
IKT infrastruktura za podporo obratovanju in vzdrževanju turbinske 

opreme v hidroelektrarnah 

Peter Žnidarič1, Luka Selak2, Damir Husejnagić1,  Borut Rihtaršič1, Peter Butala2 
in Alojzij Sluga2 

1Litostroj Power,  
2Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani 

 

ICT infrastructure for operation and maintenance support of hydropower units in hydro 
power plants 

To support the operation and maintenance of industrial equipment the concept of industrial 
product-service systems (IPS2) has been proposed. The concept introduces innovative business 
models focused on providing functionality, availability and result from the operation of work 
system. Within the project Collaborative platform for operations support of work systems – case of 
hydro power plants (COMOS) ICT infrastructure, that enables offering of new business models 
from the supplier’s perspective, has been developed. It enables making decisions related to 
equipment operation and maintenance support in the web environment. Information infrastructure 
consists of: data acquisition system from control system (1), monitoring of high-frequency 
phenomena (2), supplier’s diagnostic center (3), a communication link between hydropower plant 
and diagnostic centers (4), and communication link between diagnostic center and clients (5). A 
pilot implementation of the ICT infrastructure for operation and maintenance support of water 
turbines is realized in Arto- Blanca hydroelectric power plant on the Sava river. 

 

Kratek pregled prispevka 

Za podporo obratovanju in vzdrževanju industrijske opreme se v zadnjih letih uveljavlja koncept 
industrijski produktno storitveni sistemi (IPS2). Koncept uvaja inovativne poslovne modele 
osredotočene na zagotavljanje funkcionalnosti, razpoložljivosti in odgovornosti za rezultat 
obratovanja delovnega sistema iz vidika dobavitelja industrijske opreme. V okviru projekta 
Platforma za podporo operacijam industrijskih delovnih sistemov – primer hidroelektrarn 
(COMOS) je bila zato, da bo lahko dobavitelj opreme za hidroelektrarne nudil nove poslovne 
modele sodelovanja, razvita IKT infrastruktura. Z njo je mogoče v spletnem okolju izvajati 
odločitve za podporo obratovanju in vzdrževanju hidroelektrarne. Informacijsko infrastrukturo 
sestavlja: zajem podatkov iz sistema vodenja (1), spremljanje visokofrekvenčnih pojavov (2), 
dobaviteljev diagnostični center (3), komunikacijska povezava med hidroelektrarno in 
dobaviteljevim diagnostičnim centrom (4) in zagotovljen dostop klientov do diagnostičnega centra 
(5). IKT struktura za podporo obratovanju in vzdrževanju turbinske opreme v hidroelektrarnah je 
pilotno izvedena v hidroelektrarni Arto- Blanca na reki Savi. 



1 Uvod  

Proizvodnja podjetja industrijske opreme se v 
zadnjih letih poleg osredotočenosti na razvoj, 
izdelavo in dobavo osnovnega produkta, vedno 
bolj posvečajo razvoju storitev v celotnem 
življenjskem ciklu delovnega sistema. V 
znanstvenih krogih se področje storitvene 
podpore celotnemu življenjskemu ciklu 
raziskuje pod gesloma v angleškem jeziku:  
product services systems (PSS)« in »industrial 
product service systems« (IPS2). PSS je sistem 
produktov, storitev in podporne infrastrukture, 
ki so  načrtovani tako, da omogočajo 
konkurenčnost, izpolnjujejo kupčeve potrebe in 
omogočajo v primerjavi s klasičnimi poslovnimi 
modeli nižji vpliv produktov na okolje [1].   
Koncept PSS je bil za specifične značilnosti 
področja industrijske opreme prilagojen v 
okviru koncepta IPS2. IPS2 vključuje 
medsebojno povezavo vseh faz življenjskega 
cikla izdelka: to je načrtovanje, razvoj, dobavo 
in uporabo izdelka [2].  To omogoča vpeljavo  
inovativnih poslovnih modelov osredotočenih 
na zagotavljanje funkcionalnosti, 
razpoložljivosti in odgovornosti za rezultat 
obratovanja delovnega sistema, česar klasični 
kupoprodajni poslovni odnos ne omogoča [3]. 

Poleg tega, menimo, da mora poslovni model 
temeljiti na partnerstvu med odjemalcem, 
dobaviteljem opreme in dobavitelji storitev 
tekom celotnega življenjskega ciklusa opreme, s 
ciljem doseganja bolj učinkovite uporabe 
opreme in s tem ustvarjanja dodatne nove 
vrednosti, kar omogočajo sinergijski učinki 
sodelovanja [4]. 

Z namenom razvoja in realizacije IPS2 za 
hidroelektrarne je bil predlagan Eureka projekt  
E! 5343 EUREKA-PROFACTORY-COMOS. 
Ta obravnava relacije med odjemalcem in 
dobaviteljem na segmentu industrijske opreme 
za hidroelektrarne. 

V okviru tega projekta so bili postavljeni 
temelji IPS2 sistema, to je proizvodov in 
storitev za podporo operacijam in vzdrževanju 
hidroelektrarn. Raziskave in razvoj so 

vključevale: (1) razvoj novega poslovnega 
modela, (2) razvoj sistema za on-line 
spremljanje in nadzor delovanja opreme, (3) 
razvoj diagnostične in odločitvene podpore, (4) 
razvoj sistema vzdrževanja na osnovi 
dejanskega stanja in (5) razvoj spletnega okolja 
za sodelovanje. 

V okviru tega prispevka je predstavljen 
razvoj poslovnega modela za IPS2, 
informacijska infrastrukture za on-line 
spremljanje procesa proizvodnje električne 
energije in stanja naprav od koderkoli in 
kadarkoli ter s o orodje za analize. To omogoča 
podporo obratovanju in vzdrževanju turbinske 
opreme za hidroelektrarne.  

2 Razvoj novega poslovnega modela 

Poslovni model v splošnem opredeljuje 
principe kako podjetje ustvarja, pridobiva in 
posreduje vrednost. Tovrstni poslovni model je 
internega značaja in usmerjen v poslovanje 
samega podjetja. Eno od vodil poslovnega 
modela podjetja je, kako minimizirati stroške 
ustvarjanja in pridobivanja vrednosti na inputu 
ter maksimirati ceno posredovane vrednosti na 
outputu s ciljem maksimiranja dobička [4]. 

Toda pridobivanje in posredovanje vrednosti 
je vedno igra dveh igralcev, odjemalca na eni 
strani in dobavitelja na drugi. Tovrstne odnose 
ureja kupoprodajni poslovni model, ki se je 
razvil v tržnem okolju in je splošno sprejet ter 
vsakodnevno uporabljan [4]. 

Namen kupoprodajnega modela je omogočiti 
trgovanje med dvema strankama. Model ureja 
interakcije nakupa in prodaje, ki pripeljejo do 
menjave blaga in/ali storitev. Model vključuje 
dve fazi trgovanja. V ponudbeni fazi so 
interakcije med strankama relativno 
nezavezujoče, kot npr. povpraševanje in 
ponudba. Pri teh interakcijah lahko pride do 
navzkrižja interesov zaradi internih poslovnih 
modelov sodelujočih strank, saj želi odjemalec 
kupiti čim ceneje in dobavitelj prodati čim 
dražje. To navzkrižje se rešuje s pogajanji, ki 
lahko, ali pa tudi ne, vodijo do dogovora. V 
primeru, ko se stranki dogovorita, si izmenjata 
naročilo in potrditev naročila ali pa skleneta 



ustrezno pogodbo. S tem obe stranki sprejmeta 
svoj del obvez kupoprodajnega odnosa in začne 
se  faza realizacije. Dogovor se zaključi s 
dobavo blaga ali storitev, izstavitvijo računa in 
njegovim plačilom. Faza realizacije je dobro 
regulirana z ustreznimi zakoni in pravili  
poslovanja, kar zagotavlja pravno varnost 
obema strankama. Odgovornost dobavitelja se 
zaključi z dobavo blaga in/ali storitev ter 
iztekom garancijske dobe, odgovornost 
odjemalca pa se konča s plačilom. Na sliki 1 je 
prikazana shema klasičnega kupoprodajnega 
poslovnega modela. 
 

 
Slika 1: Kupoprodajni poslovni model [4] 

Kupoprodajni model (glej sliko 1) poveže 
dobavitelja in odjemalca v vrednostno verigo, v 
kateri prvi posreduje vrednost, drugi pa to 
vrednost pridobi. Če v tem odnosu ena od strank 
uspe iztržiti boljše pogoje trgovanja, je to vedno 
na račun druge. Rezultat je torej ničelna vsota. 

Kupoprodajni model se široko uporablja in je 
ustrezen za večino poslov. Vprašanje pa je, ali 
je primeren za produktno-storitvene sisteme, 
kjer pričakujemo sinergije med partnerji.  

Zato, da si pojasnimo specifiko IPS2, si 
oglejmo posebnosti relacije 
odjemalec/dobavitelj v primeru nabave/dobave 
tehnološke opreme [2].  

Odjemalec nabavi tehnološko opremo z 
namenom, da z njo učinkovito in kvalitetno 
izvaja nek proizvodni proces. Pri tem je njegov 
osnovni fokus usmerjen na ustvarjanje vrednosti 
na outputu – se pravi na produkte proizvodnega 
procesa, ki morajo biti ustrezne kakovosti in jih  
je potrebno pravočasno dobaviti odjemalcem. 
Tehnološka oprema pa je zgolj sredstvo za 
ustvarjanje vrednosti. In manj kot ima z njo 
opravkov, problemov in stroškov, bolj je 
zadovoljen. Iz njegovega zornega kota 
odjemalec torej ne potrebuje zgolj dobavitelja, 
ki dobavi opremo, temveč partnerja, ki opremo 

razvije, izdela, instalira in zažene ter v 
nadaljevanju nudi podporo pri operacijah v 
smislu optimizacije procesa, vzdrževanja, 
odpravljanja okvar in oskrbe z rezervnimi deli, 
ter sodeluje pri izboljšavah sistema, 
rekonfiguraciji, nadgradnji, modernizaciji, 
obnovi, ipd., če se to tekom življenjskega 
ciklusa izkaže za potrebno. To pa pomeni 
bistveno daljše obdobje sodelovanja in večji 
obseg interakcij, kot jih pokriva kupoprodajni 
model [4]. 

Seveda tudi dobavitelj pričakuje 
dolgotrajnejše sodelovanje in večji obseg 
interakcij predvsem zato, ker mu obstoječi 
odjemalci predstavljajo segment trga, ki ga že 
pozna in potencialen vir zaslužka do katerega 
lahko pride z oblikovanjem ustrezne palete 
storitev. Perspektiva dobaviteljev tehnološke 
opreme je podrobneje predstavljena v delu [4].   

Na osnovi navedenega lahko ugotovimo, da 
klasični kupoprodajni poslovni model za IPS2 
ni ustrezen. Zato je potrebno razviti poslovni 
model, ki bo povezal odjemalca in dobavitelja v 
odnos, ki bo trajal preko celotnega življenjskega 
ciklusa produktov, omogočal ustvarjanje 
sinergijskih učinkov in v katerem ne bo 
zmagovalcev in poražencev, temveč zgolj 
zmagovalci [4]. 

Če smo pri kupoprodajnem modelu ugotovili, 
da rezultira v ničelno vsoto, se moramo sedaj 
vprašati, kako zagotoviti pozitivno vsoto 
(sinergijo) in kako zajamčiti, da bodo vsi akterji 
zmagovalci. Način, ki vodi do pozitivne vsote in 
koristi za vse (win-win) je soustvarjanje 
vrednosti skozi interakcijo sistemov. Zato mora 
poslovni model za IPS2 temeljiti na kolaboraciji 
akterjev, to je odjemalcev in dobaviteljev 
opreme, produktov in storitev, pri čemer morajo 
akterji deliti isti cilj – to je učinkovito 
proizvajanje in s tem ustvarjanje večje vrednosti 
na outputu proizvodnega sistema. Pri tem mora 
vsak akter doprinesti svoj delež k temu cilju. 
Pomembno je tudi, da se zagotovi korektna 
delitev te dodatno ustvarjene vrednosti [4]. 

3 IPS2 za hidroelektrarne 

Glavni deležniki IPS2 za hidroelektrarne so 
kupec opreme oz. lastnih hidroelektrarne, 
kupčevo obratovalno in vzdrževalno osebje, 



vzdrževalno osebje dobavitelja turbine, 
vzdrževalno osebje dobavitelja generatorja in 
drugi ponudniki storitev. V klasični podpori 
obratovanju in vzdrževanju za vse aktivnosti  
skrbi obratovalno in vzdrževalno osebje kupca. 
Pri IPS2 podpori vzdrževalne in obratovalne 
aktivnosti prevzemajo ponudniki storitev. V 
IPS2 poslovnem modelu osredotočenem na 
razpoložljivost dobavitelj prevzema 
odgovornost za vzdrževanje, v IPS2 poslovnem 
modelu osredotočenem na rezultat obratovanja 
pa tudi odgovornost za obratovanje. 

 

Slika 2: IPS2 za hidroelektrarne  

V literaturi je največ razvitih IPS2 primerov 
prikazanih na primeru poslovnega modela 
osredotočenega na razpoložljivost [5].  

Glavni elementi IPS2 za hidroelektrarne so: 
(1) delovni sistem - hidroelektrarna, (2) 
monitoring sistem, (3) virtualni diagnostični 
center, (4) virtualna koordinacijska enota, (5) 
ponudniki storitev ter (6) obratovalni in 
vzdrževalni sistem kot prikazano na sliki 2. 
Hidroelektrarna pretvarja potencialno energijo 
vode v električno energijo. Osnovni sistemi 
elektrarne so zajezitev, vtok oz. cevovod, 
turbina, gred, generator, transformator in 
množica podpornih sistemov: vodilni ležaj, 
nosilni ležaj, servomotorji, visokotlačna enota 

ipd. Z merjenjem vhodov in izhodov 
posameznih sistemov se spremlja proces 
proizvodnje električne energije in stanje naprav. 
Zbrani podatki so posredovani v virtualni 
diagnostični center, kjer se izvede ustrezna 
analiza in diagnostika. Analize so mogoče na 
osnovi baze podatkov in znanj ter spletnih 
orodja za analizo podatkov.  Spletna orodja so 
izbrana zato, ker omogočajo dostop preko 
spleta. Za koordinacijo med ponudniki storitev 
skrbi virtualna koordinacijska enota.  

3.1 Razvoj informacijske infrastrukture za 
spremljanje opreme v hidroelektrarnah 

Obstoječ sistem vodenja hidroelektrarne za 
IPS2 ni primeren. Sistem vodenja je sestavljen 
iz programabilnih logičnih krmilnikov (PLK) in 
sistema SCADE. Sistem vodenja je namenjen 
upravljanju elektrarne in ne ugotavljanju 
dejanskega stanja sistema v smislu spremljanja 
obrabe, vibracij, opleta ipd. So pa  v sistemu 
vodenja zbrani nekateri podatki, ki dajo 
informacijo o stanju posameznih elementov 
sistema in jih je zato smiselno zajemati. Sistem 
vodenja tehnično ne omogoča 
visokofrekvenčnega zajema podatkov, zato za 
spremljanje visokofrekvenčnih pojavo ni 
primeren. Omejitev so obstoječe tehnologije  za 
zajem podatkov iz PLK krmilnikov in tudi strah 
pred preobremenitvijo sistema vodenja in s tem 
povezanih tveganj. 

Za potrebe oddaljenega vodenja 
hidroelektrarne je k sistemu vodenja dodan 
krmilnik imenovan Skupni krmilnik. Ta 
omogoča upravljanje elektrarne iz centra 
vodenja. Komunikacija med centrom vodenja in 
hidroelektrarno poteka po zakupljenih 
komunikacijskih vodih, ki nudijo visoko varnost 
pred vdori in zanesljivost prenosa podatkov. Ta 
komunikacijska pot je namenjena nadzorovanju 
in vodenju obratovanja hidroelektrarne in je 
neustrezna za IPS2, ker ne omogoča dostopa do 
podatkov zunanjim ponudnikom storitev.  

Zato je potrebno za uvajanje informacijske 
infrastrukture za IPS2 omogočiti: 

- Zajem podatkov iz sistema vodenja, 



- Dograditi sistem za spremljanje 
visokofrekvenčnih pojavov in stanja naprav,  

- Vzpostaviti virtualni diagnostični center,  

- Vzpostaviti povezavo med virtualnim 
diagnostičnim centrom in hidroelektrarno,  

- Zagotoviti dostop klientom do virtualnega 
diagnostičnega centra.  

Razvita informacijska infrastruktura je 
predstavljena na primeru hidroelektrarne Arto - 
Blanca. Letna proizvodnja hidroelektrarne je 
144 GWh. Hidroelektrarno sestavljajo trije 
dvojno regulirani kaplanovi agregati moči  13 
MW, instaliran pretok je 500m3/s, nazivni bruto 
padec pa 9,19m. Hidroelektrarna obratuje od 
leta 2008. Obratuje brez posadke in je daljinsko 
vodena iz centra vodenja [6]. 

3.2 Zajem podatkov iz sistema vodenja 

Zajem podatkov iz sistema vodenja vključuje 
zajem podatkov, ki so že na voljo v sistemu 
vodenja. Podatke, ki se zajemajo iz sistema 
vodenja so izbrali strokovnjaki za posamezne 
sisteme. Zato je bila zgrajen relacijska tabela 
med senzorji in napakami, ki se jih z njimi 
lahko odkrije.   

Z namenom minimiziranja možnosti 
vplivanja na sistem vodenja pri zajemu 
podatkov je bil vgrajen dodaten krmilnik, 
imenovan COMOS komunikator. Ta je povezan 
s Skupnim krmilnikom preko katerega se 
zajema podatke iz sistema vodenja.  Za zajem 
podatkov iz COMOS komunikatorja se 
uporablja tehnologija OPC, ki nudi odprto 
povezljivost preko prosto dostopnih standardov 
[7]. Prednost uporabe OPC strežnika je v tem, 
da poznavanje komunikacijskega protokola ni 
potrebno, kar skrajša razvojni čas vzpostavitve 
povezave s krmilnikom. Slabost OPC 
tehnologije pri zajemu podatkov je relativno 
nizka hitrost zajema podatkov, ki ne presega 
nekaj Hz.  

Za vzpostavitev zajema podatkov iz sistem 
vodenja je bila vgrajena dodatna strojna 
oprema: 

- Dodaten PLK krmilnik - COMOS 
komunikator, 

- PLK mrežna kartica, 

- Strežnik za zajem in shranjevanje podatkov – 
HE Arto- Blanca, 

- UPS sistem za krajše izpade el. energije in 
programska oprema: 

- MS Windows Server 2008 R2 Standard, 

- MS SQL Server 2008 R2 Express, 

- Matrikon OPC Server in 

- OPC klient aplikacije. 

 

Slika 2: Matrikon OPC Server 

Slika 2 prikazuje uporabniški vmesnik OPC 
strežnika podjetja Matrikon. V uporabniškem 
vmesniku se določi značke, ki jih želimo 
spremljati in mrežni naslov krmilnika COMOS 
komunikator. Frekvenca osveževanja podatkov 
v krmilniku COMOS komunikator je 0,2Hz. 
Fizikalnih veličin in statusov v krmilniku ni 
mogoče nastavljati, saj je omogočena  zgolj 
funkcija branja. Za zajem podatkov iz OPC 
strežnika sta bil sprogramiran program za 
obdoben zajem in shranjevanje podatkov (vsako 
uro) ter program, ki shrani fizikalne veličine le 
ob spremembi značilke za določeno vrednost 
(slika 3). 

Program vsakih 5 sekund analizira vseh 130 
spremenljivk. V podatkovno bazo (slika 4) se 
shranijo zgolj tiste spremenljivke, katerih  



 

Slika 3: OPC klient aplikacija 

 

Slika 4: Podatki shranjeni v MS SQL 2008 
Express podatkovni bazi 

vrednost se spremeni za prednastavljeno 
vrednost. Nastavitve za delovanje aplikacije se 
nahajajo v podatkovni bazi, kjer je shranjen 
seznam izbranih senzorjev in prednastavljene 
vrednosti, ki so pogoj za zapisovanje v 
podatkovno bazo.  

3.3 Zajem in spremljanje visoko-frekvenčnih 
pojavov 

Sistem za zajem visokofrekvenčnih signalov je 
sestavljen iz dodatno prigrajenih senzorjev in 
merilne opreme. Ta je povezana s strežnikom v 
strežniški sobi, kjer se izvaja analiza signalov 
(slika 5). Tabela 1 prikazuje seznam senzorjev 
za merjenje visokofrekvenčnih pojavov, slika 6 
pa njihove pozicije.  

Program za zajem in analizo 
visokofrekvenčnih pojavov zajem in shranjuje 
podatkov ob spremembi vrednosti značilke za 
določeno vrednost, obdobno, ob prehodnih 
pojavih in ob preseženih vrednostih analiziranih 
kritičnih spremenljivk. Analiza signalov opleta 
in vibracij je izvedena po standardu ISO 10816-
5 [8] in ISO ISO 7919-5 [9]. 

V podatkovni bazi shranjeni podatki se iz 
strežnika v hidroelektrarni prenašajo v virtualni 
diagnostični center, katerega strežnik je lociran 
v podjetju Litostroj Power. Podatki se prenašajo 
dnevno. Zato skrbi programski servis, ki s 
pomočjo ustreznih procedur izvede replikacijo 
podatkovnih baz. Podatki se ob tem na lokalnem 
podatkovnem strežniku zbrišejo. Za prenos 
podatkov se uporablja virtualno privatno 
omrežje, ki je bilo vzpostavljeno med virtualnim 
diagnostičnim centrom in hidroelektrarno.   

 

Slika 5: Elementi sistema za zajem 
visokofrekvenčnih signalov 

 

Tabela 1: Seznam, opis in oznake prigrajenih 
senzorjev za spremljanje visokofrekvenčnih pojavov 

 



 

Slika 6: Pozicije vgrajenih senzorjev 

Glede na relativno majhno količino podatkov 
so za prenos podatkov primerne vse  
najpogostejše uporabljene komunikacijske 
možnosti, vključno s satelitsko in mobilno.    

3.4 Virtualni diagnostični center - razvoj 
diagnostične in odločitvene podpore 

    Podatki iz sistema vodenja in sistema s 
katerim se meri visokofrekvenčne pojave 
omogočajo določitev stanja procesa pretvorbe 
energije vode in stanja posameznih sistemov. 

 

Slika 7: Pregled arhiviranih podatkov 

 

Ti podatki opisujejo nenadne dogodke, 
spremembe stanja na urnem in poslabšanje 
stanja (degradacijo) na mesečnem oz. večletnem 
nivoju. Za analizo podatkov je bilo razvito 
spletno orodje, ki omogoča pregledovanje 
podatkov (slika 7) in izvajanje analiz (slika 8). 
Analize omogočajo medsebojne primerjave 
podatkov, primerjavi podatkov pri enakih 
pogojih in predikcijo degradacije. Predikcija 
omogoča napovedovanje porabe olja, obrabo 
ležajev, obrabo tesnilke gredi ipd. 

 

Slika 8: Spletno orodje za izdelavo analiz 

Dostop do spletnih orodij je možen na 
daljavo, preko varne VPN povezave. Za varnost 
podatkov je poskrbljeno preko upravljanja 
pravic uporabnikov v sistemu Active Directory.  



3.5 Razvoj okolja za sodelovanje v spletnem 
okolju  

Poleg virtualnega diagnostičnega centra je 
bila  tekom projekta razvita tudi platforma za 
sodelovanje v spletnem okolju. Platforma je bila 
razvita v sodelovanju med projektnima 
partnerjema Communardo Software GmbH 
(Nemčija) in Fakulteto za strojništvo Univerze v 
Ljubljani. Platforma za sodelovanju temelji na 
spletnem okolju Confluence. Confluence je 
grajen modularno in omogoča prilagajanje 
specifičnim zahtevam sodelovanja v spletnem 
okolju. Za podporo obratovanju in vzdrževanju 
hidroeleketrarne je bil razvit in implementiran 
poseben programski modul. Za zaposlene v 
podjetju Litostroj Power, za oddelek montaže, je 
bilo zvedenih več internih izobraževanj. 
Platforma je bila uporabljena pri uvajanje 
informacijske infrastrukture v HE Arto- Blanca. 
Uspešno pa je bila uporabljena tudi pri 
sodelovanju s projektnimi partnerji ČKD 
Blansko Engineering, Litostroj Power in 
Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani.  

4 Zaključek 

Razvita in implementirana informacijska 
infrastruktura za IPS2 omogoča vključitev 
dobavitelja opreme v vzdrževanje 
hidroelektrarne in vzpostavitev podpore 
obratovanju in vzdrževanju na osnovi 
dejanskega stanja sistemov. IKT infrastruktura 
omogoča spremljanje hidroelektrarne od 
koderkoli in kadarkoli. Preko spletnega orodja 
za pregledovanje in analizo podatkov je 
omogočena ekspertom vpogled v stanje 
delovanja hidroelektrarne, posameznih sistemov 
in diagnostika vzrokov napak. S tem smo 
ekspertom za sisteme razvili orodje, s katerim 
lahko sedaj učinkovito podpirajo obratovanje in 
vzdrževanje hidroeleketrarne.  
    Na tehničnem področju ostajajo odprte 
možnosti na področju direktnega dostopa do 
signalov senzorjev, brez vključitve PLK 
krmilnika, uporabi historian podatkovnih baz za 

zapisovanje podatkov, uporabi nizkocenovnih 
senzorjev in senzorskih mrež za spremljanje 
stanja posameznih komponent.   
Litostroj Power je udeležen tudi v projektu 
KCSTV. V okviru tega projekta je bilo razvito 
pametno vozlišče, ki je primerno za merjenje 
vibracij na stroju. To vozlišče je cenovno 
ugodnejše, funkcijsko pa primerljivo z drago 
merilno opremo. Hkrati pa so orodja za analizo 
razvita v okviru projekta COMOS primerna tudi 
za uporabo v okviru projekta KCSTV. Na teh 
področjih se zato projekta medsebojno 
dopolnjujeta.  
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