvaja z namenom, da se podaljša življenjska doba RGS 
izvajamo v redkih primerih. Take primere najdemo ko RGS dosega izjemno veliko število 
preklopov (npr. železarna, prečni transformator, …), ali podaljšujemo življenjsko dobo 
transformatorja. 
 
Za razliko od pretikala, motornega pogona, zaščite in drugih zunanjih konstrukcijskih 
elementih RGS za katere je priporočena časovna perioda revizij ali remonta proizvajalci RGS 
ne predvidevajo revizijo izbiralnika. Izbiralnik se nahaja v kotlu ob aktivnem delu 
transformatorja in ni enostavno dostopen na terenu v transformatorski postaji (slika 2). V 
primeru, da transformator zaradi napake v obratovanju ali zaradi večjih remontnih posegov 
odpiramo na terenu ali v specializirani delavnici oz. v tovarni priporoča se pregled sestavnih 
delov izbiralnika še posebej kontaktov z odcepi navitij. 
 
Zelo veliko število različnih proizvajalcev in tipov RGS narekuje slovenskim vzdrževalcem 
regulacijskih transformatorjev skrbno planiranje preventivnega vzdrževanja in preprečitev 
stanja, ki bi pripeljalo do kurativnega vzdrževanja in iskanja rezervnih delov za popravilo 
RGS oz. nekontrolirano dolgo dobo izklopa transformatorja. V primeru načrtovanega 
preventivnega vzdrževanja pooblaščen serviser na osnovi predhodne revizije izdela 
predlagan seznam rezervnih delov (tesnila, silikagel, kontakti, grelci, upori, vzmeti, …). 
 
 

6. NORMATIVI IN NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE RGS 
 
Pobuda oz. predlog [3,4] je star dvajset let in je bil vsa ta leta osnova za kvalitetno 
komunikacijo med vzdrževalci in pooblaščenimi serviserji RGS: 

 OPIS DEL Revizija Vzdrževanje* Remont* 
1. Pregled tesnosti olja na glavi RGS L   

2. Pregled tesnosti cevnih povezav do 
konzervatorja 

L   

3. Kontrola nivoja olja v konzervatorju L   

4. Pregled sušilca zraka (silikagel) L 5L  

5. Pregled pogona in omarice 
(kontaktorji, grelec, števec preklopov) 

L 5L PN 

6. Preverjanje delovanja zaščite ter 
električnih in mehanskih blokad 

L 5L PN 

7. Preverjanje kazalca stopenj L 5L PN 

8. 
 
 
 

9. 

Odpiranje glave RGS in pregled delov 
močnostnega pretikala (kontakti, 
vzmetni mehanizem, upori) 

 
Zamenjava olja v močnostnem 
pretikalu 

 5L 
 
 
 

5L 

PN 

10. Pregled izbiralnika   TR 
OPOMBA: L - lx letno, 5L - 1 x v petih letih oz. po navodilu proizvajalca glede na tip reg. stikala, PN - po 
navodilu proizvajalca oz. pooblaščenega servisa, TR - ko se dviga aktivni del transformatorja. 
*- preventivno vzdrževanje in remont opravi pooblaščeni servis 
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Po tem ko je leta 1990 vzpostavljeno redno periodično servisiranje oz. vzdrževanje RGS v 
slovenskem elektrogospodarstvu je splošno veljalo, da je potrebno preventivno vzdrževanje 
izvajati periodično predvidoma vsakih 5 let oz. po 70.000 preklopih. Izjeme so bile 
usklajevane ob zadnji reviziji ko je serviser ugotovil hitrejšo izrabo vitalnih delov RGS oz. 
nepravilnosti v delovanju. 
 
Navodila za vzdrževanje distribucijskega elektroenergetskega omrežja [33] – glej Tabela 1 – 
so oblikovala periodiko revizije oljnega RGS na 5 let in vakuumskega RGS na 15 let po 
navodilih proizvajalca. Obnova predvideva zamenjavo celotnega RGS in sicer po potrebi. 
 
Tabela 1. Navodila za vzdrževanje distribucijskega elektroenergetskega omrežja [33] 

 
 

 
 

Navodilo o vzdrževanju elektroenergetskih prenosnih naprav [22] – glej Tabela 2. Struktura 
preventivnih aktivnosti je nekoliko drugačna kot pri distribucijah. Periodika predvideva letno 
preizkušanje in meritve – bolj podrobno je obdelana problematika vzdrževanja kot pri 
distribuciji. 
 
Tabela 2. Navodilo o vzdrževanju elektroenergetskih prenosnih naprav [22] 
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7. PLANIRANJE IN ORGANIZACIJA VZDRŽEVANJA RGS 
 
Servisno dejavnost preventivnega vzdrževanja RGS lahko opravljajo proizvajalci RGS (npr. 
MR, ABB) ali pooblaščeni serviser (C&G/M-T SERVIS) in vzdrževalci sami. 
 
Obseg del in kvaliteta opravljenega dela je odvisna od obsega revizije ali remonta. Uspešna 
izvedba načrtovane vzdrževalne aktivnosti (glej normative [22,33]) je neposredno odvisna od 
usposobljenosti izvajalcev ter specialistov za to zahtevno delo (pooblaščeni serviserji). Tako 
imamo primere v praksi, ko se vzdrževalci zadovoljujejo le z zamenjavo olja v RGS v lastni 
režiji, do tistih, ki s pooblaščenim servisom opravijo predviden obseg revizij, remonta ali 
celo modifikacijo oz. obnovo. 
 
Po letu 1990 se je s ponudbo vzdrževalnega inženiringa (C&G) in pooblaščenega servisa za 
MR stikala (M-T SERVIS) dvignil strokovni nivo servisne storitve preventivnega 
vzdrževanja, ki zajema planiranje, svetovanje, uvoz rezervnih delov in visoko strokovno 
delo. 
 
C&G/M-T SERVIS v tem obdobju nista odklonila servisiranje tudi najbolj eksotičnih RGS 
(ruske, ameriške, bolgarske proizvodnje), saj ob podpori MR skušata pridobiti potrebne 
tehnične informacije in rezervne dele. 
 
Promocija in osveščanje vzdrževalcev je ustvarila zelo korektno komunikacijo med 
vzdrževalci in izvajalci servisiranja. Ustvarjena je natančna in obsežna baza podatkov o 
instaliranih RGS v Sloveniji tako v elektrogospodarstvu kot industriji. Baza podatkov 
vsebuje podatke o naročniku, lokaciji RGS (npr. RTP), tipu RGS ter številu doseženih 
operacij ob zadnji reviziji ter predlog naslednje revizije. 
 
Serviserji M-T SERVISA ob organizacijski in logistični podpori inženiringa C&G 
spodbujajo vzdrževalce k rednem preventivnem vzdrževanju. V praksi je komunikacija in 
izvedba revizije RGS odvisna od usposobljenosti odgovorne osebe pri lastniku objekta ter 
tehničnih in finančnih možnostih lastnika oz. upravljavca (Slika 6-8). 
 

      
 

Slika 6. Revizija aktivnega dela oljnega RGS (Vir: M-T SERVIS/C&G) 
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Sprejem in uveljavitev navodil v distribuciji [33] in prenosu [22] bo poenostavil 
komunikacijo, načrtovanje in izvedbo revizij RGS ter vplival tudi na odnos industrijskih 
vzdrževalcev do te storitve, saj običajno sledijo dobri inženirski praksi v 
elektrogospodarstvu. 
 
Kvalitetno planiranje revizije ali remonta RGS predvideva korektno in pravočasno 
medsebojno informiranje vzdrževalca in serviserja o konkretnem RGS, ki zajema: tip, tov. 
št., tip motornega pogona, število preklopov, leto zadnje revizije  in RTP oz. lokacijo, kjer se 
nahaja RGS (to ni potrebno, v kolikor je zadnjo revizijo opravil pooblaščeni servis, saj C&G 
in M-T servis skrbita za obnovo oz. dopolnjevanje baze podatkov o vseh servisiranih RGS). 
V zapisnikih o opravljeni reviziji serviser zapiše opombe oz. priporočila o manjših 
pomanjkljivostih, ki jih je potrebno odpraviti ob sledeči reviziji. 
 
Na osnovi vhodnih podatkov serviser v kontaktu s proizvajalcem pripravi minimalni obseg 
rezervnih delov za revizijo, remont ali modifikacijo RGS. Po potrjenem naročilu se uvozijo 
rezervni deli in v končni fazi pristopi k delu na terenu. Kvalitetna izvedba servisiranja je 
mogoča le ob originalnih rezervnih delih, ki zagotavljajo uspešno preventivno vzdrževanje 
RGS (revizija, remont, obnova). 
 
Dolgoletna praksa vzdrževanja RGS je potrdila, da vzdrževalni inženiring C&G (M-T 
SERVIS) zagotavlja realizacijo vzdrževanja v času od 1 do 3 mesecev upoštevajoč vse faze 
priprav revizij ali remonta ali obnove RGS. 
 
V izjemnih primerih ko gre za nenadne okvare stikal je odzivni čas 24 ur po pozivu. Ob 
ugotovitvi okvare se lahko manjša okvara takoj odpravi, vendar se ob večji okvari naredi 
skupen načrt čim hitrejše odprave okvare RGS, saj moramo omogočiti obratovanje 
transformatorja. 
 

    
 

Slika 7. Delo pooblaščenih serviserjev na terenu (Vir: MR) 
 
 

8. IZKUŠNJE PRI VZDRŽEVANJU RGS 
 
Ko inženirska praksa išče argumente za odločitve zelo pogosto poseže za konkretnimi 
izkušnjami in analizami. Zelo poučna je bila analiza, ki je bila predstavljena ob pobudi za 
sistematično preventivno vzdrževanje RGS [3,4], saj je zaradi statistično slabega stanja 
servisiranih RGS prišlo do velikega odziva vzdrževalcev z željo po »prvi« reviziji. Namreč 
vrsta RGS po prvi vgradnji v transformatorje sploh ni imela opravljenega strokovnega 
pregleda in revizije. Prav je, da spomnimo na ta prvi zapis oz. začetne izkušnje in statistiko. 



2. SLOVENSKA KONFERENCA O VZDRŽEVANJU  
ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV - Nova Gorica  2014 

SKLOP 1 

 

8.1. Začetne izkušnje [4] 
 
Vzdrževalni inženiring C&G d.o.o. Ljubljana je v sodelovanju z M-T SERVISOM izvedel v 
obdobju 1990-1994 159 vzdrževalnih posegov na RGS vgrajenih v transformatorjih v 
Sloveniji. Več kot polovico vzdrževalnih servisov oz. 88 krat je servis opravljen na RGS v 
lasti slovenskih distribucijskih podjetij. 
 
Servis 88-tih RGS je opravljen 62 x na MR stikalih in 14 x na ASEA, 6 x na KONČAR 
stikalih in 4 x na VASIL KOLAREV (od tega 3x na enem od obeh stikal) in po l x na 
ALSTHOM in ELIN stikalu. 
 
Z vzdrževanjem je zajeto 77 različnih RGS oz. regulacijskih transformatorjev in sicer 67 
različnih RGS je bilo servisirano v planiranem preventivnem vzdrževanju in 10 v kurativnem 
vzdrževanju zaradi okvare v rednem obratovanju. Ti podatki predstavljajo 55,4 % od 137 
vgrajenih RGS v slovenskih distribucijskih podjetjih (podatki zbrani na osnovi ankete 
opravljene v letu 1993). 
 
Tabela 3. nazorno prikazuje obseg servisnih dejavnosti po distribucijskih podjetjih in po 
vsebini ukrepov. Podatki so dovolj zgovorni in jih ni potrebno posebej komentirati. 
 
Tabela 3. Število RGS in servisne aktivnosti v slovenskih distributivnih podjetjih 
 
DIST  ST PV PS MS KV OK NA SS 
ELCE  16 10 1 1 2 2 1 14 
ELGO  14 14 - - 1 1 - 15 
ELLJ  44 24 1 1 6 5 1 32 
ELMB  31   2 - - - - -   2 
ELPR  32 17 1 - 1 1 1 19 

137 67 3 2 10 9 3 82 
ST-stikala v obratovanju, PV-preventivno vzdrževanje, PS-ponovljen servis zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti 
pri PV, MS-modifikacija stikala oz. motornega pogona, KV-popravilo večjih napak kot funkcija kurativnega 
vzdrževanja, OK-odkrita večja okvara pri PV, NA-odkrita okvara na stikalu pri PV, SS-število skupnih servisnih 
aktivnosti (PV + PS + MS + KV) 
 

       
 

Slika 8. Revizija aktivnega dela RGS - pooblaščeni serviserji (Vir: M-T SERVIS/C&G) 



2. SLOVENSKA KONFERENCA O VZDRŽEVANJU  
ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV - Nova Gorica  2014 

SKLOP 1 

 

Dodatne argumente za redno preventivno vzdrževanje najdemo tudi pri tem, da se je moralo 
9 x ponovno priti na teren zaradi odprave napak na stikalih in sicer v glavnem na motornih 
pogonih (8 x) in na bremenskem delu (l x). Pri preventivnem vzdrževanju smo ugotovili 3 
napake, ki so vplivale na funkcionalnost RGS (okvara na mehanskih vezeh, okvara (2 x) 
motornega pogona) in 9 velikih napak, ki bi lahko povzročile veliko okvaro transformatorja 
(Tabela 4.) kot je uničenje navitja zaradi velike verjetnosti, da bi pri preklopu bremenskega 
dela stikala prišlo do blokade stikala v vmesnem položaju. Ob teh naštetih servisih oz. 
preventivnem vzdrževanju je bilo potrebno 10 x priti na teren tudi zaradi napake na RGS, ki 
se je javila v času obratovanja transformatorja in ti se posegi štejejo kot kurativno 
vzdrževanje. 
 
Tabela 4. Evidentirane velike napake RGS 
 
Tip RGS leto izd. št.op.  RTP 
ASEA -   60460  KRŠKO 
MR  1973  164755 GROSUPLJE 
ASEA  -  201632 LOGATEC 
ASEA -   44365  POLJE 
ASEA    521475 BRŠUIN 
MR  1973  42978  KOPER 
MR  1979  116437 VUZENICA 
MR  1979  28370  ŠKOFJA LOKA 
Pojasnilo: Kot veliko napako RGS razumemo odkrito okvaro, ki lahko pripelje do uničenja transformatorja. 
 
Analiza Tabele 4. sporoča, da ni pravila glede tipa stikala in števila operacij, ko gre za odkrite 
velike napake na RGS, kar nam onemogoča diagnosticiranje in je zato dosledno izvajanje 
preventivnega vzdrževanja toliko bolj pomembno. 
 
Najdene napake bi lahko imele za posledico okvaro RGS in poškodbo regulacijskega navitja 
transformatorja. Napake kot so; pokvarjene zavore (ASEA, tip UCFDN, tov. št. 2237180, 
2236876, 2237179) ali pretrgane vezi z ohmskimi upori (SIEMENS, tov. št. T 55104) ali 
zlomljenimi vzmetnimi listi in kontaktor (ASEA tip UCFDN, tov. št. 2247676; ELIN tov. št. 
ST 2136) ali ne zategnjen kontakt (MR tip M, tov. št. 81717) ali druge lahko pravočasno 
odkrijemo le ob upoštevanju navodil proizvajalca RGS oz. ob rednih revizijah upoštevajoč 
število preklopov ali časovni ciklus. 
 
 

8.2. Pregled dvajsetletnega delovanja pooblaščenega servisiranja 
 
V tem obdobju 1990-2014 je pooblaščeni servis C&G/M-T SERVIS opravil več kot 1.000 
revizij in remontov v slovenskem prostoru oz. verjetno v elektro gospodarstvu (distribucija, 
prenos in proizvodnja) in v industriji. 
 
Ustvarjena je baza podatkov, ki vsebuje 380 RGS različnih proizvajalcev in tipov RGS 
(status na dan 31.12.2013). Baza zajema tudi RGS, ki so zunaj obratovanja, ker so 
transformatorji odpisani in niso več v obratovanju. Baza je dinamična in se iz leta v leto 
spreminja tako zaradi odpisa kot novih vgradenj, ki pridejo v bazo še le ob prvi reviziji (npr. 
po 5 letih obratovanja za oljne ali 15 letih za vakuumska RGS). 
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Baza podatkov vsebuje šifrant, ki zajema 25 lastnikov oz. upravljavcev (ACRO - ACRONI 
Jesenice, ANHO - SALONIT Anhovo, ELCE - ELEKTRO CELJE Celje, ELES - ELES 
Ljubljana, ELGK - ELEKTRO GORENJSKA PE Kranj, ELGŽ - ELEKTRO GORENJSKA 
PE Žirovnica, ELLJ - ELEKTRO Ljubljana, ELMA - ELEKTRO Maribor, ELPR - 
ELEKTROPRIMORSKA Nova Gorica, ENRA - ENERGETIKA Ravne, HEPL - HE Plave, 
INEX - INEXA Štore, LITO - LITOSTROJ ULITKI Ljubljana, MERA - METAL Ravne, 
NEKR - NEK Krško, PEŠT - PETROL ENERGETIKA Štore, RUVE - Rudnik Velenje 
(TEŠ), SLŽE - SLOVENSKE ŽELEZNICE Ljubljana, TAKI - TALUM Kidri čevo, TDRU - 
Tovarna dušika Ruše, TEBR - TE Brestanica, TESO - TE Šoštanj, TETL - TE TO Ljubljana, 
TETR- TE Trbovlje, TSRU - TREIBACHER SCHLEIFMITTEL Ruše) – del šifranta bo 
treba posodobiti (nova imena – nova organizacija). 
 
Osnovni podatki iz baze RGS (C&G/M-T SERVIS) – število RGS: 
Skupno število RGS:  380 kos  Odpisana RGS:   51 kos 
MR:    371 kos  Odpisana RGS:   39 kos 
ASEA:      30 kos  Odpisana RGS:     4 kos 
SIEMENS:     11 kos  Odpisana RGS:     3 kos 
TU:        6 kos  Odpisana RGS:     0 kos 
ELIN:        6 kos  Odpisana RGS:     2 kos 
KONČAR:       5 kos  Odpisana RGS:     2 kos 
ALSTHOM:       5 kos  Odpisana RGS:     1 kos 
EE:        2 kos  Odpisana RGS:     0 kos 
ACEC:        1 kos  Odpisana RGS:     0 kos 
AEI:        1 kos  Odpisana RGS:     0 kos 
WESTINGHOUSE:      1 kos  Odpisana RGS:     0 kos 
V. KOLAROV:      1 kos  Odpisana RGS:     0 kos 
 
V bazi podatkov lahko zasledimo, da je opravljeno v organizaciji pooblaščenega serviserja 
(C&G/M-T SERVIS) 1.016 revizij vključno z letom 2014. Posamezna RGS še niso 
servisirana (nezainteresiranost vzdrževalca, majhno število preklopov). Večina RGS je imela 
relativno majhno število revizij 1-3, nekaj razreda 4-7 in le redki nad 10 revizij. Rekorder je 
RGS iz jeklarne, ki je še v obratovanju in je imelo že 15 revizij (MR, tip M 3 Y 500 60 C 
10193 W, pogon MA7, št. 84716, št. preklopov 2 320 586, zadnja revizija 11.12.2003)! 
 
Osnovni podatki iz baze RGS (C&G/M-T SERVIS) – velike okvare: 

Št. RGS Proizvajalec Tip Pogon Lokacija Okvara 

83617 MR M 3 Y 500 110 C 14273 G MA 7 
RTP 
Podlog 

Okvara TR 5.1.1996. verjetno 
zaradi vlage - počil cilinder i 
preboj znotraj RGS 

85967 MR MS 3 Y 300 110/B 14273 G MA 7 
RTP 
Vuzenica 

Okvara 28.5.1993 - Zalepili 
so se kontakti pri 116.437 
operacij – počil pokrov 
(predhodno ni bilo revizij) 

85972 MR MS 3 Y 300 110 B 14273 G MA 7 RTP Šiška 

Okvara 29.5.1997 – počil 
pokrov,ker je ostal odprt 
ventil med RGS in 
konzervatorjem 

182321 MR M 3 Y 500 110 D 18351 W MA 7 
RTP 
Talum 

Okvara 21.12.2004 – na 
izbiralniku RGS pri 
mirovanju  pogona (okvara na 
TR) - ODPISANO 
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Preventivno redno vzdrževanje upoštevajoč priporočila proizvajalcev in serviserjev 
(C&G/MT-SERVIS) preprečujejo velike okvare in izpad transformatorja. Zaradi starosti 
transformatorjev je odpisano že 51 kosov RGS, ki je v bazi podatkov. Ta stikala so bila tudi 
že iztrošena oz. na koncu življenjske dobe. 
 
Omeniti je potrebno, da je za veliko okvaro lahko kriva že razrahljana vijačna povezava, ki so 
jo naši serviserji že odkrili ob redni reviziji. 
 
V zgornji tabeli smo našteli nekaj velikih okvar. Omenimo najhujšo, ki je zaradi kratkega 
stika na RGS leta 1998 povzročilo uničenje transformatorja v železarni. Dvomesečni izpad 
ene od proizvodnih linij je povzročil veliko škodo lastniku objekta. 
 
 

9. ZAKLJU ČEK 
 
Predstavljen je primer odlične inženirske prakse, ki lahko služi kot spodbuda strokovnjakom, 
da ne glede na pomanjkanje predpisov, navodil ali izkušenj ob vztrajnosti nosilcev ideje le-ta 
pripelje do uspešne izvedbe na zadovoljstvo vseh vpletenih v projekt. 
 
Statistika odkritih napak ob revizijah, nekaj velikih okvar in 2 do 3 intervencije letno s strani 
pooblaščenih serviserjev (npr. RGS ostane v vmesenem položaju, okvara motornega pogona) 
opozarja na nujnost preventivnega vzdrževanja RGS. 
 
Velik premik in spodbudo na področju sistematičnega vzdrževanja RGS bosta prinesla 
uveljavitev obeh navodil prenosnega in distribucijskih operaterjev omrežja [22,33]. Ta 
navodila bosta v pomoč tudi industrijskim vzdrževalcem, saj se bodo lahko vzdrževalci 
sklicevali na ta dva dokumenta, ko bodo načrtovali vzdrževanje svojih RGS. 
 
Prav je, da na koncu spodbudimo kolege, ki pripravljajo Pravilnik o vzdrževanju 
elektroenergetskih objektov [23], da vztrajajo, saj potrebujemo sodoben predpis, ki bo 
nadomestil tistega iz leta 1968. Obenem pozivamo odgovorne v ministrstvu, ki pokriva to 
področje, da kronajo večletno delo kolegov (EZS) z objavo Pravilnika [23]. 
 
Kot organizator preventivnega vzdrževanja RGS pozivamo vzdrževalce, da sledijo 
priporočilom proizvajalcev RGS ter sprejetim navodilom (SODO, ELES), saj bodo le s 
preventivo preprečili velike okvare transformatorjev oz. veliko materialno škodo tako na 
transformatorju kot zaradi izpada njegovega obratovanja v omrežju ali v proizvodnji. 
 



2. SLOVENSKA KONFERENCA O VZDRŽEVANJU  
ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV - Nova Gorica  2014 

SKLOP 1 

 

LITERATURA 

[1] Tehniški predpisi za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev, Ur. list 
SFRJ, št. 19/68 

[2] TP-8, Tehniški predpisi za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev, 
Uradni list SFRJ, št. 19/68, 15.5.1968, (Izdala Elektrotehniška zveza Slovenije) 

[3] V. Lovrenčič, Vzdrževanje regulacijskih stikal močnostnih transformatorjev, SLOKO 
CIGRE 1. slovenska konferenca, 25.-26.5.1993, Ljubljana 

[4] V. Lovrenčič, Preventivno vzdrževanje bremenskih regulacijskih stikal močnostnih 
transformatorjev v distribuciji, Posvetovanje »Vzdrževanje elektroenergetskih naprav v 
distribuciji«, SLOKO CIGRE ŠK. 31, 26.-27.10.1994, Otočec 

[5] Posvetovanje »Vzdrževanje elektroenergetskih naprav v distribuciji«, zbornik (urednik 
T. Jamnik), SLOKO-CIGRE, š. k. 31, Otočec, 26. in 27. oktober 1994 

[6] Navodila za vzdrževanje distribucijskih objektov in postrojev (dela in roki), DES, 
Podjetje za distribucijo električne energije Slovenije, strokovne publikacije DES št. 59, 
september 1978 

[7] D. Bokal, Ocenjevanje organizacijskih oblik vzdrževanja, Stručna konzultacija 
normativi za reviziju, održavanje i remont elektrodistributivnih objekata, Šibenik, 24. - 
27.10.1990 

[8] D. Bokal, Metode vzdrževanja elektroenergetskih distribucijskih naprav v Sloveniji, 
Stručna konzultacija normativi za reviziju, održavanje i remont elektrodistributivnih 
objekata, Šibenik, 24. - 27.10.1990 

[9] D. Bokal, Vzdrževanje distribucijskega elektroenergetskega omrežja, ref. št. 1078, 
EIMV Ljubljana, september 1989 

[10] D. Bokal, Vzdrževanje distribucijskega elektroenergetskega omrežja in postrojev, del 
II. A, ref. št. 1118, EIMV Ljubljana, april 1991 

[11] D. Bokal, Revitalizacija (obnova) distribucijskih elektroenergetskih naprav, ref. št. 
1204, EIMV Ljubljana, junij 1993 

[12] D. Bokal, B. Mihorko, Vrednotenje obratovanja in vzdrževanja distribucijskega 
elektroenergetskega sistema, ref. št. 1209, EIMV Ljubljana, julij 1993 

[13] D. Bokal, L. Bokal, A. Jurše, M. Zorman, B. Mihorko, P. Omahen, Terminologija na 
področju obratovanja in vzdrževanja, Izdelava priročnega pojmovnika, ref. št. 1229, 
EIMV Ljubljana, maj 1994 

[14] D. Bokal, L. Bokal, A. Jurše, M. Zorman, B. Mihorko, P. Omahen, Pojmovnik s 
področja obratovanja in vzdrževanja distribucijskega elektroenergetskega omrežja in 
postrojev, EIMV, Ljubljana, JP Elektro Celje, Celje, JP Elektro Gorenjska, Kranj, JP 
Elektro Ljubljana, Ljubljana, JP Elektro Maribor, Maribor, JP Elektro Primorska, Nova 
Gorica; Ljubljana, oktober 1994 

[15] Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih prenosnih naprav, ELEKTRO-
SLOVENIJA, p.o., Ljubljana, april 1996 

[16] D. Bokal, V. Kranjc, Predlog pravilnika o vzdrževanju distribucijskega 
elektroenergetskega sistema, ref. št. 1364, EIMV Ljubljana, december 1997 

[17] D. Bokal, P. Omahen, Možne spremembe standardov in predpisov v obratovanju in 
vzdrževanju distribucijskega elektroenergetskega sistema, ref. št. 1261, EIMV 
Ljubljana, maj 1995 



2. SLOVENSKA KONFERENCA O VZDRŽEVANJU  
ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV - Nova Gorica  2014 

SKLOP 1 

 

[18] Navodilo za vzdrževanje RTP 110/X kV, splošno, Elektro Maribor, Maribor, februar 
2005 

[19] Redno vzdrževanje elektroenergetskih naprav – navodila za izvajanje pregledov in 
revizij, Elektro Primorska, Nova Gorica, avgust 2007 

[20] Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta (RTP Sava 20/10 kV stikališče), 
Elektro Gorenjska, januar 2009 

[21] Navodila za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih naprav, Elektro Celje, Celje, 
2010 

[22] Navodilo o vzdrževanju elektroenergetskih prenosnih naprav, NA K 7.5.12.1, izdaja 5 
KU, 1.5.2011, ELES, Ljubljana, 2011 

[23] Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih objektov, delovno gradivo, EZS, Ljubljana, 
oktober 2012 

[24] Poenotenje vzdrževanja distribucijskega elektroenergetskega omrežja in postrojev, 
študija št. 2112, EIMV, Ljubljana, september 2012 

[25] Enotna navodila za vzdrževanje distribucijskega elektroenergetskega omrežja, študija 
št.: 2157, EIMV, Ljubljana, 2013 

[26] SIST EN 13306: 2010: Vzdrževanje – Terminologija s področja vzdrževanja 

[27] SIST EN 13460: 2009: Vzdrževanje – Dokumentacija za vzdrževanje 

[28] SIST EN 15341: 2007: Vzdrževanje – Bistveni kazalniki učinkovitosti vzdrževanja 

[29] Pravila o održavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih građevina distribucijske 
mreže, HEP Grupa, HEP-Operator distribucijskog sustava, d. o. o., BILTEN HEP 
VJESNIK, Zagreb, 26. ožujka 2012 

[30] Pravila o održavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih građevina prijenosne 
mreže, HEP Grupa, HEP-Operator prijenosnog sustava, d. o. o., BILTEN br. 238, HEP 
VJESNIK, Zagreb, 21. travnja 2011 

[31] Pravilnik o održavanju elektrodistributivnih objekata i postrojenja, Zajednica 
elektroprivrednih organizacija Hrvatske, Zagreb, 1986 

[32] Pravilnik o održavanju elektroenergetskih postrojenja i instalacija, Elektroprivreda 
Zagreb, OOUR Elektroprenos, Zagreb, april 1982 

[33] Navodila za vzdrževanje distribucijskega elektroenergetskega omrežja, Verzija 1.0, 
13.9.2013, SODO d.o.o., Maribor, 2013 

[34] Dokumentacija C&G d.o.o. in M-T Servis, 2014 

[35] Dokumentacija MR Maschinenfabrik Reinhausen, 2014 
 


