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Povzetek – Uvedba mobilne podpore pri vzdrževanju daljnovodnih sistemov in transformatorskih postaj je 

začetek, ki omogoča razširitev in dopolnitev obstoječih sistemov. Nove možnosti mobilne tehnologije in terenske 

izkušnje spodbujajo uporabnike v širitev mobilne podpore vzdrževanju. Poleg nalogov za delo razvoj mobilne 

tehnologije omogoča spremljanje in beleženje raznih informacij ter povezovanje z različnimi sistemi, ki izvajajo 

različne analize o stanju opreme. Osnovne smernice razvoja kot na primer lažje, hitrejše in preglednejše 

spremljanje vzdrževalnih del ostajajo nespremenjene. Vendar nadgradnja ostalih sistemov vzdrževanja posledično 

zahteva beleženje večjega števila ugotovitev ali meritev. Te pa ne smejo predstavljati večje obremenitve 

uporabnikom mobilne podpore vzdrževanja. Nadaljnji razvoj - poleg izkušenj razvijalcev - vsekakor zahteva 

spremljanje uporabe mobilne podpore vzdrževanja in prilagoditve potrebam uporabnikov. Članek povzema 

mobilno vzdrževanje RTP v poslovnem sistemu podjetja Eles, z upoštevanjem obstoječih razvojnih nalog, ter plan 

morebitnih nadgradenj sistema.  

 

Ključne besede: transformatorske postaje, mobilno vzdrževanje, mobilne tehnologije, nalogi za delo, vrednostno 

vodeno vzdrževanje, RTP 

MOBILE MAINTENANCE SUPPORT FOR SUBSTATIONS  

Abstract – Implementing mobile maintenance support for overhead lines and substations is the beginning that 

will enable future expansions and additions to current systems. New mobile technology possibilities and field 

experiences encourage the users to expand mobile maintenance support. In addition to work orders, the 

development of mobile technology enables monitoring and recording of various information and the connection 

with different systems that carry out different equipment analyses. Basic development guidelines, for example 

easier, faster and more transparent monitoring of maintenance works are the same. But an upgrade of other systems 

subsequently calls for increased recordings of findings and measurements. However, these must not additionally 

burden the users of mobile maintenance support. The future development – in addition to experiences of 

developers – also requires monitoring the usage of mobile maintenance support and its adjustment to user needs. 

This article summarizes mobile maintenance of substations in ELES's business system while taking into account 

current development assignments and planned system upgrades.  

 

Keywords: substation, mobile maintenance, mobile technology, working orders, value driven maintenance, 

substations  
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1. UVOD 

Mobilne tehnologije dopolnjujejo naš vsakdanjik tako v zasebnem, kot tudi v poslovnem okolju. Težnja po 

obvladovanju poslovnih procesov, stroškov, itd., poleg uvedbe standardov, informatizacije ter dokumentacije 

zahteva izmenjavo podatkov z ostalimi sistemi, kar omogoča celovit pregled vzdrževanja ali stanja sredstev.  

Uvedba mobilne podpore pri vzdrževanju transformatorskih postaj, postaja del vsakodnevnih poslovnih procesov, 

saj predstavlja učinkovit način vodenja del in popis okvar na prostorsko porazdeljenih ali stacionarnih napravah. 

Mobilni sistem poleg združevanja in vnosa podatkov v obstoječe podatkovne baze predstavlja hitrejšo in 

uporabniku bolj prijazno podporo. Zaradi trenutnih zahtev in glede na stopnjo razvoja informacijskih sistemov se 

določene programske rešitve implementirajo ločeno od pregleda celotnega informacijskega sistema, kar zahteva 

naknadno povezovanje ali združevanje podatkov. V preteklih člankih so opisane rešitve in proces uvedbe mobilne 

podpore vzdrževanju daljnovodnih sistemov in transformatorskih postaj, zato ta članek povzema že izvedene 

programske rešitve in  nadgradnje s širitvami na preostale sisteme. Obenem želimo prikazati dinamiko razvoja 

nadgradenj in razširitev mobilne podpore vzdrževanju glede na dodatne zahteve uporabnikov ali ostalih sistemov. 

Članek opisuje pomembnejše nadgradnje in razširitve mobilne podpore vzdrževanju. V članku se osredotočamo 

na kratkoročne nadgradnje in razširitve, ki jih je možno uvesti v obdobju nekaj let. 

 
1. OBSTOJEČE STANJE MOBILNE PODPORE VZDRŽEVANJU  

 

Z uvedbo mobilne podpore vzdrževanju je Eles dosegel poenostavitev in standardizacijo vzdrževanja, kar mu 

omogoča lažje vzdrževanje prostorsko porazdeljenih sistemov z vključevanjem procesov od preventivnega 

vzdrževanja do podpore pri izvajanju posegov (vključno z zajemanjem podatkov o nastalih stroških). Mobilna 

podpora vzdrževanju predstavlja učinkovit način vodenja del in popis okvar na prostorsko porazdeljenih ali 

stacionarnih napravah. Ne uporablja se le kot dodaten sistem, ampak združuje in dopolnjuje obstoječe podatkovne 

baze. Poleg lažje in hitrejše uporabe, uvedba mobilne podpore vzdrževanju uporablja poenotenje šifrantov za lažjo 

analizo vseh okvar, napak ali posegov. Poleg že navedenih prednosti, mobilna podpora vzdrževanju pripomore 

tudi poročanju o opravljenem delu ter lažje evidentiranje okvar na infrastrukturi prenosnega omrežja. Zaradi 

širšega nabora in cenovne dostopnosti naprav, se izvaja na tabličnih računalnikih z operacijskim sistemom 

android. [1] 

 

Trenutna mobilna podpora vzdrževanju ali z drugimi besedami programska opreme PSA (Power service 

Assistant ), obsega celotno VN (visoko napetostno) infrastrukturo Eles-a: 

 

• daljnovodne sisteme, 

• transformatorske postaje,  

 

in se navezuje na sledeče sisteme:  

 

• Strežnik Maximo (baza tehničnih podatkov, lokacije sredstev; mesečni plani in realizacija; nalogi za delo; 

opravila; ure dela; uporaba orodij; itd…). 

• Strežnik PSA (povezovanje posamičnih sistemov; priprava in vodenje izvajanja postopkov na terenu; 

dopolnitev nalogov za delo; razporejanje ugotovitev na nove naloge, izdelava zbirnega poročila o pregledu , 

izmenjava podatkov z ostalimi sistemi ali deli sistema).  

• Strežnik GIS (ESRI) (digitalni sloji DV VN omrežja Elesa; ortofoto in ostali prostorski načrti; digitalni 

kataster; dostopne poti do DV; koordinate okvar itd).  

 

Obenem je potrebno omeniti, da je Eles v preteklih letih izvedel prehod mobilne podpore vzdrževanju iz 

operacijskega sistema Microsoft na Android. Razlogi prehoda so: večja cenovna dostopnost naprav, hitrejši in 

cenejši razvoj sistema ter razširjena uporaba naprav aktualnega operacijskega sistema v poslovnem in zasebnem 

okolju. V nadaljevanju članka opisujemo le pomembnejše nadgradnje informacijske, mobilne podpore 

vzdrževanju, saj bi v nasprotnem, ob navedbi vseh funkcionalnosti mobilnega sistema prispevek postal 

nepregleden in bi odstopal od prvotne namere pregleda in opisa bistvenih nadgradenj podpore mobilnemu 

vzdrževanju. Slednje obsega mobilni in strežniški del, zato smo v spodnjih tabelah dodali opis, na katerega se 

bodoči razvoj nanaša.  
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Razširitev PSA: 2012-2014 [2] 

 

PSA Razširitev Opis 

PSA Mobile GIS mobilna podpora Prehod na ESRI SDK mobilno platformo. 

PSA Mobile RTP verzija mobilnega sistema 

in PROSTOR 

Izdelava novih verzij mobilnega sistema: podpora 

vzdrževanju RTP in prostorskim uporabnikom. 

PSA Mobile Fotografije okvar Fotografije v nekaterih delih nazorneje kot opis 

prikažejo stanje sredstev in so del poročila. 

PSA Mobile WiFi komunikacija Poleg mobilnega prenosa podatkov, se ob prenosu 

nalogov za delo in prostorskih podatkov uporablja 

WiFi komunikacija v off-line načinu dela. 

PSA Mobile 

 

Povezava z Maximo 7.5 in GIS 

(ESRI) 

Integracija PSA programske opreme z novejšo 

verzijo IS Maximo in GIS (ESRI) prostorskim 

informacijskim sistemom Elesa. 

Tabela 1: Razširitve PSA v letih 2012 - 2014 

 

 

Pomembnejše širitve ob prehodu PSA sistema na MSSQL bazo in povezava z združenim IS Maximo (AM in 

IT): 2014-2015 [3] 

 

PSA sistem Razširitev Opis 

PSA Server Prenova povezav z združenim IS 

Maximo (AM in IT) 

Prenova web vmesnikov med PSA in Maximo. 

Prenova šifriranja sredstev zaradi integracije 

tehnične baze Maximo z novim ERP(AX) 

poslovnim sistemom Elesa. 

PSA Mobile Delovne ure, nadure in dodatki za 

delovne izkaze 

Vpisovanje ur dela, nadurnega dela in dodatkov 

neposredno na mobilni napravi, integracija z 

Maximo, kar služi kot osnova za pripravo delovnih 

izkazov za izplačilo plač delavcem v ERP (AX). 

PSA Mobile Napredna možnost navigacije – DV 

sistemi 

Nadgradnja GIS podpore mobilnemu sistemu z 

vključitvijo kompasa na terenu. Avtomatsko 

prepoznavanje sistemov pod DV in smeri pogleda. 

Tabela 2: Razširitev PSA v letih 2014 - 2015 

 

 

II faza razširitve PSA (2016-2018) 

 

Eles je konec leta 2016 pričel z II fazo razširitve PSA mobilnega sistema, predvsem zaradi prilagoditve mobilnega 

sistema novim navodilom o vzdrževanju, potreb po dodatnih integracijah z IS Maximo in razširitvah z novimi 

funkcionalnostmi. 

 

Nekatere pomembnejše razširiteve in dograditeve PSA II - mobilni sistem vzdrževanja [4] 

 

 

PSA sistem Razširitev Opis 

PSA Mobile Prenova delnih in zbirnih poročil o 

pregledu DV tras in RTP 

Prenova poročil glede na prenovljena navodila o 

vzdrževanju in vključitev razvrščenih predhodnih 

ugotovitev. 
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PSA Mobile Nadgradnja beleženja ugotovitev na 

podlagi razvrstitve predhodnih 

ugotovitev  

Vključitev sledljivosti predhodnih ugotovitev in 

izvedba pregleda DV ali RTP na podlagi razvrščanja 

predhodnih ugotovitev in vnosa novih. 

PSA Mobile Razširitev mobilne podpore 

vzdrževanju kablovodov 

Izdelava novih poročil o pregledu kablovodov in 

nadgradnja šifranta klasifikacij okvar na kablovodih. 

PSA Mobile Beleženje funkcionalnih preizkusov 

delovanja VN polja po končani reviziji 

Beleženje funkcionalnih preizkusov s pomočjo 

vnaprej pripravljene liste signalov za posamezno 

VN polje. 

PSA Mobile Meritve ozemljitev na DV stebrih  Vnos meritev ozemljitev na terenu - kreiranje 

poročila. 

PSA Mobile Meritve padcev napetosti Vnos meritev padcev napetosti na terenu - kreiranje 

poročila. 

PSA Mobile Meritve istočasnosti delovanja 

odklopnika 

Vnos meritev istočasnosti delovanja odklopnikov na 

terenu – kreiranje poročila. 

PSA Mobile Meritev prebojne trdnosti izolacijskih 

olj 

Vnos meritev prebojne trdnosti na terenu - kreiranje 

poročila. 

PSA Mobile Meritev kvalitete plina SF6  Vnos meritev kvalitete plina na terenu - kreiranje 

poročila. 

PSA Mobile Stanje števcev odklopnika Vnos števila izklopov odklopnikov na terenu. 

PSA Mobile Stanje števcev odvodnikov Vnos delovanje odvodnika prenapetosti na terenu.  

PSA Mobile Stanje števca regulacijskega stikala TR  Vnos števca delovanja regulacijskega stikala na 

terenu. 

PSA Mobile Mobilna podpora VZD - pregledi 

delovišč 

Izdelava poročila o pregledu delovišča – mobilna 

podpora pooblaščencem VZD. 

PSA Mobile Ocenjevanje stanja EE naprav na 

terenu 

Vnos stanja naprav na terenu v sklopu revizije VN 

polj – AHI (Asset Health Index). 

PSA Mobile Povezava mobilnega sistema z novima 

moduloma Linear in Spatial – IS 

Maximo  

Prenova povezav mobilnega sistema zaradi 

spremembe virov podatkov, z uvedbo novih 

modulov Maximo Linear in Spatial. 

Tabela 3: Plan razišritve PSA v letih 2016 -2018 

 

 

 3. PLAN DOLGOROČNIH NADGRADENJ MOBILNEGA SISTEMA ZA PODPORO 

VZDRŽEVANJU RTP 

 

3.1   Mobilna podpora vzdrževanju 

 

Smer razvoja mobilnega sistema Eles, spodbuja k nadgradnji izmenjav podatkov podpore mobilnemu 

vzdrževanju brez povezave (ang. off-line) v smer konstantne izmenjave podatkov (ang. on-line). Dosedanji 

način delovanja je zadoščal preteklim potrebam vzdrževanja, saj so delovne skupine na teren odhajale iz 

matične enote ter se po opravljenem delu dnevno vračale nazaj v matično enoto. Izmenjava podatkov zato na 

terenu ni bila potrebna, saj preko dneva vzdrževalne skupine niso prejemale dodatnih zadolžitev iz centrov 

vzdrževanja. Z uvedbo kombiniranih nalogov za delo pregled/odprava, pa se je izkazala potreba po on-line 

izmenjavi podatkov že na samem terenu. Tako lahko z uvedbo on-line načina posamezni vzdrževalci ob 

pregledu infrastrukture na terenu beležijo posamezne ugotovitve in nekatere tudi hkrati odpravljajo. Na podlagi 

ugotovitev nastane izvedeno opravilo, ki se avtomatsko prenese iz naloga za delo za pregled na nalog za delo 
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za odpravo. Vodja delovne skupine, katerega naloga je spremljanje dela in vodenje delovne skupine na terenu, 

bo tako takoj seznanjen z odpravljenimi ugotovitvami posameznih vzdrževalcev. 

Ob pričetku letošnjega leta je Eles pričel z aktivno uporabo dokumentnega sistema. S tem so se pričele zbirati 

večje količine dokumentacij, ki se arhivirajo na strežnikih. Mobilni sistem v off-line načinu delovanja s 

strežnikov prenaša zgolj manjšo količino podatkov, večji del izmenjave pa predstavljajo prostorski podatki, ki 

se prenašajo iz centralnega GIS sistema Eles. Vse večje zahteve uporabnikov za vpogled v tehnično 

dokumentacijo VN naprav, ki se hrani v dokumentnem sistemu, pa bo v bodoče omogočal on-line vpogled v 

centralni informacijski sistem Elesa, neposredno iz terena. [4] 

3.2   RTP pregledovalnik PSA 

RTP 3D modeli VN polj, izdelani na podlagi laserskega snemanja, danes v sklopu informacijske podpore 

vzdrževanju predstavljajo dober interaktivni pripomoček pri planiranju vzdrževalnih del v Elesu. 3D pogled daje 

vzdrževalcu pravo predstavo razporeditve VN naprav v stikališču in njihovo povezanost. V Elesu v bodoče 

planirajo povezati 3D modele VN polj s SCADA sistemom, kjer bi preko 3D modelov lahko spremljali aktualno 

stanje delovanja VN naprav v realnem času. 3D pogled z vsemi podatki, pa bi bil tudi zelo dober pripomoček pri 

pregledu VN naprav na terenu in rednih revizijah VN polj. Zato Eles v bodoče planira nadgradnjo mobilnega 

sistema, z vključitvijo podatkov laserskega snemanja RTP. 3D pogled bo vzdrževalcem na terenu omogočal 

vizualno podporo lociranju ugotovitev na VN napravah in natančnejše določitev mesta okvar, lažji pregled 

določenih podatkov ter spremljanje realnega stanja v stikališču s pomočjo podatkov iz SCADA sistema. 

Podatki laserskega snemanja in GPS pozicij posameznih VN naprav ter podatki stanja delovanja VN naprav v 

realnem času so zadosten vir informacij, da bi se lahko v bodoče nadgradil mobilni sistem za namen varovanja 

vzdrževalcev pri delu v stikališčih. Pri revizijah VN polj se področje izvajanja vzdrževalnih del v stikališčih 

ogradi z zastavicami. S tem se vzdrževalcem prepreči, da zaidejo na področja pod napetostjo. Da bi izboljšali 

varnost vzdrževalcev pri delu v stikališčih, je plan podjetja nadgradnja mobilnega sistema na način, da bo ta na 

podlagi podatkov lasersko posnetih stikališč in GPS pozicij posameznih VN naprav ter podatkov stanja delovanja 

VN naprav v realnem času, obveščal in alarmiral vzdrževalca v primeru nahajanja izven dovoljenega, ograjenega 

območja vzdrževalnih del. [4] 

4 OSTALI SISTEMI IN MEDSEBOJNO POVEZOVANJE  

 

Poleg podpore mobilnemu vzdrževanju, Eles za potrebe vzdrževanja uporablja sledečo programsko opremo: IS 

Maximo, PPM, GMS, GIS (ESRI) in Neplan (CRM), kot prikazuje slika 1. Nekateri od naštetih programov že 

medsebojno izmenjujejo podatke in s tem pripomorejo k boljši preglednosti.  

 

 
 

Slika 1: Informacijski sistem Elesa  
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Dober primer medsebojne izmenjave podatkov je povezava med IS Maximo, ERP sistemom in PSA sistemom, 

kar omogoča integracijo osnovnih sredstev z bazo tehničnih podatkov Maximo in obvladovanje stroškov 

vzdrževanja (strošek dela, materiala, zunanjih storitev in orodij). Z mobilno aplikacijo PSA se dodajajo 

ugotovitve, ki jih vzdrževalci evidentirajo pri pregledu daljnovodov in RTP-jev in se razvrščajo na naloge za delo 

v IS Maximo. Krog informacijske podpore vzdrževanja je tako sklenjen, od same prijave, odprave okvare, poročil 

o delu in evidentiranja delovnih ur in uporabe orodij. Pridobljene podatke IS Maximo in PSA mobile koristi tudi 

PSA pregledovalnik (poleg pregleda tlorisov, enopolnih shem stikališč ter 3D modelov VN polj) z vizualnim 

pregledom ugotovitev na VN napravah v RTP-jih. 

 

Trenutna nepovezanost med Maximo in GIS prostorskim informacijskim sistemom dopolnjuje mobilni sistem, ki 

s pomočjo prostorskih slojev daljnovodov, stebrov in postaj, ortofoto načrtov in digitalnega katastra nudi 

kvalitetno podporo mobilnim uporabnikom. Omenjena pomanjkljivost bo odpravljena z uvedbo Maximo Spatial 

Asset Management, ki bo  povezal Maximo z GIS (ESRI) sistemom, kar bo omogočalo prostorski prikaz procesa 

vzdrževanja, med katere sodi tudi prikaz ugotovitev (okvar) na daljnovodih, evidentiranih s PSA mobilnim 

sistemom. Uvedba Maximo Linear Asset Manager, bo zagotovila mobilnemu sistemu linijski vir podatkov o 

daljnovodih in njihovi sestavi in s tem podrobnejše beleženje ugotovitev in evidentiranje rezultatov vzdrževanja. 

 

Za kvalitetne informacije, ki služijo odločevanju o nadaljnjih ukrepih in usmeritvah vzdrževanja, je vsekakor 

potrebno še dodatno nadgraditi povezave med sistemom vzdrževanja in poslovnim sistemom. Le to lahko 

pripomore k boljšemu in preglednejšemu poslovanju ter določitvi prednostnih nalog, ki bodo izboljšale poslovanje 

celotnega sistema. Eden od takšnih sistemov je programsko orodje Vrednostno vodeno vzdrževanje (ang. Value 

Driven Maintenance - VDM), ki omogoča spremljanje več KPI-jev (ang. Key Performance Indicator), kot 

prikazuje slika št. 2. S tem je Eles naredil pomemben korak iz periodičnega vzdrževanja (ang. Time Based 

Maintenance – TBM) in vzdrževanja usmerjenega v zanesljivost, v vrednostno vodeno vzdrževanje. Trenutno je 

programska oprema vezana le na tehnično bazo (Maximo), kjer se poleg nalogov za delo vnašajo sredstva, ure, 

orodja, nalogi za delo, itd. V bližnji prihodnosti je potrebno izvesti povezavo s poslovnim sistemom, ki poleg 

nabavne vrednosti opreme nudi informacije o nastalih stroških (investicija ali vzdrževanje), amortizaciji, vrednosti 

nove opreme, itd. Uvedena rešitev vsebuje predefinirane KPI, zasnovane na uveljavljeni metodologiji upravljanja 

s sredstvi (VDM). [5] 

 

 
Slika 2: Pregledna plošča VDM 
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Poleg povezav med sistemi znotraj podjetja, Eles prostorske podatke parcel in načrtov pridobiva preko neposredno 

povezave z GURS (Geodetske uprave Republike Slovenije). Tako se lahko zagotovijo vedno zadnji podatki parcel 

in lastnikov, kar se uporablja kot vir podatkov informacijski podpori pripravi gradenj (EGIS - služnostne pogodbe) 

in mobilnemu sistemu vzdrževanja. 

Tekom letošnjega leta bo Eles za potrebe vzdrževanja znotraj IS Maximo uvedel nov modul - AHI (Asset Healt 

Indeks). Istočasno bo za pridobivanje podatkov o stanju naprav nadgrajen PSA mobilni sistem, ki omogoča 

beleženje stanja naprav na terenu, v sklopu posameznih revizij VN polj. Z uvedbo dokumentnega sistema in 

nadgradnje povezav v delovni tok podpisnikov, bo Eles dokončno prešel na brezpapirno poslovanje.  

 

 

5. ZAKLJUČKI 

 

Mobilna tehnologija dopolnjuje, standardizira in informatizira vzdrževanje transformatorskih postaj. Kot je 

navedeno v članku, sama mobilna podpora vzdrževanju prinaša več prednosti, ki se stopnjujejo ob izmenjavi 

podatkov z ostalimi sistemi, kar omogoča celovit pregled vzdrževanja ali stanja sredstev.  

Prav povezovanje med različnimi sistemi zahteva usklajene nadgradnje vseh sistemov, sicer prihaja do podvajanja 

podatkov ali uporabe sistemov, ki prvenstveno niso namenjeni specifičnim rešitvam. Vsekakor je smiselno 

vključevati posamezne specializirane informacijske sisteme za posamezna področja, ki pa morajo imeti sledeče 

lastnosti: kompatibilnost, podprtost in razširljivost.  

Lahko zaključimo, da je cilj vseh sistemov namenjenih vzdrževanju transformatorskih postaj in mobilne podpore, 

izvedba medsebojno izmenjave podatkov. Pri tem je treba poudariti, da je smotrno izvesti izmenjavo podatkov 

med informacijskimi sistemi znotraj Eles-a (meritve, stroški, NZD, itd.), kot tudi z zunanjimi sistemi. Razlog je 

predvsem v specializiranih programih namenjenih ožjemu krogu uporabnikov, kar pa ne dodaja celostne 

preglednosti vzdrževanju.  
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