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Povzetek:
Visokozmogljivi modularni kompozitni stebri za nadzemne vode predstavljajo bodočnost v projektiranju
nadzemnih vodov. Kompozitni stebri zagotavljajo cenovno ugodno in zanesljivo rešitev na področjih kjer
okoljski pogoji, teža, dostopnost terena, čas izvedbe, estetika, transportni pogoji, povečana stopnja varnosti in
dolga življenska doba predstavljajo pogoj za postavitev novega voda ali nadomestitev obstoječega. Referat
podaja osnovne podatke o materialu kompozitnih stebrov, načinu uporabe ter možnostih kakor tudi cenovno
primerjavo z obstoječimi tipi stebrov.
Ključne besede: kompozitni stebri, nadzemni vod, kompozitni material, modularni dizajn, fleksibilnost pri
montaži, nižji stroški logistike, dolga življenska doba.

MODULAR COMPOSITE POLES
FOR OVERHEAD LINES
Abstract:
High performance modular composite utility poles are the future in line construction. They provide a cost
effective, reliable solution where environmental conditions, weight, physical access, lead time, aesthetics,
transportation, high strength, enhanced safety or long service life are required for new lines or pole/tower
replacements. This article presents basic datas about materials, way of using of composite poles and cost
efficency compared with exsisting types of poles.
Keywords: composite poles, overhead lines, composite material, modular design, instalation flexibility, lower
logistic costs, longest service life.

1

13. KONFERENCA SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV - Maribor 2017
CIGRÉ ŠK B2-20
1

UVOD

Naraščajoče potrebe po prenosu električne energije in zanesljivem obratovanju na eni strani, ter znižanju
stroškov za prenos in distribucijo na drugi, narekujejo nove rešitve ter uporabo novih naprednih materialov.
Kompozitni materiali so v elektroenergetiki že dalj časa prisotni (kabelske omarice, izolatorji,…) in dajejo dobre
rezultate. Zato je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bodo pojavili tudi stebri za nadzemne vode (za potrebe
prenosa in distribucije) iz kompozitnih materialov. Stebri za nadzemne vode iz kompozitnih materialov so ta
trenutek v uporabi že v več kot 100 elektro distribucijskih podjetjih po vsem svetu. Pozitivne izkušnje
uporabnikov vsekakor vzpodbujajo uporabo tovrstne tehnologije. Tehnične prednosti kot so:
- Visoka specifična trdota (material zagotavlja dobro razmerje med težo in trdoto)
- Visoka absorbcija energije (višja elastičnost)
- Povečana varnost (kompozit je izolacijski material)
- Integrirana UV zaščita, ter zaščita pred vlago
- Nižji ekološki odtis
- Visoka temperaturna odpornost (material odlično prenaša tako visoke kot nizke temperature)
zagotavljajo dolgo življensko dobo in nižje končne stroške za distributerja. Če k temu dodamo še nizke stroške
logistike in skladiščenja lahko z gotovostjo trdimo: Modularni kompozitni stebri za nadzemne vode so
vsekakor prihodnost v trajnostni gradnji nadzemnih vodov.
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KOMPOZITNI MATERIAL IN MODULARNA IZVEDBA

Kompozitni stebri za nadzemne vode so izdelani iz naprednega kompozitnega materiala, ki je mešanica zelo
močnega poliuretana ter steklenih vlaken (E-fiber). Ta dva materiala s pomočjo ustreznega postopka izdelave ter
dodatnih polnil v posameznih slojih zagotavljata vse zahtevane mehanske lastnosti, kot jih mora imeti steber za
nadzemne vode. Narejen je dvoslojno in sicer tako da notranji sloj zagotavlja visoke mehanske lastnosti,
obstojnost in je po stroškovni plati cenovno ugodnejši, zunanji sloj pa ima ob dobrih mehanskih lastnostih še
povišano UV stabilnost. Oba sloja sta trdno povezana na molekularni bazi, tako da lahko govorimo o enovitem
materialu. Z načinom pletenja steklenih vlaken v vse smeri se doseže kombinacija izotropnega materiala
(izotropni material ima enake mehanske lastnosti v vseh smereh), kar zagotavlja da je steber odporen na vse
vrste obremenitev: horizontalno in vertikalno obremenitev, ter torzijsko in kompresijsko obremenitev.
Stebri iz kompozitnega materiala imajo planirano oz. projektirano življensko dobo 80 let, vendar se realno
pričakuje življenska doba celo 100 in več let. Garancijska doba proizvajalca je 40 let kar je še vedno precej več
kot ostali materiali, ki se uporabljajo v ta namen.

Slika 1: Primerjava življenske dobe stebrov iz različnih materialov
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Kompozitni material ima tudi druge prednosti katere govorijo v prid uporabe le tega. Zelo pomemben dejavnik je
nizka teža saj je steber iz tovrstnega materiala dosti lažji od ekvivalentov iz materialov ki so v uporabi. Kot je
razvidno iz grafa na sliki 2 je pri višini stebra nekaj manj kot 23 m razlika med težo kompozitnega in lesenega
stebra večja od 40%, pri ostalih materialih pa je ta razlika še bistveno višja. Iz drugega grafa je razvidno grafa,
da je specifična tudi trdnost kompozitnega materiala precej višja od ostalih materialov.

Slika 2: Primerjava specifične trdnosti in teže med materiali stebrov

Modularna zgradba stebrov omogoča, da lahko s posameznimi moduli sestavljamo različne tipe in višine
stebrov, glede na potrebe. Vodilni proizvajalec RS iz Kanade omogoča, da z enim setom ter z 8 osnovnimi
moduli sestavimo 262 različnih kombinacij stebrov; ob tem je največja možna višina stebra 47,20 m. S
sestavljanjem različnih modulov lahko stopenjsko sestavimo stebre od najnižjega kateri meri 9,1 m v, do že
omenjene največje višine. Nekaj variant oz. možnosti kombinacij modulov je prikazano na sliki 3.

Slika 3: Možnost sestavljanja modulov in višine stebrov
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LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE

Glede na nizko težo in modularno zgradbo kompozitni stebri omogočajo učinkovit transport in s tem znatno
nižje logistične stroške ter skladiščenje. Noben od posameznih modulov ni daljši od standardne dolžine tovorne
prikolice priklopnika. S tem da posamezne module vstavimo enega v drugega pridobimo na volumnu, zaradi
nizke teže pa na tovorno vozilo lahko naložimo večje število modulov. Slika 4 nam prikazuje količinsko
primerjavo za prevoz stebrov iz različnih materialov na enem tovornem vozilu s priklopnikom. Primerjava je
izdelana na podlagi stebrov višine 18,3 m.

Slika 4: Količinska primerjava za prevoz stebrov iz različnih materialov

Slika 5: Transport s tovornim vozilom in kontejnerski transport

Zaradi možnosti zlaganja posameznih modulov enega v drugega je potreben prostor za skladiščenje iste količine
stebrov tudi do 60% manjši, kot pri drugih stebrih; na primer za steber višine 18,3m potrebujemo samo 6,10 m
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prostora. Z možnostjo sestavljanja enake višine stebra iz različnih modulov je potrebna varnostna zaloga
zmanjšana na minimum, kar prav tako pripomore k znižanju stroškov.

Slika 6: Skladiščenje kompozitnih stebrov
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MONTAŽA

Nizka teža stebrov omogoča montažo z lažjo mehanizacijo. Pravzaprav je module za manjše stebre za potrebe
distribucije možno celo nositi. Steber je možno sestaviti opremiti na tleh, ter ga nato postaviti. Možno je pa tudi
postaviti temeljni modul in ga nato s pomočjo dvigal sestavljati. Na težje dostopnih terenih lahko zaradi manjše
teže uporabimo tudi manjše helikopterje. Sam material stebra omogoča pripravo in vrtanje na terenu, lahko pa
tudi proizvajalec po načrtih investitorja pripravi vse potrebne izvrtine. Vsekakor pa se mora monter držati
priporočil proizvajalca o sami montaži ter pripravi izvrtin za montažo obesne opreme in elementov.

Slika 7: Montaža distribucijskih stebrov
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Slika 8: Sestava in postavitev stebrov za elektro prenos

4.1

VKOP IN TEMELJENJE

Glede na velikost stebra in tip tal obstajajo tri različne možnosti vkopa oz. temeljenja:
Za manjše stebre (predvsem distribucijske) temeljenje ni potrebno; steber se vkoplje direktno v tla. Seveda pa je
ta način primeren samo tam kjer tla to omogočajo (zemlja, pesek).

Slika 9: Vkop stebra v zemljo

6

13. KONFERENCA SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV - Maribor 2017
CIGRÉ ŠK B2-20

Vkop stebra s pomočjo zaščitne cevi. Ta način uporabimo tam, kjer direkten vkop v zemljo ni mogoč, hkrati pa z
zaščitno cevjo in ustreznim polnilom steber zaščitimo pred poškodbami. Zaščitna cev mora biti velikosti vsaj
dvakratnega premera vkopanega modula in je lahko betonska ali iz umetne mase. Cev nato zapolnimo s
peščenim polnilom ali peno.

Slika 10: vkop s pomočjo zaščitne cevi

Temeljenje s klasičnimi temelji in posebne izvedbe. Uporabljamo tam kjer imamo večje stebre in kjer tla (skalnat
teren) in naklon ne dopuščata druge možnosti. Obstajajo različne izvedbe in možnosti, pravilno izbiro in način pa
določi projektant. Proizvajalec mu lahko pri tem pomaga s svojimi izkušnjami.

Slika 11: Temeljenje
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MOŽNOSTI VZPENJANJA PO KOMPOZITNIH STEBRIH

Za montažo in vzdrževanje voda so možni naslednji načini vzpenjanja na stebre (slika 12):
- Klini: proizvajalec ima na voljo posebne kline ki se jih enostavno namesti na steber
- Lestve: na voljo so posebni nosilci ki se pritrdijo na steber nanje pa se nato namestijo plezalne lestve
- Dostop do stebra z avto dvigali

Slika 12: Načini vzpenjanja (klini, lestve, dvigalo)
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ZAKLJUČEK

Ker kompozitne materiale v elektroenergetiki dobro poznamo in jih tudi s pridom uporabljamo je glede na
dejstva in tudi pozitivne izkušnje distribucijskih in prenosnih podjetij, katera stebre iz kompozitnih materialov že
uporabljajo, vsekakor potrebno razmisliti o uporabi takšne tehnologije v slovenskem elektroenergetskem
sistemu. Navedeni faktorji kot so dolga življenska doba, majhna teža in volumen ter s tem prihranki pri logistiki
in montaži, dobra UV zaščita ter zaščita proti vlagi, ter odpornost na kisline pesticide in korozijo, govorijo v prid
kompozitnim materialom in ekonomski upravičenosti uporabe le teh. Ob tem ni zanemarljiva povečana varnost
saj je kompozitni material tudi dober izolator. Material je tudi ekološko neoporečen saj ne vsebuje nikakršnih
toksičnih snovi, hkrati pa njegova površina onemogoča plakatiranje in enostavno čiščenje grafitov, kar je dan
danes problem v urbanih okoljih. Seveda je treba tehnologijo prilagoditi razmeram v slovenskem
elektroenergetskem sistemu in opraviti testiranja. To ne pomeni da bomo tehnologijo modularnih kompozitnih
stebrov v našem energetskem sistemu pričeli uporabljati že jutri, vsekakor pa je potrebno razmisliti o možnostih
uporabe tam kjer bi bilo to smotrno.
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