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Povzetek: Zaradi potreb razpoložljivosti elektroenergetskega omrežja je treba v nekaterih primerih izvajati 
vzdrževalna in montažna dela na daljnovodih na način, da se dela izvajajo v bližini delov pod napetostjo 
(DvBDPN) oziroma v bližini visoke napetosti. V praksi to pomeni, da se dela izvajajo na dvo ali večsistemskih 
daljnovodih (DV), ko se konkretno delo izvaja na sistemu, ki je izklopljen in je hkrati drugi sistem pod 
napetostjo. V vsakem primeru morajo biti pri takih delih zagotovljene ustrezne varnostne razdalje, ki so 
predpisane glede na napetostni nivo in tretje nevarnostno območje. Kljub upoštevanju vseh varnostnih 
dejavnikov pa lahko pri tovrstnih delih pride do povečanih tveganj za varno delo, ki jih lahko v grobem 
opredelimo kot so npr. nevarnost udara električnega toka zaradi induciranih napetosti in zaradi napetosti 
kapacitivnega sklopa ter številne druge. Za zmanjšanje teh tveganj je treba posebno pozornost nameniti 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu (VZD) v smislu ustrezne normativne ureditve, raziskavi in obravnavi 
nevarnih pojavov, uvedbi izboljšav delovne opreme in postopkov dela, usposabljanja izvajalcev tovrstnih del in 
dosledni uporabi predpisane osebne varovalne opreme. Na osnovi pregleda domače in svetovne prakse, meritev 
in dognanj je treba zagotovi izdelavo pisnih varnostnih navodil oziroma priročnika za izvajanje DvBDPN ter 
tako zagotoviti varno delo. 
 
Klju čne besede: vzdrževanje visokonapetostnih daljnovodov, dvosistemski daljnovodi, varno delo, delo v 
bližini delov pod napetostjo. 

SAFE WORK IN THE VICINITY OF LIVE PARTS ON HIGH VOL TAGE 
DOUBLE-CIRCUIT OVERHEAD LINES 

Abstract: To ensure the availability of electrical power grid, some maintenance and installation works are 
sometimes carried out in the vicinity of live parts or near high voltage installations. In practice this means that 
work is carried out on double- and multi-circuit overhead lines and works are carried out on a circuit that is not 
under voltage (dead), while the other circuit is at the same time under voltage (live). In all such cases of work in 
the vicinity of live parts the workers must observe the appropriate safety distance, which is prescribed in regards 
to the voltage level and the third danger zone. Even when taking into account all safety factors, such works can 
cause increased risks to safety at work, for example risk of electric shock due to induced voltages, voltages of 
capacitive sets etc. To reduce these risks, special attention should be paid to ensure safety and health at work in 
the vicinity of live parts with appropriate regulations, reviews of dangerous occurrences, introduction of 
improvements to working tools and procedures, qualification of workers and consistent use of prescribed 
personal safety equipment. Based on domestic and worldwide practises, measurements and findings, we 
conclude that written safety instructions or a manual for safe work in the vicinity of live parts is necessary. 
 
Keywords: maintenance of high-voltage overhead lines, double-circuit power lines, safe work, work in the 
vicinity of live parts. 
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1 UVOD 

Temeljna dejavnost in poslanstvo družbe ELES je varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema 
Republike Slovenije, kar zagotavlja 24 ur na dan, vse dni v letu. ELES, sistemski operater prenosnega 
elektroenergetskega omrežja (SOPO) Republike Slovenije s strokovnim pristopom, znanjem in napredno 
tehnologijo že 90 let skrbi za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije po Sloveniji in prek meja. 
V družbi strateško, odgovorno in trajnostno načrtujejo, gradijo in vzdržujejo slovensko visokonapetostno 
prenosno omrežje na treh napetostnih nivojih: 400 kV, 220 kV in del 110 kV. 
 
Upoštevajoč naloge SOPO morajo vzdrževalci, ELES-a zaradi potreb razpoložljivosti elektroenergetskega 
omrežja v nekaterih primerih izvajati vzdrževalna in montažna dela na daljnovodih na način, da se dela izvajajo 
v bližini delov pod napetostjo (DvBDPN) oziroma v bližini visoke napetosti. V praksi to pomeni, da se dela 
izvajajo na dvosistemskih daljnovodih (DV), ko se konkretno delo izvaja na sistemu, ki je izklopljen in je hkrati 
drugi sistem pod napetostjo. 
 
Predmet raziskave je zmanjšanje tveganj za udar električnega toka pri izvajanju del DvBDPN na dvosistemskih 
daljnovodih 110, 220 in 400 kV [1]. 
 
ELES mora pri tem izpolnjevati zahteve varnega in zanesljivega obratovanja v skladu z zahtevami Energetskega 
zakona (EZ-1) [2], Pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev [3] in Sistemskih obratovalnih navodil 
za prenosno omrežje električne energije (SONPO) [4]. 
 
Zahteva, da mora ELES izpolnjevati kriterij (n - 1) predstavlja vzrok za pogosta vzdrževalna dela ali nadgradnje 
daljnovodov z metodo DvBDPN na dvosistemskih daljnovodih v primeru, ko se delo izvaja na sistemu, ki je 
izklopljen in je hkrati drugi sistem pod napetostjo. Pri gradnji, rekonstrukcijah ali vzdrževanju mora ELES 
izpolniti zahteve določil Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) [5] v smislu zagotovitve varnosti objekta, pri 
čemer mora dosledno zagotoviti tudi varnost in zdravje pri delu. 
 
Delodajalec, ELES, mora s internimi predpisi, oceno tveganja in navodili ter usposabljanjem svojih monterjev v 
vsakem primeru pri takih delih zagotoviti ustrezne varnostne razdalje, ki so predpisane glede na napetostni nivo 
in tretje nevarnostno območje. Kljub upoštevanju vseh varnostnih dejavnikov pa lahko pri tovrstnih delih pride 
do povečanih tveganj za varno delo, ki jih lahko v grobem opredelimo, kot so [1]: 

- nevarnost udara električnega toka zaradi induciranih napetosti, 
- nevarnost udara električnega toka zaradi napetosti kapacitivnega sklopa, 
- nevarnost udara električnega toka zaradi morebitnih atmosferskih razelektritev v ozemljene vodnike, 
- nevarnost udara električnega toka zaradi morebitnih zančnih tokov vzdolž ozemljitvenega sistema ali 

razlike ozemljitvenega potenciala stikališč, ki jih daljnovod povezuje, 
- nevarnost udara električnega toka zaradi slabih ozemljitvenih spojev na kovinski konstrukciji 

daljnovodnega stebra,  
- nevarnost udara električnega toka pri ozemljevanju odvodnikov prenapetosti na prehodih daljnovod-

kablovod, 
- nevarnost udara električnega toka zaradi posledic napetosti dotika in koraka v bližini daljnovodnega 

stebra ali v bližini delovne mehanizacije pri delih na daljnovodih visoke napetosti, 
- nevarnost udara električnega toka zaradi prenosa potenciala ob morebitnem »živem« dotiku z deli telesa 

ali orodjem, opremo ali napravami ali zaradi nehotenega posega v območje dela pod napetostjo, 
- nevarnost udara električnega toka zaradi prenosa potenciala ob morebitnem »živem« dotiku daljših 

orodij ali strojne mehanizacije, 
- nevarnost udara električnega toka zaradi »živega« dotika ob morebitnem zanihanju faznih vodnikov, 
- nevarnost udara električnega toka zaradi podiranja dreves ob daljnovodu. 

 
S ciljem zmanjšanja teh tveganj, je ELES oblikoval delovno skupino leta 2015 s predstavniki ELES in C&G, ki 
je imela nalogo raziskati tveganje pri tovrstnih delih in izdelati elaborat, ki mora posebno pozornost nameniti 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu (VZD) v smislu ustrezne normativne ureditve, raziskavi in obravnavi 
nevarnih pojavov, uvedbi izboljšav delovne opreme in postopkov dela, usposabljanja izvajalcev tovrstnih del in 
dosledni uporabi predpisane osebne varovalne opreme. Na osnovi pregleda domače in svetovne prakse, meritev 
in dognanj je delovna skupina dala usmeritve za izdelavo pisnih varnostnih navodil oziroma priročnika za 
izvajanje DvBDPN ter tako zagotoviti varno delo [1]. 
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V nadaljevanju je predstavljena vsebina raziskave in usmeritev, ki jih je delovna skupina predlagala v zaključku 
elaborata. 

2 ORGANIZACIJA DELA DELOVNE SKUPINE IN OKVIR RAZISKAV E 

Oblikovana je delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov ELES-a in C&G, ki si je razdelila delo [1]: 
- člani delovne skupine iz C&G so bili odgovorni za pripravo in izdelavo elaborata v skladu z naročilom s 

potrjeno projektno nalogo in terminskim planom, 
- člani delovne skupine iz ELES-a so poskrbeli za nabor internih dokumentov ter za usmerjanje, terenske 

meritve in recenzijo elaborata. 
 
Usmeritve in posamezne aktivnosti so bile: 

- opredelitev okvira raziskave in rokov izvedbe, 
- preučitev slovenskih virov (predpisi, standardi, interni akti, strokovni članki), 
- preučitev mednarodnih virov, 
- ugotavljanje odstopanj internih aktov in norm od predpisanih zahtev, 
- preučitev teoretičnih izhodišč - prepoznavanje tveganj udara električnega toka, 
- analiza dosedanje prakse izvajanja DvBDPN v ELES-u, 
- seznanitev s prakso izvajanja v sosednjih TSO in DSO, 
- izvedba internih meritev na daljnovodih in primerjava z dostopnimi tujimi podatki, 
- predlogi izboljšav internih aktov in usmeritve za nadaljnje delo. 

 
Način dela: 

- Na osnovi številnih zbranih dokumentov iz tujine in internih dokumentov ELES-a so člani delovne 
skupine na sestankih predstavili svoja videnja problematike ter izmenjali izkušnje dejanske prakse 
izvajanja DvBDPN [6,7,11-13]. 

- Opravljena je bila vrsta neposrednih obiskov in razgovorov v okoliških TSO in DSO. 
- Posebna pozornost je posvečena analizi izvajanja DvBDPN v HOPS-u in EMS-u, saj je večina 

daljnovodov zgrajena po bivših jugoslovanskih standardih. Zbrano je bilo gradivo iz Hrvaške (HOPS) 
[6] in drugih TSO/DSO [7]. 

- V času izvedbe naročila je bila izvedena številna elektronska korespondenca s strokovnjaki za področje 
dela pod napetostjo (DPN), člani Live Working Association (LWA), člani delavne skupine CIGRE 
B2/B3 JWG27 „Live Work – A Management Perspective“ in člani novo ustanovljene delavne skupine 
CIGRE B2.64 „Inspection and Testing of Equipment and Training for Live-Line Work on Overhead 
Lines“. Oblikovana je zbirka zapisov [7]. 

3 DEFINICIJE IN OBSEG DVBDPN 

Kot osnova za pravilno razumevanje predmeta raziskave »DvBDPN« so upoštevane definicije oziroma pojmi iz 
veljavnega pravilnika [8], standarda [9] in varnostnih pravil ELES-a [10]. 
 
Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, Ur. l. RS, št. 29/1992), PVDNET definira v 15 
točki 5. člena naslednje [8]: 

»Dela v bližini napetosti so dela, ki se opravljajo na predpisani varnostni razdalji od delov pod 
napetostjo, če iz določenih razlogov ni bilo mogoče zagotoviti breznapetostnega stanja sosednjih delov. 
Ta dela so dela s povečano nevarnostjo in je zaradi tega potrebno delavce posebej opozoriti na dele, ki 
so ostali pod napetostjo in natančno določiti delokrog, območje gibanja ter izvesti varstvene ukrepe.« 

 
PVDNET definira v 15. členu tudi [8]: 
V internem aktu se določijo tudi pogoji vstopa v I, II in III nevarnostnem območju in način gibanja v njih, pri 
čemer upoštevajo naslednje: 

- da je v I. nevarnostnem območju dovoljeno gibanje vsem delavcem, obiskovalcem pa s spremstvom 
odgovornega delavca, 

- da je v II. nevarnostnem območju dovoljeno gibanje tistim delavcem, ki opravljajo v njem dela oziroma 
naloge. Za ostale delavce je potrebno oceniti, glede na stopnjo nevarnosti in njihovo usposobljenost iz 
varstva pri delu, v katerem primeru je potrebno spremstvo, nadzor in uporaba ustreznih varstvenih 
ukrepov, 

- da je vstop delavcem v III. nevarnostno območje dovoljen samo v breznapetostnem stanju in sicer: 
o delavcem, ki opravljajo zavarovanje mest dela, 
o delavcem, ki izvajajo dela po zavarovanju mest dela in 
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o delavcem notranjega in zunanjega nadzorstva. 
 
SIST EN 50110-1:2013 Obratovanje električnih postrojev [9] v točki 3.3.3. definira bližnje območje dela pod 
napetostjo kot »omejen prostor zunaj območja dela pod napetostjo« in v točki 3.4.5 delo v bližini delov pod 
napetostjo kot »vsako delo, pri katerem delavec s svojimi deli telesa, orodjem ali z drugimi predmeti vstopi v 
bližnje območje dela pod napetostjo, ne da bi prišel v območje dela pod napetostjo«. 
 
Varnostna pravila za delo v/na elektroenergetskih objektih in postrojih, rev. št. 1., 27.10.2014 (ELES) definirajo 
v točki 2.3.4. delo v bližini visoke napetosti kot [10]: 

»Delo v bližini napetosti je delo, ki se opravlja na predpisani varnostni razdalji od delov pod napetostjo. 
Delavce, ki izvajajo dela v bližini napetosti, je pred začetkom dela potrebno posebej opozoriti na dele, 
ki so ostali pod napetostjo in natančno določiti delokrog ter območje gibanja.« 

 
Prav tako je v poglavju 7.1.3. opredeljeno [10]: 

»Da, III. (tretje) nevarnostno območje obsega del oziroma območje nadzemnega voda nad drugim 
nevarnostnim območjem, omejen s prostorom znotraj varnostne razdalje približevanja delom 
nadzemnega voda pod napetostjo.« 

 
Delo v bližini napetosti naj bi bilo organizirano tako, da se med deli pod napetostjo in neozemljenimi deli 
namestijo izolacijske pregrade. Obstaja pa tudi možnost, da v izjemnih primerih, ko tega ni mogoče zagotoviti 
(daljnovod), lahko dela izvajamo brez pregrad ob zagotovitvi ustreznih predpisanih varnostnih ukrepov. Pri 
takšnih delih je pri varnostni oddaljenosti, podani v preglednici 1, potrebno upoštevati tudi možnost nihanja 
bremen, konstrukcij, transportnih sredstev in ostalega. 
 
            Preglednica 1. Najmanjša varnostna razdalja (PVDNET, 43. člen [8])* 

Nazivna napetost  Najmanjša varnostna razdalja 
do 1000 V 800 mm 
nad 1 do 10 kV 1200 mm 
nad 10 do 35 kV 1500 mm 
nad 35 do 110 kV 2000 mm 
nad 110 do 220 kV 3000 mm 
nad 220 do 400 kV 4000 mm 

*43. člen (PVDNET) 
Pri uporabi lestev, večjih predmetov in transportnih sredstev v zunanjih postrojih in pri delih na vodih, je 
najmanjša varnostna razdalja približevanja k delom pod napetostjo, glede na nazivno napetost 
 
V varnostnih pravilih ELES-a [10] je v poglavju 7.5.4 določeno, da je na dvosistemskih daljnovodih, pri katerih 
sta dva trifazna sistema ločena po osi konstrukcije stebra, dovoljeno izvajanje del na sistemu v breznapetostnem 
stanju, medtem, ko drug sistem daljnovoda normalno obratuje. Ob takšnih pogojih in ob zagotavljanju varnostne 
oddaljenosti iz preglednice 2, je dovoljeno izvajanje naslednjih vzdrževalnih opravil: 

- barvanje konzol konstrukcije daljnovoda, 
- menjava in popravilo izolatorskih verig ter obesnega materiala, 
- privitje matic in spojnih mostičkov, 
- druga manjša dela na konstrukciji DV stebra. 

 
Kadar gre za zahtevnejša opravila in ni mogoče izklopiti obeh daljnovodnih sistemov na skupnem daljnovodu, 
lahko na sistemu, ki je v breznapetostnem stanju, opravljamo dela, kot so: 

- rezanje, spuščanje in dvigovanje vodnikov, 
- vlečenje in montaža vodnikov. 

 
Ker gre v teh primerih za zelo zahtevna opravila v bližini napetosti, je potrebno za takšno izvajanje del izdelati 
poseben »Varnostni načrt«, ki do podrobnosti definira varnostne ukrepe, med katere sodi tudi ozemljevanje 
delovišča in izenačitev potenciala na mestu dela, kjer se nahajajo delavci in montažni stroji. 

4 PREDSTAVITEV ELABORATA 

V namen celovite obravnave prepoznanih tveganj je izdelan elaborat [1], v katerem so predstavljena normativna 
in strokovna izhodišča ter predlogi rešitev glede na posamezno prepoznano nevarnost. 
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Predmet raziskave je zmanjšanje tveganj za udar električnega toka pri izvajanju del DvBDPN na dvosistemskih 
daljnovodih 110, 220 in 400 kV [1]. 
 
ELES mora pri tem izpolnjevati zahteve varnega in zanesljivega obratovanja v skladu z zahtevami Energetskega 
zakona (EZ-1) [2], Pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev [3] in Sistemskih obratovalnih navodil 
za prenosno omrežje električne energije (SONPO) [4] ter priporočila iz standarda SIST EN 50100-1 [9]. 
 
Zahteva, da mora ELES izpolnjevati kriterij (n - 1) predstavlja vzrok za pogosta vzdrževalna dela ali nadgradnje 
daljnovodov z metodo DvBDPN na dvosistemskih daljnovodih v primeru, ko se delo izvaja na sistemu, ki je 
izklopljen in je hkrati drugi sistem pod napetostjo. Pri gradnji, rekonstrukcijah ali vzdrževanju mora ELES 
izpolniti zahteve določil Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) [5] v smislu zagotovitve varnosti objekta, pri 
čemer mora dosledno zagotoviti tudi varnost in zdravje pri delu. 
 
Cilj vsebine elaborata [1] je, da na osnovi pregleda domače in svetovne prakse, meritev in dognanj zagotovi 
strokovno vsebino za izdelavo pisnih varnostnih navodil oz. priročnika za izvajanje DvBDPN. 
 
V uvodu elaborat [1] opredeljuje in opisuje prepoznana tveganja, okvir raziskave in predstavi definicijo 
DvBDPN. 
 
V drugem poglavju so opredeljena normativna izhodišča, pomembna za implementacijo. Obravnavani so pravni 
viri in normativna interna ureditev, ki se navezuje na standarde ali priporočila. Opredeljene so obveznosti za 
sedanje izvajanje del, ugotovljena so odstopanja od obstoječih norm. 
 
V tretjem poglavju so predstavljena teoretična izhodišča za vsa prepoznana tveganja nevarnosti udara 
električnega toka, ki nastajajo pri delih v bližini visoke napetosti. Podana so matematična izhodišča in pregled 
strokovnih člankov, ki obravnavajo raziskovano problematiko. 
 
V četrtem poglavju je predstavljen pregled do sedaj uporabljenih postopkov in ocena tveganja za obstoječe 
postopke. Na podlagi teoretičnih spoznanj je podan opis tveganj, ki lahko nastanejo na DV. Opisani so postopki 
v Sloveniji (ELES, distribucija) in narejena je primerjava s sosednimi evropskimi državami. Narejen je pregled 
tveganj pri izvajanju DvBDPN. V petem poglavju so predstavljene izvedene meritve na terenu. 
 
Za potrebe elaborata [1] so izdelane interne meritve na dvosistemskih daljnovodih. Narejena je analiza 
rezultatov, kar je predstavljeno v petem poglavju. Izmerjene vrednosti so orientacijske in so primerjane z 
meritvami, ki so bile izvedene na sosednjih prenosnih omrežjih primerljivih evropskih držav. 
 
Na koncu, v šestem poglavju, so predstavljeni predlogi za izboljšave z opisom posameznih rešitev. Predlagane 
rešitve je možno sprejeti znotraj internih norm oz. aktov ELES-a. Podani so napotki za spremembe (izdelava 
priročnika). 
 
Posebej so zastavljeni cilji, da elaborata predstavi postopke in predlagane izboljšave na naslednjih vsebinah [1]: 

- izdelan katalog tveganj za udar električnega toka v bližini del pod vplivom visoke napetosti na 
daljnovodih, 

- pregledan in po potrebi dopolnjen koncept ozemljevanja delovišča na daljnovodu pri različnih 
vzdrževalnih opravilih, 

- izdelana priporočila za način in vsebino izobraževanja ter usposabljanja izvajalcev vzdrževalnih del, 
- izdelana priporočila v vezi ustreznega označevanja delovišča, 
- izdelan pregled ustreznosti OVO in predlog ustrezne dopolnitve. 

 
Elaborat [1] je izdelan tako, da obširno opisuje raziskovano vsebino. Raziskovana spoznanja so ustrezno 
podkrepljena s citirano strokovno literaturo. Navedena so tudi praktična izhodišča, ki so vodilo in rdeča nit 
raziskave. Izvedene meritve na terenu so pomoč pri izdelavi zaključkov, saj podajo občutek o višini vplivov, ki 
bi lahko povzročili udar električnega toka. 

5 PREGLED LITERATURE IN PRAKI ČNIH IZKUŠENJ 

Narejen je obsežen nabor literature, domače in tuje [6,7], ki je ponudila teoretična in praktična izhodišča za 
raziskavo. Glede na to, da naslednja področja, ki so zelo poglobljeno obdelana, presegajo okvir referata, jih le 
omenimo: 
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- pregled normativna izhodišč, pomembnih za implementacijo - pregled pravnih virov in normativnih 
internih ureditev, ki se navezujejo na standarde ali priporočila, 

- pregled teoretičnih izhodišč za vsa prepoznana tveganja nevarnosti udara električnega toka, ki nastajajo 
pri delih v bližini visoke napetosti, 

- podana so matematična izhodišča in pregled strokovnih člankov, ki obravnavajo raziskovano 
problematiko, 

- izdelane so interne meritve na dvosistemskih daljnovodih in narejena analiza rezultatov - izmerjene 
vrednosti so orientacijske in so primerjane z meritvami, ki so bile izvedene na sosednjih prenosnih 
omrežjih primerljivih evropskih držav. 

 
V nadaljevanju smo se omejili le na predstavitev nekaterih praktičnih izkušenj in spoznanj ob analizi sosednih in 
svetovnih praks TSO in DSO. Zaradi poenostavitve pregleda prakse in izkušenj drugih izvajalcev del, domačih 
in tujih, so predstavljene le posebnosti in zanimivosti v posameznih TSO in DSO. Zbrana je obsežna 
dokumentacija, še posebej iz sosednjega HOPS-a [6]. 

5.1 Usmeritve v sosednjem HOPS-u 

Delovna skupina je pridobila obsežno dokumentacijo (nov interni akt HOPS-a, postopke izvajanja del, meritve 
na dvosistemskih DV, analizo in predlog prihodnjih aktivnosti). Nove usmeritve DvBDPN v HOPS-u so 
predstavljene v dokumentih [6]: 

- PRAVILA I MJERE SIGURNOSTI PRI RADU NA ELEKTROPRIJENOSNIM POSTROJENJIMA, 
Glasnik št. 3, Zagreb, 28.4.2015, 

- prezentacija »Glasnik br 3.: Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima, 
HOPS d.o.o., Prijenosno područje Osijek (november 2015)«. 

 
Narejena je analiza izvajanja DvBDPN na prenosnem področju Osijek (PrP Osijek), saj je vodja delovne skupine 
HOPS-a strokovnjak iz tega okolja. Dejstvo je, da so prav v PrP Osijek najbolj zavzeto pristopili k aktivnostim 
prehoda k praktični izvedbi zahtev novih varnostnih pravil (Glasnik št. 3) [6]. Ob zadnjem sestanku v Osijeku je 
ugotovljeno, da so usposobili svoje delavce v skladu z zahtevami, opravili potrebne meritve in so v fazi nabave 
novih varnostnih sredstev. 
 
Trenutni ukrepi uvajanja novih Varnostnih pravil (Glasnik št. 3) – PrP Osijek [6]: 

- Izmerjene so vse enotne napetosti na kilometer (V/km) za vse dvosistemske, delno dvosistemske in 
vzporedne vodnike. Izmerjene so inducirane napetosti od 0,4 do 10,6 kV oziroma 0,1 do 0,2 kV/km. 

- Z ozemljitvijo enega konca dvosistemskega voda so izmerjeni tokovi skozi ozemljilo od 0,1 do 3 A, 
napetosti na nasprotnem koncu pa so se gibale od 0,28 do 0,55 kV. 

- Med ozemljitvijo so na obeh koncih pasivnih trojčkov izmerjeni inducirani tokovi od 0,1 do 17,5 A, 
napetost na sredini trase pa je tedaj znašala od 5 do 11,5 V. 

- Pri delno dvosistemskih vodih so inducirane napetosti znašale od 0,1 do 2,8 kV, enotne napetosti pa od 
0,2 do 0,68 kV oziroma 0,01 do 0,21 kV, če opazujemo celotno traso. 

- Enosistemski odcepi delno dvosistemskih vodov se obravnavajo kot enosistemski vodi, vendar so zaradi 
prisotnosti induciranih napetosti pred ozemljitvijo in zaradi prenosa okvarnega toka prek zaščitnega 
vodnika potrebni enaki ukrepi kot na dvosistemskem vodu. 

- Meritve na vzporednih vodih so pokazale, da so na njih tokovno-napetostne razmere vsaj za en 
velikostni razred manjše kot na dvosistemskih vodih. Zato se šteje, da je med delom na njih dovolj 
izvesti zaščitne ukrepe kot na enosistemskih vodih. Izjemi sta DV 110 kV Vukovar-Nijemci in DV 110 
kV Nijemci-Šid, ko je DV 400 kV Ernestinovo-Sremska Mitrovica 2 pod napetostjo. 

- Izvedene so tudi meritve s tokovi kratkega stika (osem kratkih stikov v različnih konfiguracijah) z 
namenom, da bi določili fizikalne pojave v takšnih razmerah. Med drugim je bilo ugotovljeno, da je 
vpliv mesta preskoka na steber ali zaščitni vodnik veliko večji od induciranih tokov v zaprtih zankah 
ozemljitvenega pasivnega sistema ter da ne drži prejšnji koncept varnosti delavcev z dovoljenim delom 
samo na enem stebru dvosistemskega daljnovoda. 

- Namreč, po Biltenu 180 (delo na enem stebru brez ozemljitve koncev vodnika) je v konfiguraciji ob 
bližnjem kratkem stiku izmerjena napetost dotika, ki je znašala 340 V. Po novih pravilih Glasnika št. 3 
(ozemljeni konci vodnika v transformatorskih postajah) je izmerjena približno 65 % manjša napetost 
(116 V). 

- Imenovani so bili vodje električnih postrojev v PrP Osijek. 
- Interni dokumenti jasno določajo dvosistemske, delno dvosistemske in vzporedne vode (toč. 11.3.1.8. in 

11.4.2. Glasnik št. 3), za katere veljajo posebna pravila dela. 
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- Naloge v fazi realizacije (načrtovane naloge): 
o nakup izolacijskih podlog 1x1 meter (toč. 11.3.1.10. Glasila št. 3), 
o eventualno definirati dodatno varovalno opremo za delo na 400 kV dvosistemskih vodih zaradi 

neugodne indukcije. Oblikovana je mednarodna delovna skupina za definiranje dodatne 
opreme (Slovenija, Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Srbija…), 

o nakup več dodatnih ozemljil za sočasno delo na več stebrih (min. presek 25 mm2), 
o usposabljanje delavcev za delo pod napetostjo, točka 13. Glasnik št. 3 (za napetost, večjo od 50 

V AC ali 120 V DC in manjšo od 1000 V AC - za delavce Službe za sekundarne sisteme in 
ekip za napajanje). 

5.2 Prakti čne izkušnje v drugih TSO in DSO 

Povzetki obiskov in kontaktov s tujimi TSO in DSO so zbrani v prilogi elaborata [1,6,7]. Ob obiskih so člani 
delovne skupine in drugi sodelavci ciljno spraševali po dosedanjih izkušnjah in praksi izvajanja DvBDPN [7]. 
Komentarji elektronskih kontaktov so zbrani - v posameznih državah je bilo več korespondentov: Avstrija (2), 
Francija (3), Hrvaška (3), Italija (2), Kanada (2), Kosovo (3), Madžarska (2), Slovaška (3). Komunikacija se je 
osredotočila na vprašanja [7]: 

- ali ozemljijo konce daljnovoda, 
- ali uporabljajo posebno OVO (prevodna obleka), 
- posebnosti. 

 
Povzetek ugotovitev [7]: 

- HOPS je dal obsežno dokumentacijo (interne akte, navodila, meritve), 
- APG in MAVIR so poslali delovna navodila za DvBDPN, 
- MAVIR je povabil na demo predstavitev DPN in DvBDPN na 400 kV DV (Heviz), 
- BME – ponudil sodelovanje pri raziskavah – vplivi EMS na monterja, poslal ponudbo za prevodno 

obleko, 
- TERNA – povabilo na delovni sestanek v njihov izobraževalni center (DPN na VN) Viverone pri 

Torinu in na meritve 400 kV DV (cca 100 km) v Toscani, 
- večina TSO in DSO izhaja pri izvajanju DvBDPN iz standarda EN 50110-1, 
- vsi TSO in DSO, ki so se odzvali, izvajajo DvBDPN razen EMS in KOSTT, 
- nekateri kontaktirani TSO izvajajo DPN na VN nad 110 kV (EDENOR, ESKOM, HYDROONE, 

MAVIR, NG, REE, RTE, TERNA, TRANSELECTRICA) – v teh TSO se primarno izvaja DPN in le 
izjemoma DvBDPN, ko gre za npr. hitrost zamenjave izolacije (ko dobijo dovoljenje za izklop enega 
sistema DV), 

- EMS, KOSTT in Kanadčani ne ozemlji koncev vodov (le delovno mesto – steber), 
- NG izdelal posebno študijo o ozemljitvi stebrov, 
- MAVIR – vedno preveri izmerjeno vrednost ozemljitve pred začetkom dela, 
- TERNA uporablja izolacijsko podlago, s katere monter stopi na steber (preobuje se v prevodne čevlje), 
- MAVIR in TRANSELECTRICA pri DvBDPM uporabljata prevodno obleko, 
- HYDROONE - razmislek o uporabi prevodnih oblek in/ali čevljev – priporočajo, vendar ni zahteve 

(posamezno, bolj občutljivi monterji nosijo prevodne dele oblačil), 
- TERNA - razmislek o uporabi prevodnih oblek in/ali čevljev – priporočajo, vendar ni zahteve, v 

posameznih primerih, ko gre za konfiguracijo glave 400 kV stebra, uporabljajo prevodna oblačila – po 
potrebi uporabljajo prevodne čevlje pri plezanju, 

- TERNA in ESKOM – blokada APV na sistemu pod napetostjo, 
- DSO (KNG, VSD) izvajajo DvBDPN do 110 kV, 
- KNG pri izvajanju DvBDPN izjemoma ozemlji več stebrov, ko se DV dviga v hrib oz. na prehodih čez 

prelaze (vsaj dva pred in dva za delovnim mestom), 
- MAVIR in ČEZ trajno označuje stebre (levo, desno) z barvami, 
- MAVIR v primeru več paralelnih izhodov dvosistemskih DV označuje različne stebre s kombinacijo 

dveh barv (npr. bela-rjava, modra-rumena, črna-zelena itd.), 
- MAVIR – monter ima na roki zapestnico enake barve kot je obarvana stranica stebra, na kateri je sistem 

brez napetosti, 
- MAVIR - ostrejše navodilo o označevanju sistemov, ko so izvajalci tuji delavci (dodana je rumena 

zastavica kot opozorilo meje proti sistemu pod napetostjo), 
- SEPS - označujejo stebre s trajnimi oznakami sistemov različnih barv (npr. rdeča/bela in številka 

sistema I ali II) – na rokavu imajo oznako enake barve kot je izklopljen sistem, 
- TERNA – sistema ločijo s plastičnim trakom, 
- MAVIR – ima na stebru na vsaki konzoli priključno mesto za ozemljitveni sistem. 
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OPOMBA: APG (Austrian Power Grid – avstrijski TSO); MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirány – madžarski ITO), TERNA (Rete Elettrica Nazionale – italijanski TSO), HOPS (Hrvatski 
operator prenosnog sustava – hrvaški ITO) itd. 
 
Aktivno sodelovanje članov delovne skupine na področju DPN v okviru CIGRE in LWA je omogočilo dostop do 
bogate zbirke izvajanja dela pod napetostjo oziroma DPN na VN DV. V svetu je veliko izkušenj pri izvajanju 
DPN na VN, tudi najzahtevnejših del, kot so zamenjava in vlečenje vodnikov, vlečenje in zamenjava 
ozemljitvenih vrvi in OPGW ter zamenjava stebrov [7]. 
 
V nadaljevanju je nekaj slik (Slike 1-3), ki predstavljajo QES, pristop ZDA. Prikaz zamenjave vodnika pod 
napetostjo na DV 345 kV La Cynge – Stillwell, KCP&L, Kansas City, ZDA (51,5 km) [7]: 

- izvajalec QES (QUANTA Energized Services) – patentiran postopek, 
- povečanje moči za 50% (vroči vodnik) – nova prenosna moč 1.972 MW, 
- izvajanje del pod napetostjo, 
- projekt izveden v 20 tednih na razdalji 51,5 km, 
- vlečenje novega »vročega« vodnika (ACSS), medtem ko so sosednje faze pod napetostjo in odmaknjen 

star fazni vodnik (ACSR) pod napetostjo (roboti), 
- posebej pozorni na ozemljitev vlečnega vozila – stroja (ograja, pod vozilom ozemljitvena mreža). 

 
 

    
Slika 1: Menjava VN vodnikov pod napetostjo – uporaba robotov (QES, ZDA) [7]. 

 
 
 

    
Slika 2: Menjava VN vodnikov pod napetostjo – uporaba robotov in helikopterjev [7]. 
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Slika 3: Menjava VN vodnikov pod napetostjo – varovanje z enopolnim VN odklopnikom in uporaba posebne 

izolacijske podlage za vlečna vozila (QES, ZDA) [7]. 
 
 
Slika 3 predstavlja izvedbo DvBDPN monterjev madžarskega prenosa MAVIR. Slika 4 prikazuje način 
označevanja dvosistemskih stebrov na Madžarskem (MAVIR). Sistema sta trajno označena z različnima 
»sistemskima« barvama (npr. rdeča/bela). V primeru, da so DV gosto postavljeni na izhodu iz RTP, se stebri 
bližnjega DV označujejo z drugo sistemsko barvo (npr. rjava/modra). Rumene zastavice na vrvi se postavijo kot 
meja proti sistemu pod napetostjo, kadar dela izvajajo tuji oz. pogodbeni izvajalci. 
 
 

   
Slika 4: Način označevanja dvosistemskih stebrov na Madžarskem (MAVIR) [7]. 

 
 
Veliko razprave je bilo o nujnosti uporabe prevodne obleke (Faradayeva kletka) za potrebe varovanja monterjev 
pri DvBDPN. Raziskava je pokazala, da edino MAVIR predpisuje uporabo prevodne obleke pri izvajanju 
DvBDPN (na madžarskem izvajajo DPN na VN tudi na potencialu). 
 
Na sliki 4 je razvidno, da ima madžarski monter oblečeno prevodno obleko pri izvajanju DvBDPN. Na sliki 5 sta 
predstavljeni dve izvedbi prevodne obleke pri izvajanju DvBDPN (na levi strani je najnovejša izvedba, ki jo je 
razvil VN laboratorij na tehnični univerzi v Budimpešti BME/BUTE). 
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Slika 5: Predstavitev dveh tipov prevodne obleke (komplet) v MAVIR (Vir: C&G). 

6 ZAKLJU ČKI 

Pri izvedbi vzdrževalnih del na dvo - ali večsistemskih daljnovodih visoke napetosti prihaja kljub zagotavljanju 
varnostnih ukrepov do prepoznanih povečanih tveganj za udar električnega toka. 
 
Dela v bližini visoke napetosti se v ELES-u izvaja že vrsto let na vseh napetostnih nivojih 400/220/110 kV. Pri 
tem so nastali prepoznani nevarni pojavi iz izkušenj, ki so jih imeli vzdrževalci pri različnih vzdrževalnih 
opravilih, zato je elaborat izdelan tako, da na osnovi teoretičnih izhodišč in izkušenj, pridobljenih v praksi, poda 
konkretne usmeritve za izboljšave. 
 
Posamezne aktivnosti delovne skupine so po posameznih fazah obsegale: 

- opredelitev okvira raziskave in rokov izvedbe, 
- preučitev slovenskih virov (predpisi, standardi, interni akti, strokovni članki), 
- preučitev mednarodnih virov, 
- ugotavljanje morebitnih odstopanj internih aktov in norm od predpisanih zahtev, 
- preučitev teoretičnih izhodišč in prepoznavanje tveganj udara električnega toka, 
- analizo dosedanje prakse izvajanja DvBDPN v ELES-u, 
- seznanitev s prakso izvajanja v sosednjih TSO in DSO, 
- izvedbo internih meritev na daljnovodih in primerjavo z dostopnimi tujimi podatki, 
- predloge izboljšav internih aktov in usmeritve za nadaljnje delo. 

 
Delovna skupina je podrobno preučila zahteve predpisov, internih aktov ELES-a (Varnostna pravila [10]) ter 
dejansko prakso in dosedanje izkušnje ELES-a pri izvajanju DvBDPN. 
 
Najpomembnejše ugotovitve so: 

- interni akti ELES-a so usklajeni s slovenskimi predpisi in ni neskladnosti, 
- analiza je ponekod pokazala določene različne praktične pristope pri posameznih aktivnostih ter razlike 

v opremljenosti (npr. prenosne ozemljitve, tablice), 
- na področju izvajanja DvBDPN ni zabeleženih med delavci ELES-a nobenih nevarnih situacij ali 

nezgod pri delu, 
- posamezne delovne postopke je potrebno poenotiti in standardizirati, 
- posamezno opremo/orodje je potrebno poenotiti, 
- podrobna analiza je opozorila na potrebne spremembe in dopolnitve Varnostnih pravil [10] v 

posameznih detajlih s ciljem bolj natančnega zapisa zahtev, 
- smiselno bi bilo izdelati »Priročnik DvBDPN«, ki bi vseboval natančna navodila postopkov za izvedbo 

DvBDPN na DV (od 110 do 400 kV). 
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Pri pisanju priporočil je delovna skupina ločila le-te na aktivnosti, ki jih je s stališča varnega dela v internih aktih 
(Varnostna pravila [10]) možno takoj spremeniti in tiste, ki so potrebne predhodne širše strokovne in poslovne 
razprave, preden se sprejme dokončna odločitev, saj presega kompetence delovne skupine (organizacija, stroški). 
 
Potrebno je poudariti, da posamezne aktivnosti zahtevajo določene spremembe in dopolnitve Varnostnih pravil 
[10] ter druge dodatno poenotenje na nivoju delovnih navodil, splošno za izvajanje del na DV in za izvajanje 
DvBDPN. 
 
Predlaga se proučitev in sprejem poslovnih odločitev glede predlogov naslednjih sprememb in dopolnitev prakse 
izvajanja del na DV v ELES-u: 

- V skladu z možnostmi in v primeru rekonstrukcij ali novogradenj poenotiti označevanje stebrov DV s 
tablicami, še posebej na dvosistemskih DV - poenotiti označevanje obeh sistemov ob FVS (fiksni 
vzpenjalni sistem). 

- Posebna pozornost se nameni mestu in načinu pritrditve delovne ozemljitve na pobarvano kovinsko 
konstrukcijo stebra, še posebej, ko so stiki konstrukcije pobarvani (npr. DV 2x400 kV Beričevo–
Krško). 

- Razišče se in predlaga ob rekonstrukcijah ali novogradnjah vgradnja priključka (»klina« ali »vijaka«) iz 
nerjavečega jekla na konzolah kot kontaktno mesto za priključek prenosne naprave za ozemljitev DV. 

- Preveri se dosledno spoštovanje internih aktov ELES-a (Varnostna pravila) s strani zunanjih izvajalcev 
(praksa, še posebej tujih izvajalcev, se lahko razlikuje od ELES-ove). 

- Pojasni se besedna zveza »VARNOSTNI IZKLOP NAPRAVE«, ki se v praksi pogosto uporablja, ni pa 
točno definirano, kaj naj bi dejansko pomenila. 

 
Predlaga se razprava in sprejem poslovnih odločitev glede predlogov naslednjih sprememb in dopolnitev: 

- Najti primerno rešitev označevanja levega ali desnega sistema s trajnimi barvami na nogi stebra (npr. 
pobarva se en sistem z rdečo in drugi z belo barvo. 

- Raziskati možnost varnostnega izklopa DV na terenu oz. na sami trasi, ko se izvajajo dela, kot je na 
primer vlečenje vodnika. 

- Uvedba uporabe drsne naprave za ozemljitev vlečenega vodnika, ko je en sistem pod napetostjo. 
- Raziskati primernost uporabe posebne ozemljitvene in izolacijske podlage za vlečni stroj ob vlečenju 

vodnika, ko je en sistem pod napetostjo. 
 
Na osnovi tega bo izdelan priročnik, ki bo podal konkretne interakcije in bo osnova za razumne spremembe 
postopkov dela, kot tudi osnova za vsebinsko nadgradnjo Ocene tveganja. 
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