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delovanje elektroenergetskih 
naprav, organizirane deur-
ne posameznike oziroma eki-
pe. Ob pokodbah na omreju 
glede na obseg aktivirajo deu-
rne ekipe, ki jih sestavlja razli-
no tevilo ljudi – glede na veli-
kost in razsenost okvare. V 
obseneje sanacije po potre-

bi vkljuijo tudi pogodbene iz-
vajalce. Med elektrodistribu-
cijskimi podjetji imajo sklenjen 
tudi dogovor o sodelovanju ob 
morebitnih velikih nesreah. 
Najveja teava ob nepredvi-
denih dogodkih pa je teko do-
stopen teren.

Velike spremembe v 

vremenskih razmerah

V Elektru Maribor pravijo, da 
so elektroenergetski objek-
ti in naprave projektirani in 
vzdrevani za vremenske raz-
mere, ki so znailne za posa-
mezno obmoje. V normal-
nih vremenskih razmerah ni 
priakovati vejih motenj v 
oskrbi. V zadnjem asu pa na 
svojem oskrbovalnem obmo-
ju opaajo velike spremembe 
vremenskih razmer, ki se ka-
ejo v doseganju vejih maksi-
malnih hitrosti vetra, snenih 
padavin v jesenskem asu, ko 
listje e ni odpadlo, ter v veji 
koliini padavin v krajem a-
sovnem obdobju in pogostej-
ih izrednih vremenskih do-
godkih. Vse to vpliva na zah-
tevnost oskrbe.

V lanski zimi je na obmo-
ju, ki ga pokriva Elektro Ma-
ribor, po ocenah nastalo za ne-
kaj ve kot 950 tiso evrov ko-
de. Za primerjavo dodajmo, da 
je bilo leta 2009 povzroene za 
ve kot 3,2 milijona evrov ko-
de. koda je bila predvsem pos-
ledica natetih pojavov.

V Elektru Maribor redno 

vzdrevanje infrastrukture iz-
vajajo plansko vse koledarsko 
leto. Pri tem poseben pouda-
rek namenjajo posekom skozi 
gozdna obmoja.

Predhodni narti za 

izredne razmere

V Elektru Maribor imajo po za-
konodaji izdelano oceno ogro-
enosti energetske infrastruk-
ture zaradi naravnih in drugih 
nesre ter nart zaite in ree-
vanja pred naravnimi in drugi-
mi nesreami, kjer so celostno 
opredeljene vse potrebne ak-
tivnosti v podjetju, ki se izvaja-
jo v taknih primerih. Pouda-
rek je na zagotavljanju pravo-
asnega aktiviranja in organizi-
ranosti zadostnega tevila ljudi, 
sredstev in opreme, potrebne 
za uspeno odpravo posledic 
izrednih vremenskih razmer.

Za izvajanje omenjenih ak-
tivnosti imajo na voljo lasten 
kader, sredstva in opremo. Iz-
delani nart vkljuuje tudi pra-
voasno aktiviranje izvajalcev 
zunaj podjetja, ki so potrebni 
za uspeno odpravo posledic 
izrednih vremenskih razmer 
na infrastrukturi;  to so komu-
nalne slube v obinah (za mo-
rebitno pluenje poti), lokal-
na gasilska drutva (za more-
bitno odstranjevanje podrtih 
dreves na cestni infrastruktu-
ri), pogodbeni izvajalci za po-
seke, ekipe monterjev pogod-
benih izvajalcev (kadar je ob-
seg okvar izredno velikih raz-
senosti oziroma ko presodi-
jo, da z lastnim kadrom ne bo-
do zmogli uspeno odpravi-
ti vseh okvar, tako da bi lahko 
zagotovili vsaj zaasno oskrbo 
prebivalstva).

V Elektru Ljubljana je v 
lanski zimi e oktobra tea-
ve povzroil sneg na obmoju 
Trebnjega, Podkuma, Ribni-
ce, Cerknice, Grosuplja in i-
rov. kodo, ki nastane pri to-
vrstnih dogodkih, krijejo iz za-
varovalnin in lastnih rezerv-
nih sredstev.

Svoja omreja v Elektru 
Ljubljana redno pregledujejo, 
vzdrujejo in istijo. V ta dela so 
vkljueni pregledi daljnovodov 
in transformatorskih postaj 
ter ienje zaraslih tras pod 
srednje- in nizkonapetostnim 
omrejem. Obnavljajo hava-
rijske zaloge materiala, vpliv 
vremenskih nevenosti pa re-
dno zmanjujejo tudi s kablitvi-
jo kritinih odsekov daljnovo-
dov, avtomatizacijo srednjena-
petostnega omreja in vekra-
tnim zazankanjem srednjena-
petostnega omreja.

Smo eno izmed vodilnih podjetij za protikorozijsko zaito ter 

sanacijo betonskih povrin na elektroenergetskih objektih, kamor 

sodi pleskanje daljnovodnih stebrov ter konstrukcij razdelilnih 

transformatorskih postaj.
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e betonski stebri niso pri-

merno zaiteni, se v njih 

razvije korozija, ki poa-

si pripelje do propada. Za 

zaito je treba poskrbe-

ti e na zaetku tega proce-

sa, saj je popravilo vejih 

pokodb drago ali pa steb-

rom celo ve ni pomoi.

V Sloveniji za daljnovode ni-
jih napetosti do 20 kilovoltov, 
pa tudi za napetosti do 110 ki-
lovoltov, uporabljamo armira-
nobetonske (AB) drogove. Ti so 
bili veinoma zgrajeni po dru-
gi svetovni vojni in mnoge je e 
nael zob asa.

Mladen Pasari iz podje-
tja Final Pasari pravi, da be-
tonske konstrukcije, e poseb-
no vitke, potrebujejo primerno 
zaito in vzdrevanje, e e-
limo, da bodo dolgo opravlja-
le svojo nalogo. Materiali, ki 
to omogoajo, so na trgu e na 
voljo, hkrati pa izkunje kae-
jo, da so AB-drogovi, ki so bili 
sanirani pred ve kot desetimi 
leti, e vedno dobro ohranjeni 
in sluijo svojemu namenu. In-
tenzivnejo sanacijo pokodo-
vanih drogov prepreuje splo-
no varevanje oziroma misel-
nost, da take konstrukcije niso 
prioriteta in morajo »odsluiti 
svojo ivljenjsko dobo«.

Korozija deluje poasi, a 

zanesljivo

Najveji sovranik betona je ko-
rozija, pri kateri se spreminjajo 
zikalne in kemijske lastnosti 
agregata cementnega kamna. 
Razdelimo jo lahko na zikal-
no (povzroa jo temperaturno 
delovanje – zmrzovanje in talje-
nje) ter kemijsko, ki nastane za-
radi reakcije betona z okolico. 
Posledice se kaejo kot propa-
danje teksture in strukture be-
tona (poslabanje mehanskih 
lastnosti betona zaradi kemij-
ske reakcije).

Na ivljenjsko dobo be-
tonskih konstrukcij vplivajo 
tudi njihov transport, postavi-
tev, skladienje in deponija.

Zane se z lasnimi 

razpokami

Deformacije AB-stebrov so v 
osnovi razpoke, razlaga Mla-
den Pasari. Te so na zaetku 
zelo tanke, lasne razpoke, s 
asom, vremenskimi vplivi in 
uinkovanjem armature (koro-
zija armature – rja) pa se veajo.

Beton v normalnih okoli-
inah, ko je njegov pH veji 
od 12,5, iti armaturo, na nje-
ni povrini pa se ustvari tanek 
oksidacijski sloj oziroma pa-
sivni lm. Zaradi e omenjene 
neustrezne zaite betona nje-
gov pH zane upadati. Takrat 
se zane proces tako imenova-
nega galvanskega lena, ki ga 
sestavljajo armatura ter razto-
pljene kisline in soli v betonu, 
kar privede do korozije oziro-
ma rje. Zaradi volumna te ko-
rozije, ki se lahko povea do 
petkrat (glede na nekorodira-
no stanje), nastanejo zelo velike 
napetosti v betonu in razpoke, 

Betonske stebre je treba 

pravoasno zaititi 

  Sanacija velikih razpok na betonskih stebrih je draga, 

ponekod celo draja od postavitve novega stebra.

ki se najprej pojavijo vzdol ar-
mature, nato pa se zane luiti 
tudi zgornja (zaitna) plast be-
tona. »Seveda svoje naredi tudi 
zmrzal, saj se lahko vodi, ki za-
mrzne v taknih razpokah, po-
vea volumen tudi za deset od-
stotkov. Brez ustrezne zaite je 
torej ivljenjska doba taknih 
objektov precej kraja,« pou-
darja sogovornik.

Propadanje je treba takoj 

ustaviti

Da bi to prepreili, moramo 
ukrepati, ko nastajajo lasne 

razpoke, ko se bodo te pove-
ale, bodo namre stroki sa-
nacije visoki. To lahko nare-
dimo s premazi, ki prodrejo v 
notranjost betona ter omogo-
ijo trajno elastinost in zai-
to pred zunanjimi vplivi. »Ta-
ka zaita je mona samo pri 
lasnih, ne pa pri vejih razpo-
kah, kjer je ponekod e ogroe-
na tudi statika objektov, zato so 
sanacije navadno zahtevne, za-
pletene in s nannega vidika 
drage, ponekod celo draje od 
postavitve novega AB-stebra,« 
e pravi Mladen Pasari.

 smo lahko 

mi 

o tekoe vzdrevanje, v izrednih 

Ukrepanje po 

korakih

V Elektru Ljubljana so v okviru vseh distribucijskih enot na po-
sameznih obmojih organizirane deurne slube za odpravo na-
pak. V normalnem obratovanju so to monterji v pripravljenosti na 
domu, ob morebitnih okvarah pa jih pokliejo na delo. Ob okvarah 
manjega obsega na distribucijski enoti organizirajo skupino za 
ukrepanje v asu okvar. Ob havarijah vejega obsega oziroma e je 
potrebna pomo sosednjih distribucijskih enot, se po internih na-
vodilih podjetja na ravni uprave imenuje krizni tab.
Ob napovedih izrednih vremenskih dogodkov ali obilnega snee-
nja se po enotah in na ravni uprave organizira dodatno deurstvo.
Organizirajo tudi skupino za ukrepanje v asu havarij, ki skrbi za 
koordinacijo med posameznimi distribucijskimi enotami, komuni-
ciranje z mediji, doloa prioriteto odprave okvar, organizira pomo 
med distribucijskimi enotami …
Skupino sodelavcev za ukrepanje v asu havarij organizirajo tudi v 
sami distribucijski enoti. Ta skupina skrbi za:
• organizacijo odprave okvar,
• dostavo materiala na kraj okvare,
• popis okvar in potrebnega materiala,
• organizacijo prehrane.
Vrstni red odprave napak ob havariji – doloanje prioritete napak – 
gre vedno od -kilovoltne ravni do nizkonapetostnega omreja. 
Izjema so dravne ustanove, bolninice, vodovodi … in bolniki na 
domu, ki za vzdrevanje ivljenjskih funkcij uporabljajo elektrine 
medicinske aparate.


