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Povzetek: Za učinkovito izvajanje vzdrževanja je bistvenega pomena urejenost in ustrezna organiziranost 

preventivnega in korektivnega vzdrževanja. V področje korektivnega vzdrževanja sodita tudi pripravljenost 

vzdrževalnega osebja in razpoložljivost rezervnih delov, med katere štejemo tudi opremo za odpravljanje 

havarijskih stanj na daljnovodih s postavljanjem začasnih montažnih stebrov. V družbi ELES smo pričeli 

uporabljati montažne stebre že v letu 2010 na podlagi njihovega najema. Kasneje smo se odločili za nabavo in 

uporabo lastnih tovrstnih pripomočkov. V članku so obdelani nekateri tipični primeri uporabe montažnih stebrov 

v družbi ELES. Pri tem je poudarek na primerjavi potrebnega časa sanacij z uporabo montažnih stebrov in brez 

njih. Montažni stebri so se izkazali kot univerzalna celovita rešitev začasnega daljnovodnega stebra, ki ni 

pogojena s tipom in višino, napetostnim nivojem, betonskim temeljenjem ali stanjem na terenu, poudarek pa je 

predvsem na skrajšanju potrebnega časa izklopa daljnovoda. Prav tako je razčlenjena potreba po dodatnem 

opremljanju sestavljivih montažnih portalov. Ti elementi se bi namenili za uporabo na daljnovodih najvišjega 

napetostnega nivoja ali za možnost eventualne uporabe pri rekonstrukcijah stikališč za vzpostavitev začasnih 

zbiralk. 

 

Ključne besede: vzdrževanje, havarijska stanja, montažni stebri, sanacije daljnovodov, trajanje sanacije 

daljnovodov. 

 

 

 

EXPERIENCE WITH EMERGENCY RESTORATION TOWERS  

USAGE AND ITS FUTURE  
 

Abstract – Proper organization of preventive and corrective maintenance is a precondition for its efficiency. 

Preparation of corrective maintenance comprises of personnel and spare parts availability including the 

equipment for managing emergency states of power transmission lines, for example temporary masts or 

emergency restoration towers. ELES TSO started renting these towers in 2010 which were later bought. This 

article deals with typical usage of emergency restoration towers in ELES TSO. The comparison of corrective 

time with and without their usage is made. They have proven to be universal final solution as temporary power 

transmission masts which are not dependent on type and height, voltage level, concrete foundation or terrain 

state. Especially power delivery disruption times are shortened. The necessity of extra mounting equipment is 

analyzed. Such equipment would be used on transmission lines of the highest voltage levels and for possibility of 

temporary busbar reconstructions. 

 

Keywords: maintenance, emergency states, emergency restoration towers, transmission line restoration, duration 

of transmission line restoration  
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1 UVOD 

Uporaba montažnih stebrov je eden izmed načinov reševanja številnih zahtevnih primerov v daljnovodni tehniki. 

Največkrat se uporabljajo za reševanje kriznih situacij ob različnih havarijah na daljnovodih, velikokrat pa se 

uporabljajo tudi za različna obhodne povezave tistih delov daljnovoda, ki se rekonstruirajo ali obnavljajo po 

porušitvi oz. okvari. 

 

Začetek uporabe montažnih stebrov v družbi ELES sega v leto 2010. V članku so obdelani nekateri tipični 

primeri uporabe montažnih stebrov. Pri tem je poudarek na primerjavi potrebnega časa sanacij predvsem na 

daljnovodih z uporabo montažnih stebrov in brez njih. Montažni stebri so se izkazali kot univerzalna celovita 

rešitev začasnega daljnovodnega stebra, ki ni pogojena s tipom in višino, napetostnim nivojem, betonskim 

temeljenjem ali stanjem na terenu, poudarek pa je predvsem na skrajšanju potrebnega časa izklopa daljnovoda. 

Prav tako je razčlenjena potreba po dodatnem opremljanju sestavljivih montažnih portalov. Ti elementi so 

namenjeni za uporabo na daljnovodih najvišjega napetostnega nivoja ali za možnost morebitne uporabe pri 

rekonstrukcijah stikališč za vzpostavitev začasnih zbiralk. 

2 SPLOŠNO O MONTAŽNIH STEBRIH 

V družbi ELES smo montažne stebre začeli uporabljati že 2010. leta in to z njihovim najemom. Kasneje smo se 

odločili za nabavo lastnih montažnih stebrov. Začetki prve uporabe montažnih stebrov v Sloveniji prav tako 

segajo v leto 2010, ko je podjetje Elektro Ljubljana na DV 110 kV Hudo-Kočevje uporabilo montažne stebre za 

vzpostavitev obratovanja daljnovoda zaradi poškodbe stebrov v zimskih razmerah. 

 

Nabava montažnih stebrov v Elesu je bila izvedena na osnovi »cost benefit« analize, v kateri so bili upoštevani 

dejavniki uporabe montažnih stebrov ne samo pri odpravi morebitnih havarijskih stanj, temveč tudi pri nekaterih 

investicijskih posegih načrtovanih v bližnji prihodnosti. Z uporabo najetih stebrov smo pridobili odlične izkušnje 

na DV 110 kV Dravograd-Železarna Ravne in jih bomo navedli v nadaljevanju. Najemanje stebrov je bilo 

dolgoročno nerentabilno, zato je sprejeta odločitev o nabavi desetih dvosistemskih montažnih stebrov za 110 kV 

napetostni nivo, iz katerih je možno sestaviti tudi osem enosistemskih stebrov za 220 kV ali štiri enosistemske 

stebre za 400 kV napetostni nivo z ustrezno dodatno opremo, kot so izolatorji in podobno. 

 

Tehnične zahteve, ki smo jih zasledovali ob nabavi montažnih stebrov, so naslednje: 

- stebri morajo biti modularne  izvedbe, izdelani iz lahkega materiala (Al),   

- posamezni segmenti so lahko dolgi do 2 m in mase do 100 kg,  

- moduli morajo prenesti minimalne sile, kot je 2.500 kN kompresije, 10 kN torzije in 25 kN/m na upogib 

oz. 200 kN/m na upogib do porušitve. Priloženi morajo biti rezultati testiranja, ki ne smejo biti starejši 

od petih let,  

- moduli oz. sestavljen steber mora imeti integriran sistem za varno vzpenjanje brez dodatnega vijačenja 

v vseh štirih straneh. Varnostna varovalna sponka mora prosto drseti po vodilu in imeti sistem za 

samodejno zaustavitev v primeru zdrsa, 

- oprema za delo mora omogočati montažo brez dodatnega dvigala torej z montažno iglo, ki drsi po 

vodilu na modulu in montažno vzvodje za postavitev prve sekcije,  

- oprema mora vključevati prestavljivo platformo za montažo modulov, brez vijačenja,  

- v obsegu dobave mora biti zajeta tudi montažna platforma za dostop pri vzpenjanju vodnikov, možnost 

montaže izolatorjev in vpenjanje vodnikov brez dodatnih lestev,  

- osnovna plošča za pričvrstitev stebra mora biti izvedena z vrtljivim zglobom, ki omogoča dvig stebra iz 

vseh smeri. Izdelana mora biti iz enakega materiala kot moduli,  

- sidra za utrditev stebrov morajo omogočati več načinov sidranja v različne kategorije terena,  

- v dobavi morajo biti zajete tudi pritrdilne spirale za sidrne vrvi, ki imajo večjo pretržno silo kot 

posamezna sidrna vrv,  

- oprema za montažo mora zajemati napravo za strojno zabijanje sidrnih igel (udarno kladivo) in lahko 

izvedbo motornega vitla (do 15 kg) za dviganje modulov in montažne igle,  

- kompozitni izolatorji morajo ustrezati izolacijskemu nivoju Si123, končniki le-teh morajo omogočati 

enostavno in hitro montažo na stebre. Priložene morajo biti nosilne sponke za vodnike skladno s 

specifikacijo pogodbene cene,  
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- moduli, pripadajoča oprema in oprema za montažo morajo biti dobavljeni v vremensko odpornih 

premičnih skladiščnih zabojnikih, v takšni izvedbi, da je možno enostavno razkladanje in nakladanje. 

Zabojniki so lahko max. dolžine 3 m, širine 2,5 m in višine 2,6 m. 

 

Iz zahtev za nabavo je razvidno, da so izdelane dvometrske sekcije stebrov iz aluminijske zlitine in so zasnovani 

tako, da za njihovo postavitev ne potrebujemo težke mehanizacije (slika 1). Stebri so modularne izvedbe, kar 

omogoča poljubne kombinacije postavitve in jih tako lahko uporabimo za odpravo havarij na 110, 220, ter 400 

kV omrežju. Postavitev stebra je relativno preprosta, kajti za postavitev je potreben manj kot en delovni dan z 

ekipo šestih monterjev, pri tem pa ni potrebna posebna dodatna mehanizacija. Zraven profila stebra omogočajo 

le-temu zadostno statično stabilnost sidrne vrvi s sistemom sider. Ker so možnosti mesta nastanka izrednega 

dogodka praktično po celotni Sloveniji, so posamezni stebri skladiščeni v kontejnerjih, ki jih je mogoče naložiti 

na tovornjak in prepeljati na kraj havarije (Slika 2).  

             
                  Slika 1: Skica stebra.                        Slika 2: Postavitev kontejnerja ob lokaciji stebra. 

 

 

ELES razpolaga z montažnimi stebri oz. opremo, ki omogoča sestavo desetih dvosistemskih 110 kV stebrov 

oziroma štirih enosistemskih 400 kV stebrov. Montažni stebri so skladiščeni v RTP Maribor, kjer nam prostor 

omogoča tudi redne izvedbe usposabljanja. Havarijsko skladišče z vsem ostalim potrebnim materialom in 

rezervnimi deli, ki je namenjeno za hitro posredovanje v primeru havarij, je skladiščeno na lokaciji RTP Divača, 

kot kaže slika 3. 

 

 

 
Slika 3: Namestitev havarijske rezerve. 
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Dobavitelj je bil dolžan zagotoviti šolanje osebja naročnika, in sicer pet dni šolanja za montažo stebrov in tri dni 

šolanja za programsko opremo. 

 

Periodično usposabljanja monterjev za uporabo montažnih stebrov je potrebno predvsem zaradi rednega 

obnavljanja ustreznega praktična znanja. Usposabljanje monterjev v ELES-u poteka periodično vsake dve leti in 

je obvezno za vse vzdrževalce v DV skupinah iz vseh štirih centrov za infrastrukturo prenosnega omrežja. 

 

Hkrati se izvaja tudi izobraževanje za programski paket PLS. Program PLS omogoča izračun in preverjanje 

podatkov relevantnih za postavitev montažnega stebra. 

 

Pri dobavi mora biti priložena programska oprema za statične izračune verižnice in statike stebrov v različnih 

pogojih, software mora biti kompatibilen PLS CADD programskemu paketu, ki ga naročnik že uporablja. 

 

Izkušnje, tehnična in programska znanja, potrebna za uporabo stebrov, je treba prenašati med zaposlene in ga 

nenehno nadgrajevati, zato je v ELES-u sprejeta odločitev, da se na področju RTP Maribora postavi 

izobraževalni poligon za montažne stebre razvidno iz slike 4. 

 

            
Slika 4: Praktično izobraževanje na poligonu v RTP Maribor. 

 

 

3 PREGLED UPORABE MONTAŽNIH STEBROV V DRUŽBI ELES 

V družbi ELES je uporaba montažnih stebrov stalnica, ne samo za reševanje kriznih havarijskih stanj, temveč 

tudi v primeru rekonstrukcij in obnov. V nadaljevanju so opisani primeri uporabe montažnih stebrov. 

 

3.1 DV 110 kV Dravograd–Železarna Ravne 

V letu 2010 je bila zaradi elektroenergetske situacije pri napajanju RTP 110/20 kV Ravne t. i. by-pass povezava 

uporabljena kot najbolj ekonomičen način pri prestavitvi enega izmed daljnovodov od SM 1 do SM 4, ki 

napajajo omenjeno razdelilno transformatorsko postajo. Napajanje same RTP 110/20 kV Ravne je ključnega 

pomena ne le za oskrbo prebivalstva, ampak tudi za industrijo na tem področju. Talilne peči, ki jih uporabljajo v 

proizvodnji v podjetju Metal Ravne, potrebujejo visoko raven zanesljivosti  napajanja. 

 

V ELES-u so bile na izbiro dve možnosti, ali se dela izvedejo v poletnih terminih, ko omenjene peči stojijo, ali 

se izbere druga varianta, ki bi omogočila neprekinjeno napajanje. Zaradi istočasnosti izvajanja rekonstrukcije 

stikališča v HE Dravograd se je prva možnost, tj. terminska prilagoditev del, izkazala kot neprimerna. V 

strokovnem timu družbe je sprejeta odločitev, da se izvede premostitev dela 110 kV daljnovoda Dravograd-

Železarna Ravne. Spomladi 2010 so v Elektro Ljubljani razpolagali s tremi montažnimi stebri, ki bi zadostili za 

izvedbo by-pass povezave v dolžini 1.000 m. Eles je tako najel montažne stebre, za katere so za predvideno traso 

v Elektru Ljubljana pripravili manjši projekt in stebre s svojimi ekipami tudi fizično postavili. Vzdrževalne ekipe 

Elesa pa so na postavljenih stebrih izvedle elektromontažna dela. Že sama premostitev omenjenega daljnovoda je 
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dovoljevala izklop objekta le za dobrih 24 ur. DV 110 kV Dravograd-Železarna Ravne je tako obratoval en 

mesec od 7. maja do 7. junija 2010, pri čemer so se lahko v tem času izvedla gradbena in elektromontažna dela 

na prestavitvi dela daljnovoda (slika 5). 

 

 

    
Slika 5: Montažni stebri pri rekonstrukciji                   Slika 6: Razmerje časov izklopa DV z uporabo  

             DV 110 kV Dravograd-Železarna Ravne.                     montažnih stebrov in brez njih. 

 

 

Iz slike 6 je razvidno razmerje med časom izklopljenega DV, ki smo ga potrebovali za montažna in demontažna 

dela stebrov in časom, ki bi ga potrebovali, če bi moral biti DV izklopljen oz. da ne bi uporabljali montažne 

stebre. 

 

3.2 DV 110 kV Cirkovce–Kidričevo2 

Lastni montažni stebri so bili prvič v praksi preizkušeni na daljnovodu DV 110 kV Cirkovce–Kidričevo 2. 

Zaradi nagnjenosti napenjalnega stebra na SM 1 je bila potrebna zamenjava stebra in temelja. Novi temelj je bil 

zgrajen na mestu obstoječega, ker pa je sušenje betonskega temelja dolgotrajen proces, so dela za zamenjavo 

stebra trajala en mesec. Če ne bi bila obnova izvedena z montažnimi stebri, bi bil daljnovod izklopljen ves čas 

izvedbe vseh demontažnih in rušitvenih del, in tudi gradbenih in montažnih del.  

 

Energetski sistem na tem področju ne dovoljuje dolgotrajnega izklopa daljnovodov za napajanje RTP Kidričevo, 

saj ta RTP z električno energijo oskrbuje podjetje Talum d. d.  

 

Vsa dela, povezana s postavitvijo montažnega stebra in prestavitvijo vodnikov iz obstoječega stebra na 

montažni, so bila opravljena v treh dneh (slika 7). Tako je bil daljnovod izklopljen iz elektroenergetskega 

sistema tri dni, enako število dni pa je bilo potrebnih za vzpostavitev prvotnega stanja z vključenimi 

demontažnimi deli montažnega stebra in prenos vodnikov nazaj na novi steber. V vmesnem času od 1. junija do 

6. julija je potekala demontaža stebra in temelja ter izgradnja novega temelja in postavitev napenjalnega stebra 

na lokaciji, kjer je predhodno stal poškodovani steber. 

 

Brez uporabe montažnih stebrov bi moral biti daljnovod izklopljen trideset dni, z uporabo montažnih stebrov pa 

se je ta čas zmanjšali za petkrat, kar je razvidno iz slike 8. 
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Slika 7: Postavitev montažnega stebra                        Slika 8: Razmerje časov izklopa DV z uporabo 

     DV 110 kV Cirkovce–Kidričevo 2.                                     montažnih stebrov in brez njih. 

 

3.3 Rekonstrukcija RTP Gorica 

V tem stikališču so bile v letih 1999 do 2000 zamenjane vse VN naprave razen zbiralk. Tako je stikališče vse do 

obnove v letu 2012 obratovalo z enosistemskimi 110 kV zbiralkami. Zaradi zagotavljanja čim večje zanesljivosti 

napajanja odjemalcev in povečevanja pretokov je bilo nujno zamenjati enosistemske zbiralke z novimi 

dvosistemskimi. Stikališče je prostorsko utesnjeno, zato bi bila gradnja dodatnega sistema 110 kV zbiralk v 

prostozračni izvedbi na obstoječem prostoru stikališča praktično nemogoča. Pri obnovi so bile zamenjane stare 

enosistemske prostozračne zbiralke na 110 kV delu stikališča z novimi dvosistemskimi zbiralkami v GIS 

tehnologiji s pripadajočim zveznim merilnim in ozemljilnim poljem. Zbiralke so bile zamenjane v enem koraku 

in ne po fazah, prav tako je bilo dograjeno tudi 110 kV polje Avče 1. 

 

Obnova 110 kV zbiralk v obstoječi konfiguraciji stikališča ni bila mogoča, zato so bile nad obstoječimi 

zbiralkami zgrajene pomožne zbiralke.  

 

Zaradi zagotavljanja nemotenega pretoka proizvedene energije Soških elektrarn in potrebe po neprekinjenem 

napajanju distribucijskega omrežja je bilo med obnovo, ki je trajala od 16. marca 2012 do 19. aprila 2013, treba 

vzpostaviti začasna obratovalna stanja. Le-ta so bila izvedena z začasnimi povezavami in s pomočjo dveh 

montažnih stebrov med daljnovodnimi sistemi zunaj stikališča in tudi med daljnovodi in začasnimi zbiralkami 

znotraj stikališča. Zelo zahtevne prevezave so bile izvedene na enem od montažnih stebrov, ki jih kaže slika 9. 

 

 
Slika 9: Prevezave na montažnem stebru pri obnovi RTP Gorica. 
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3.4 DV 2x110 kV Slovenj Gradec–Velenje 

Zaradi posledic žledu je bil 2. februarja 2014 poškodovan med drugim tudi prenosni daljnovod DV 2x110 kV Sl. 

Gradec–Velenje 1 (drugi sistem tega daljnovoda ni v obratovanju). Na daljnovodu sta bili poškodovani dve 

stojni mesti, steber na SM 122 je izruvalo skupaj s temeljem, pri tem pa je bil poškodovan tudi steber na SM 

121. 

 

Kot običajno so bila potrebna najprej pripravljalna dela za vzpostavitev začasnega obratovalnega stanja 

daljnovoda, projektiranje montažnih stebrov, prevoz dveh 110 kV montažnih stebrov na območje porušitve 

daljnovoda in čiščenje terena.  

 

Po izvedenih pripravljalnih delih so postavili montažne stebre zraven porušenega SM 122 in SM 121 (slika 10) 

in premestili vodnike na montažne stebre. Dne 8.2.2014 je bilo vzpostavljeno stanje za  obratovanje preko 

montažnih stebrov, sanacijska dela na poškodovanih stojnih mestih so bila s tem omogočena. 

 

Na SM122 ter na SM121 je bilo treba postaviti nova temelja ter jekleni konstrukciji. Zaradi postopkov izbire 

izvajalcev, pripravi dokumentacije, pridobivanju soglasij in zaradi samega sušenja betonskega temelja bi bil 

daljnovod v primeru, če ne bi uporabili montažnih stebrov, izklopljen vsaj 88 dni več, kar je razvidno iz slike 11.  

 

   
Slika 10: Postavitev montažnih stebrov na                          Slika 11: Razmerje časov izklopa DV z uporabo    

               DV 2x110 kV Sl. Gradec–Velenje 1.                                   montažnih stebrov in brez njih. 

 

 

3.5 DV 110 kV Gorica–Ajdovščina 

Zaradi odprave posledic havarije po orkanski burji na daljnovodu DV 110kV Gorica–Ajdovščina se je začel 

projekt v februarju 2015. Na območju Severne Primorske je dne 6. februarja 2015 prišlo do pojava izjemno 

močne burje, ki je povzročila porušenje dveh stebrov na daljnovodu DV 110kV Gorica–Ajdovščina. Popolnoma 

sta se porušila dva stojna mesta SM 21 in SM 22 (slika 12). Po temeljitem pregledu nastale škode in stanja 

obstoječih stebrov je bilo potrebno v celoti rekonstruirati tri nova stojna mesta v celoti (SM 20, SM 21 in SM 22) 

in dodatno izvesti sanacijo temelja in jeklene konstrukcije na SM 23. Vsa dela so trajala od 8. februarja do 17. 

julija 2015, v tem času je bilo obratovanje vzpostavljeno preko dveh montažnih stebrov. Časovna primerjava je 

prikazana na sliki 13. 
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Slika 12: Porušen kovinski steber na DV                          Slika 13: Razmerje časov izklopa DV z uporabo 

               110 kV Gorica–Ajdovščina.                                               montažnih stebrov in brez njih.  

 

 

4 PRIMERJAVA TRAJANJA IZKLOPOV Z UPORABO MONTAŽNIH STEBROV IN BREZ NJIH 

Eden izmed osnovnih ciljev družbe ELES je čim večja razpoložljivost elektroenergetskega prenosnega omrežja. 

Tako v okviru vzdrževalnih del in tudi v okviru investicijskih del se teži k temu, da se katerikoli poseg strokovno 

načrtuje tako iz tehničnega kakor tudi iz časovnega optimizacijskega vidika. Pri tem so na razpolago različne 

možnosti, med temi je tudi uporaba montažnih stebrov. Kot je razvidno iz opisa v nadaljevanju je na ta način cilj 

optimizacije oz. skrajšanje časa, v katerem je določen linijski objekt izven obratovanja, zelo uspešno dosežen. 

 

V tabeli 1 je razvidno, koliko časa je bilo potrebno za montažo in demontažo montažnih stebrov in koliko časa je 

bilo vzpostavljeno obratovanje linijskega objekta z montažnimi stebri. Če ne bi bilo možno uporabiti montažne 

stebre, bi bil čas, v katerem bi bil linijski objekt izven obratovanja, neprimerljivo daljši. 

 

 

Tabela 1: Pregled posameznih dejavnikov uporabe montažnih stebrov za obravnavane primere.  
                                                                                                                                                                                                                                                                

DV 

DV 110 kV Dravograd-

Železarna Ravne 

DV 110 kV Cirkovce-

Kidričevo 2 

DV 2 x 110 kV Slovenj 

Gradec-Velenje 

DV 110 kV Gorica-

Ajdovščina 

RTP Nova Gorica 

prevezava  110 kV 

daljnovodov DV Solkan 

(Plave)-Gorica na DV 

Vrtojba-Gorica 

prevezava 110 kV 

daljnovodov Avče 1, 

Avče 2 in Ajdovščina 

na TR3 

vzrok postavitve obnovitvena dela obnovitvena dela havarija havarija obnovitvena dela 

št. montažnih stebrov 3 (nosilni) 1 (končen zatezen) 2 (kotna) 2 (nosilna) 1 (nosilni) 1 (nosilni) 

čas izklopa  DV zaradi montaže  

in demontaže [dnevi] 
2 4 7 4 6 8 

obdobje obratovanja preko 

montažnih stebrov 
od 7.5. do 7.6.2010 od  1.6. do 6.7.2011 od 12.2. do 18.5.2012 

od 8.2. do 

17.7.2015 
od 16.3.2012 do 19.4.2013 

čas obratovanja preko montažnih 

stebrov [dnevi] 
31 36 95 159 399 

čas montaže montažnega stebra  
1 dan montaža MS,  

1 dan elektromont. 

1 dan montaža MS,  

2 dni elektromont. 

2 dni montaža MS, 

 3 dni elektromont. 

1 dan montaža MS,  

1 dan elektromont. 

1 dan montaža MS,  

2 dni elektromont. 

2 dni montaža MS,  

2 dni elektromont. 

čas demontaže montažnega 

stebra 

1 dan elektromont.     

1 dan razstavitev MS 

2 dni elektromont.         

1 dan razstavitev MS 

2 dni elektromont. 

 1 dan razstavitev MS 

1 dan elektromont. 

  1 dan razstavitev 

MS 

2 dni elektromont.  

1 dan razstavitev MS 

2 dni elektromont. 2 

dni razstavitev MS 

način montaže stebrov strojna strojna ročna strojna strojna 
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V nadaljevanju slika 14 kaže trajanje v dnevih, ko je bil posamezen linijski objekt izven obratovanja, in z dnevi, 

ko bi bil posamezen linijski objekt izven obratovanja zaradi potrebnih posegov na daljnovodu, če ne bi bilo 

mogoče uporabiti montažne stebre. Na vzorcu štirih primerov je razviden podatek seštevka vseh dni, v katerih so 

linijski objekti obratovali z montažnimi stebri. Razmerje dni, v katerih so linijski objekti morali biti izven 

obratovanja zaradi postavitve ter odstranitve montažnih stebrov, in dni, v katerih bi bili linijski objekti izven 

obratovanja zaradi odsotnosti montažnih stebrov, je reda velikosti 20. Iz tega lahko v grobem ocenimo, da 

uporaba montažnih stebrov v povprečju za 20-krat skrajša čas nedelovanja linijskega objekta v primerjavi s 

časom, ki je potreben za izvedbo del, ki bi sicer zahteval breznapetostno stanje tega  objekta. 

 

 

 
Slika 14: Primerjava trajanja izpada delovanja DV z uporabo montažnih stebrov in brez njih. 

 

5 POTREBA PO SESTAVLJIVIH MONTAŽNIH PORTALIH 

Uporaba montažnih stebrov na  področju daljnovodov je postala dokaj pogosta. Ti so dobro nadomestilo pri 

podrtju jeklenih predalčnih stebrov ob težkih vremenskih pogojih, velikokrat so nam bili v pomoč pri obhodnih 

poteh za prenos energije ob obnovi ali premestitvi določenih stebrov, kjer ni bilo mogoče zagotoviti trajnega 

izklopa daljnovoda.  

 

Podobne težave se pojavljajo tudi pri obnovah stikališč. Na takšno težavo smo naleteli pri obnovi RTP Nova 

Gorica. Treba je bilo namestiti novo povezavo transformatorja in preko obstoječih zbiralnic namestiti nove 

začasne zbiralke. Povezavo transformatorja smo lahko naredili z montažnimi stebri, vendar je bil razpored 

vodnikov neustrezen zaradi glave montažnega stebra, ki je prilagojena za daljnovode in nam velikokrat sploh ne 

omogoča vseh povezav na aparate v stikališču. Pomožne zbiralke nad obstoječimi zbiralkami pa nismo mogli 

izvesti zaradi nepravilne razporeditve vodnikov. Ti montažni stebri, s katerimi razpolagamo, nam omogočajo 

navpično razporeditev vodnikov, za nadomestitev portalov pa je potrebna vodoravna razporeditev vodnikov. 

Postavitev jekleno predalčnih portalov je precej draga in traja precej časa. Potrebno je izdelati temelj z veliko 

količino betona in postaviti konstrukcijo. Velikokrat je otežen sam izkop in kasnejša postavitev zaradi 

premajhnega prostora in bližnjih naprav, ki so pod napetostjo, tudi kasnejša odstranitev betonskega temelja je 

lahko velika težava. 

 

Pri postavitvi montažnega portala bi bilo težav precej manj. Niso potrebni izklopi niti gradbena dela, portal se 

sestavlja segmentno na samem mestu postavitve, segmenti so dolgi dva metra in se sestavljajo z iglo za montažo 

(morda – montažno iglo). Za morebitno strojno postavitev pa so lahko delovni stroji majhni, saj je masa 

segmenta samo 98 kg in je iz aluminijeve litine. Sidra, katera držijo portal, večinoma potekajo v nasprotni smeri 

zbiralk, izven stikališča, kar je dodatna prednost. Časovna postavitev samega montažnega portala traja nekaj ur, 

kar je zanemarljivo v primerjavi s postavitvijo jekleno predalčnega portala skupaj z gradbenimi deli. 

 

Raziskali smo možnosti večplastne uporabe modulov. Sistem je zelo prilagodljiv in omogoča prilagoditev skoraj 

vsaki zahtevi daljnovodov od 20 kV do 800 kV, kar je prikazano na sliki15. 
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Slika 15: Nekatere možne tipične konfiguracije, ki jih je mogoče izdelati s komponentami modularnega sistema. 

 

 

Poleg že predstavljenih stebrov oziroma rešitev je z nekaj ustvarjalnosti iste komponente oziroma module 

(podobno kot LEGO® kocke) mogoče uporabiti tudi v drugih konfiguracijah, kot so začasni portali pri 

rekonstrukciji RTP od 110 do 400 kV (slika 16). 

 

Zasnova začasnega 400 kV portala je izvedena z upoštevanjem naslednjih kriterijev načrtovanja: 

- vodnik: ACSR 490/65 mm2, 

- dva vodnika na fazo, 

- ozemljitvena vrv ACSR 12/7 mm2, 

- razpetina: 330 m, 

- tlak vetra: 600 Pa, 

- radialno dodatno breme ledu: 1 cm pri 8.800 N/m³, 

- dodatno breme 1 g, 

- temperature vodnika: 20 °C, 5 °C, -20 °C, 80 °C. 

 

 

    
        Slika 16: Vzorčna uporaba v RTP.           Slika 17. Zasnova portala 400 kV s programsko opremo PLS-CADD. 

 

 

Na podlagi prej naštetih kriterijev in s pomočjo programske opreme PLS-CADD/PLS-POL LW + MAST je 

narejen izračun in skica portala (slika 17). Portal 400 kV ima naslednje karakteristike: 

- višina: 24,6 m, 

- potrebna površina za postavitev portala – sidrne vrvi (x, y): 30,9 m x 60,1 m, 

- ozemljitvena vrv nad portalom: 4,5 m, 

- medfazna razdalja: 5,8 m, 

- razdalja faz do tal (na sredini razpona): 9,6 m, 

- višina vpetja faz na portal: 20,1 m, 

- število sidrnih vrvi 9/16 "– 149,9 kN: 19, 

- število sider: 19, 

- izolator 222 kN- plazilna razdalja: 6.718 mm. 
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6 ZAKLJUČKI 

Za kakovostno izvajanje vzdrževanja prenosnih objektov je predvsem v kriznih trenutkih pomembno hitro 

interveniranje in čimprejšnja vzpostavitev obratovanja. Uporaba montažnih stebrov je eden izmed načinov, ki je 

uporaben za različne situacije oz. primere. Največkrat se uporabljajo za reševanje kriznih situacij ob različnih 

havarijah na daljnovodih. Montažne stebre pa je mogoče uporabiti tudi za različna obhodna obratovanja pri 

raznih rekonstrukcijskih ali obnovitvenih delih tako na daljnovodih ali v stikališčih.  

 

V družbi ELES uporabljamo montažno stebre že vrsto let. Tako pridobljene izkušnje so nam omogočile hitro 

uporabo teh pripomočkov ter dvig učinkovitosti pri zagotavljanju nemotenega obratovanja. Pri tem je poudarek 

na primerjavi potrebnega časa sanacij predvsem na daljnovodih z uporabo montažnih stebrov in brez njih. 

 

Prav tako je potreben tehten razmislek o dodatnem opremljanju s sestavljivimi montažnimi portali najvišjega 

napetostnega nivoja zaradi možnosti uporabe pri rekonstrukcijah stikališč. Montažni stebri, ki so sedaj na voljo, 

nam omogočajo navpično razporeditev vodnikov, za nadomestitev portalov pa je potrebna vodoravna 

razporeditev vodnikov. 

 

Pomembna naloga, ki jo moramo v prihodnje uresničiti, je redno usposabljanje vzdrževalcev na področju 

daljnovodov za uporabo programske opreme in uporabo samih stebrov z vidika praktičnega usposabljanja na 

poligonu.  
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