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1 UVOD 

1.1 SPLOŠNO 

Tehnična smernica (TS) 20 kV energetskih kablov je pripravljena na osnovi Tipizacije elektroenergetskih kablov za napetosti 1 kV, 

10 kV in 20 kV, obstoječih internih in razpisnih smernic distribucijskih podjetij Slovenije in preizkušene dobre inženirske prakse.  

1.2 POMEN IN VLOGA  

Tehnična smernica je dokument, s katerim se za določeno vrsto objekta ali materiala uredi natančnejša opredelitev bistvenih 

zahtev, pogoji za projektiranje, razredi gradbenih proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati ter načini njihove vgradn je in 

način izvajanja gradnje z namenom, da se zagotovi zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe. Poleg tega pa tudi 

postopke, po katerih je mogoče ugotoviti ali so takšne zahteve izpolnjene.   

1.3 NAMEN IN OBMOČJE UPORABE 

Tehnična smernica je namenjena enotnim kriterijem za projektiranje, nabavo, gradnjo in vzdrževanje 20 KV kabelskih vodov 

na območju Gospodarskega interesnega združenja distribucijskih podjetij Slovenije (GIZ). 

 

2 REFERENČNI DOKUMENTI 

2.1 PREDPISI 

[2.1.1]  Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 –uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek in 

126/07) 

[2.1.2]  Energetski zakon (Uradni list. RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) 

[2.1.3]  Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00) 

[2.1.4]  Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, (Uradni list RS, št. 50/99, 15/04, 99/04 

–UPB, 17/011) 

[2.1.5]  Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 

27/04, 71/11) 

[2.1.6]  Pravilnik o elektromagnetni združljivosti – EMC (Uradni list RS, št. 61/97, 1/00, 61/00, 26/01, 32/02, 132/06 

[2.1.7]  Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 54/2001) 

[2.1.8]  Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS, št. 70/1996) 

2.2 STANDARDI 

[2.2.1]  SIST HD 620 S2:2010: Distribution cables with extruded insulation for rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV to 

20,8/36 (42) kV – Del 10-C 

[2.2.2]  SIST EN 60228:2005 Vodniki izoliranih kablov 

[2.2.3]  SIST IEC 60050(461):2000 Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 461: Električni kabli 

 [2.2.5] SIST EN 60332-1-2 Preskusi na el. kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih razmerah – 1-2. del: Preskus 

navpičnega širjenja ognja po posamezni izolirani žici ali kablu – Postopek za predmešani plamen 1 kW 

[2.2.6] DIN VDE 276-1000  Power cables - Part 1000: Current-carrying capacity, general, conversion factors 

[2.2.7] DIN VDE 0298-4 Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen - Teil 4: Empfohlene 

Werte für die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden und von 

flexiblen Leitungen 

[2.2.8] IEC 60502-2 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 

1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV 

(Um = 36 kV) 
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[2.2.9] SIST EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ugotavljanje skladnosti - Dobaviteljeva izjava o skladnosti - 1. del: Splošne 

zahteve 

2.3 SMERNICE IN DRUGI DOKUMENTI 

[2.3.1]  Navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV, št. 2090 

EIMV, Ljubljana, september 2011 

[2.3.2] Elektromagnetna sevanja električnih naprav in postrojev v naravno in življenjsko okolje , št. 1349 EIMV, 

Ljubljana, april 1998 

[2.3.3] Možnosti za znižanje jakosti elektromagnetnetnega sevanja v okololju naprav in objektov distribucijskega 

elektrenergetskega omrežja, št. 1605, EIMV, Ljubljana, oktober 2004   

3 POMEN IZRAZOV 

Povzeto po Slovenskem elektrotehničnem slovarju skladnem s standardom [2.2.3] področje elektroenergetika, Poglavje 461 – 

Električni kabli. 

461 -01: VODNIKI 

461–01-01 

Vodnik (kabla) - conductor (of a cable)   

je del kabla, katerega funkcija je prevajanje električnega toka. 

461–01-04  

Žila  

je osnovni sestavni element kabla. Žilo sestavlja vodnik in ustrezna izolacija 

461–01-06 

Masivni vodnik (solid conductor)  

je vodnik, ki ga tvori ena sama žica. 

461–01-07 

Večžični vodnik (stranded conductor) 

je vodnik iz več žic ali pramenov, od katerih so vsi ali nekateri vijačno sukani. 

461–01-08 

Večplastni okrogli večžični vodnik (concentrically stranded circular conductor)  

je vodnik, pri katerem so posamezne žice vijačno sukane v eni plasti ali v več koncentričnih plasteh. Smeri sukanja posameznih 

plasti se navadno menjavajo. 

461–01-09 

Pramenasti vodnik (bunched conductor)  

je večžični vodnik, pri katerem so vse žice vijačno sukane v isti smeri, ne da bi bile pri tem razvrščene v plasti.  

461–01-14 

Kompaktirani vodnik – zgoščeni vodnik (compacted conductor)  

je večžični vodnik, pri katerem so vmesni prostori med žicami zmanjšani z mehanskim stiskanjem, vlečenjem, izbiro ustreznega 

profila žic ali z njihovo ustrezno razporeditvijo. 

461–01-15 

Segmentni vodnik (milliken conductor) 

je vodnik, sestavljen iz več večžičnih profiliranih vodnikov, ki so med seboj delno izolirani.  

461–01-17 

Koncentrični vodnik (concentric conductor)  

je vodnik, ki obkroža enega ali več izoliranih vodnikov. 

461 -02: IZOLACIJE 

461–02-01 

Izolacija (insulation)  
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je del kabla iz snovi, ki vzdržijo napetostne pogoje. 

461–02-02 

Izolacija vodnika (conductor insulation)  

je izolacija, uporabljena na vodniku ali zaslonu vodnika.  

461–02-12 

Omrežena izolacija (cross-linked insulation)  

je izolacija iz termoplastične snovi, kopolimera ali zmesi teh snovi, katerih notranja molekularna struktura se spremeni po 

obdelavi s kemijskimi reakcijami, npr. z omreženjem ali vulkanizacijo, ali s fizikalnimi postopki, npr. z obsevanjem. spojka za 

spojitev dveh kablov z različnim tipom izolacije. 

461 -03: ELEKTRIČNI ZASLONI IN OKLEPI 

461–03-01 

Zaslon (screen)  

je prevodna plast ali več prevodnih plasti, katerih funkcija je oblikovati električno polje v izolaciji. Te plasti omogočajo tudi 

zgladitev površine na mejah izolacije in tako prispevajo k odpravljanju praznin na teh mejah. 

461–03-02 

Zaslon na vodniku – notranji zaslon (conductor screen).  

Nekovinski in/ali kovinski električni zaslon, ki prekriva vodnik. 

461–03-05 

Snemljivi zaslon (na žili) (strippable screen).  

Zaslon na žili iz ekstrudirane snovi, ki jo je mogoče odstraniti brez posebnega orodja, topila ali segrevanja ali kakršnekoli 

kombinacije teh sredstev. 

461 -06: SPLOŠNO O KABLIH 

461–06-01 

Kabel (cable).  

Skupek, ki sestoji iz: ene žile ali več žil, morebitnih lastnih prevlek, morebitne skupne zaščite, morebitnih zaščitnih prevlek. Kabel 

ima lahko tudi en neizoliran vodnik ali več neizoliranih vodnikov. 

461–06-02 

Enožilni kabel (single – core cable).  

Kabel z eno samo žilo. 

461–06-03 

Večvodniški kabel (multiconductor cable).  

Kabel z več kot enim vodnikom, med katerimi so lahko neizolirani vodniki. 

461–11-14 

Večžilni kabel  (multicore cable)  

Kabel z več kot eno žilo vodnikov.  

461–06-06 

Kabel s skupnim oklepom (collectively shielded cable).  

Večžilni kabel z enim samim oklepom, nameščenim okrog žel koncentrično na os kabla.  

461 -14: POVEZOVANJE ZASLONOV (OKLEP – ZAŠČITNI ZASLON) 

461–14-01 

Enožilni kabli s čvrsto povezanimi zasloni (oklep – zaščitni zaslon/ solidly bonded sigle-core cable system).  

Sistem enožilnih kablov, pri katerem so kovinski zasloni v vsaki žili med seboj električno povezani in ozemljeni na koncih trase in 

po potrebi tudi na vmesnih točkah. 

461–14-02 

Posebna povezovanja zaslonov (special bonding of shields).  

Metode spajanja in ozemljevanja kovinskih zaslonov enožilnih kablov, da se zmanjšajo vzdolžni tokovi v teh zaslonih, ki jih 

inducirajo tokovi v vodnikih. 

461–14-03 

Kabli z izoliranimi zasloni (insulated shield cable system).  
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Kabelski sistem, pri katerem je kovinski zaslon posameznega kabla izoliran na njegovi celotni dolžini, razen na mestih, kjer je 

potrebna ozemljitev ali medsebojna povezava zaslonov. 

461–14-06 

Ozemljitev v eni sami točki (single-point bonding).  

Posebno povezovanje zaslonov, pri katerem so vsi trije zasloni kablov osnovnega odseka med seboj neposredno spojeni in 

ozemljeni v eni sami točki. 

461–14-07 

Permutiranje; zamenjevanje (cross - bonding). 

Posebno povezovanje kablov, pri katerem se spoji zaslonov zaporednih osnovnih odsekov med seboj zamenjujejo tako, da vsak 

zaslonski tokokrog zaporedoma obkroži vse tri fazne vodnike. 

461–14-08 

Trojno permutiranje; trojno zamenjevanje (sectionalised cross - bonding).  

Permutiranje, pri katerem so trije zaporedni osnovni odseki združeni v t. i. trojni odsek. Na koncu vsakega trojnega odseka so vsi 

trije zasloni neposredno spojeni in so v teh točkah lahko tudi ozemljeni. V dveh vmesnih točkah med osnovnimi odseki so kabli 

navadno prepleteni in zasloni povezani tako, da vsak zaslonski tokokrog zaseda isto geometrijsko pozicijo v konfiguraciji kablov 

na celotnem trojnem odseku. Pri dolgih tokokrogih je lahko več trojnih odsekov. 

461–14-10 

Neprekinjeno permutiranje; neprekinjeno zamenjevanje (continuous cross - bonding).  

Permutiranje tokokrogov, daljših od treh osnovnih odsekov, pri katerih so zasloni kablov permutirani in kabli navadno prepleteni 

na vsakem spoju osnovnih odsekov na celotni trasi kabla. Zasloni so neposredno spojeni in ozemljeni na vseh koncih trase. 

3.1 

Nazivni  prerez kabelskega vodnika 

je vrednost izražena v mm
2

 in se nanaša na vodnik. 

3.2 

Nazivna tokovna obremenitev kabla (In) 

je nazivni tok, ki lahko trajno teče v vodniku kabla določenega tipa v normalnih pogojih, ne da bi se kabel prekomerno segrel. 

4 TEHNIČNE ZAHTEVE 

4.1 UPORABA 

4.1.1 IZBIRA TIPA KABLOV 

Pri načrtovanju, projektiranju in gradnji 20 kV omrežja se uporabijo naslednji tipi enožilnih energetskih kablov: 

 N A 2X  S  (F)   2Y     1  X  70  /  16  RM mm
2

   12/20/(24)  kV   

 N A 2X  S  (FL) 2Y     1  X  70  /  16  RM mm
2

   12/20/(24)  kV   

 N A 2X  S  (F)   2Y     1  X  150  /  25  RM mm
2

   12/20/(24)  kV   

 N A 2X  S  (FL) 2Y     1  X  150  /  25  RM mm
2

   12/20/(24)  kV 

 N A 2X  S  (F)   2Y 1  X  240  /  25  RM mm
2

    12/20/(24)  kV 

 N A 2X  S  (FL) 2Y   1  X  240  /  25  RM mm
2

   12/20/(24)  kV 

 N  2X  S  (FL) 2Y   1  X  240  /  25  RM mm
2

   12/20/(24)  kV 

 

ter specialni kabli: 

 A 2X HS HS  (XHEh 91-A)  1x70/16/60 mm
2

  12/20 kV 

 A 2X HS H    (XHEh 91-A)   1x150/25 (75+80) mm
2

 12/20 kV 

 

Tipski preseki vodnikov okrogle oblike:  

 Al 70,  

 Al 150,    
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 Al 240 mm
2

 , Al 400 mm
2 

 

 E-Cu 240 mm
2

 (pogojno uporabljiv) 

4.1.2 OPIS IN IZBIRA NAČINOV POLAGANJA KABLOV  

Kabli se polagajo v zemeljski jarek globine 0,8 m, v kabelske kanale, v zaprtih prostorih ali na prostem, v zraku, pretežno v 

vlažnem okolju.  

 Po referatu štev. [2.3.1]  se enožilni kabli polagajo v plast mivke, pesek granulacije od 0 do 4 ali drobnozrnate zemlje, 

razporejeni v trikot ali drug ob drugem. 0,1 m nad kablovodom se na prekrivni sloj položi mehanska zaščita ter 0,4-0,6 m nad 

kablovodom še opozorilni trak. 

 

 Izračun dejanske obremenitve kablovoda se mora izvesti po navodilih v dodatku C. 

 

Izbira  AL ali  Cu  vodnika  ter polaganja  glede na položaj žil enožilnih  kablov:  

 Pri kablih, namenjenim prenosom večjih moči (večji preseki), se v izogib težavam z induciranimi tokovi v zaslonih enožilnih 

kablov ter zaradi manjše potrebe po prostoru  prednostno odločimo za polaganje enožilnih kablov  v trikot ali izberemo trižilni 

kabel, kot  horizontalno polaganje. 

 Horizontalno polaganje je dopustno samo v izrednih primerih, ko imamo zahteve po povečani prenosni moči, vendar moramo 

takrat uporabiti zaščito pred induciranimi tokovi v zaslonih kablov (prepletanje in ozemljevanje kovinskih zaslonov). 

 Mejna termična obremenitev kablov se pri trižilnih kablih oziroma  enožilnih položenih  v trikot zmanjša za ca 5 do 10 % v 

primerjavi s kabli položenimi horizontalno.  

 V primeru polaganja v cevi se SN kabli položijo v eno cev min Ø160 mm. Pri tem je potrebno upoštevati zmanjšanje mejne 

termične zmogljivosti zaradi polaganja v cevi za faktor najmanj 0,8.  

 Bakren (Cu) vodnik je primeren zlasti za večje obtežbe  (industrijski odjem, napajalni vodi) in če je cena Cu  max. do 2 krat 

večja od cene Al  (cena kabla). V primeru preseganja tega razmerja se uporabi enožilen kabel prereza Al 400 mm.
2 

.
 

 

Izbira  enožilnih energetskih kablov   glede na  stopnjo vlažnosti terena:  

 Najpogosteje se uporablja tip  N A 2X S (F)2Y 1×150/25 RM mm
2

 12/20/(24)  kV  katerega konstrukcija kabla ima vzdolžno 

zaščito pred prodiranjem vlage (simbol F v oklepaju), kjer je zaslon ovit s trakom, ki ob stiku z vlago nabrekne in ustavi  

prodiranje vlage v vzdolžni smeri.  

 Pri direktnem polaganju kablov v vodo ali na območjih, na katerih obstaja možnost, da se bo kabel po položitvi pretežno 

nahajal v vodi (visok nivo talne vode, poplavna območja, vdor vode v kabelsko kanalizacijo brez možnosti za umik vode po 

prenehanju vzroka), se priporoča  N A 2X S (FL) 2Y  1 ×150/25 RM mm
2

 12/20/(24)  kV katerega  konstrukcija kabla ima  

vzdolžno in prečno zaščito (simbol FL v oklepaju), pri kateri dodatni kovinski Al plašč pod zunanjim plaščem preprečuje 

prodiranje vlage v notranjost kabla. 

 

Izbira kabelske konstrukcije  glede na atmosfersko ogrožena območja 

 Na območjih z višjim izokeravničnim nivojem  s tokovi praznitev do 400 kA ( smučišča, oddajniki na vrhovih)  in neposredni 

udar strele v traso kabla ter visoko upornostjo tal do 10 kΩm  je primerno vgrajevati specialne kable z dvema kovinskima 

zaslonoma ustreznih presekov. Prvi zaslon je enak kot pri standardnih kabelskih konstrukcijah, sestavljen iz bakrenih žic in 

traku, drugi, zunanji pa je izdelan iz dveh spiralno ovitih slojev pokositrenih bakrenih žic. Primeri oznak tipa kabla: 

 A 2X HS HS  (XHEh 91-A) 1x70/16/60 mm
2

 12/20 kV 

 A 2X HS HS  (XHEh 91-A)  1x70/16 (65+75) mm
2

 12/20 kV 

 A 2X HS H    (XHEh 91-A)  1x150/25 (75+80) mm
2

 12/20 kV 

Opomba: V oklepaju je stara JUS oznaka  

 

Izbira  zaščite  pred induciranimi tokovi v zaslonih  

 Zaščita pred prevelikimi induciranimi tokovi v kovinskem zaslonu kablov se priporoča takrat, ko je predvidena obremenitev  

nad: 

 150 A pri nesimetričnem polaganju (linija), 

 200 A pri simetričnem polaganju (trikot)   
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 Horizontalno polaganje enožilnih kablov  je dopustno samo pri malih obremenitvah oziroma v izrednih primerih, ko nimamo 

zahteve po povečani prenosni moči 

 Pri kablih  položenih horizontalno izvedemo zaščito pred induciranimi tokovi v zaslonih kablov s prepletanjem zaslonov 

posameznih kablov. Traso je potrebno razdeliti na tri enake odseke, predvideti ustrezni prostor ter izvesti prepletanje  kot je 

razvidno iz slike. 

 

 

Slika 1 : Pravilna izvedba prepleta zaslonov kabla 

 V primeru potrebe dveh kablovodov za en sistem (povečanje prereza) je potrebno upoštevati ukrepe za izenačitev 

induktivnosti. Pri polaganju v trikot imata oba sistema enak razpored vodnikov, pri polaganju v linijo pa je potrebno upoštevati 

razpored: L
11

L
12

L
13

   L
23

L
22

L
21

.  

 Način polaganja je obdelan v študiji [2.3.1] 

4.2 OZNAČEVANJE 

Oznako kabla sestavlja skupina črk in številk, ki označujejo konstrukcijo kabla od sredine kabla (vodnik) navzven (plašč). Tako 

označevanje izhaja iz veljavnih SIST standardov. 

 

 

 

N A 2X S (FL)2Y  1 x 150 / 25 RM 12/20(24)kV 

-1- -2- --3-- ---4--- ---5---  --6--  ------7------- --8-- -------9------- 

1.  Identifikator označevanja po standardu  10 C, tabela 5    

 N  oznaka za kabel po SIST  HD standardu   

2.  Vodnik   

 A  vodnik iz aluminija   

 -  bakren vodnik (brez označbe)   

3.  Izolacija   

 2X  omreženi polietilen (XLPE)    

4.  Zaslon   

 S  ekran iz Cu žic  

 SE  ekran okrog vsake žile posebej  

 H  Prevodni sloji  

 (F)  Vzdolžno vodotesen  

5.  Plašč   

 Y  PVC   

 2Y  termoplastični polietilen (PE)   

 (F)2Y 

 

vzdolžno vodotesen s PE plaščem   

 (FL)2Y 

 

vzdolžno in prečno vodotesen z Al/PE plaščem   

 (FB)2Y vzdolžno in prečno vodotesen s Cu/PE plaščem   

6.  Število žil   

7.  Nazivni prerez vodnika/ prerez ekrana  v  mm
2

   

8.  Oblika vodnika   

 R  okrogel vodnik  E polni vodik 

 S  sektorski vodnik M večžični vodnik 

9. Nazivna napetost (U
0
/U)   
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4.3 OZNAKE NA PLAŠČU KABLA 

 

Oznake kabla v posameznih odsekih so določene, vsaka določena oznaka ni končna in se neprekinjeno nadaljuje, če je razdalja 

med zadnjo in začetno oznako naslednje enake oznake ne obsega: 

 550 mm, če je oznaka na površini kabla, 

 275 mm, če je oznaka: na izolaciji zaščitnega kabla, na traku zaščitnega kabla. 

 

 

Slika 2: Oznake na plašču kabla 

 

Na plašču kabla morajo biti jasno vidne, neizbrisljive in ponavljajoče naslednje oznake v predvidenih presledkih: 

 POREKLO  

- ime proizvajalca kabla ali njegov zaščitni znak 

 XYZ 

- leto izdelave 

- oznaka konstrukcije kabla po standardu [2.2.1] 

- število žil, nazivni prerez vodnika in električne zaščite 

- nazivna napetost kabla 

- tekoče oznake dolžin 

4.4 KONSTRUKCIJSKE ZAHTEVE 

Kabel sestavljajo naslednji deli: 

4.4.1 VODNIK 

Vodnik mora imeti obliko valja brez vdolbin in izboklin, kar zagotavlja enakomerno porazdelitev električnega polja. Izdelan je iz več 

Al ali Cu kompaktiranih žic iz katerih se splete vrv vodnika  izdelanih po standardu [2.2.2.], katere so zložene v okroglo obliko. 

Tipski preseki vodnika okrogle oblike so podani v poglavju 4.1.1. Zahteve za vodnik so razvidne iz Tabele 1. 

4.4.2 POLPREVODNA PLAST 

Omreženi polprevodni polietilen XLPE. Polprevodna plast se mora z lahkoto ločiti od vodnika. 

4.4.3 IZOLACIJA 

Omreženi polietilen, XLPE, tip DIX8 v skladu z standardom [2.2.1].  Glej dodatek B 

4.4.4 POLPREVODNA PLAST OKROG IZOLACIJE 

Je omreženi polprevodni polietilen XLPE, trdno vezan na izolacijo. Po [2.2.1] točka 4.3   

4.4.5 SEPARATOR 

Namen separatorja je  preprečevanje medsebojno škodljivih vplivov med različnimi sestavnimi elementi kabla. 

POREKLO POREKLO XYZ XYZ 

≤  550 mm 

≤  550 mm 
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4.4.6 ELEKTRIČNI ZASLON 

Namen zaslona je, da je zunanjost kabla na potencialu oziroma blizu potenciala zemlje. Zagotavlja nadzorovan potencial napetosti 

med vodnikom in izolacijo ter izloča longitudialne in tangencialne komponente električnega polja izolacije.  

Sestavljen je  iz več bakrenih žic in enim bakrenim trakom ovitim helikoidalno okrog kabla, preseka 16 mm
2

 ali 25 mm
2

. Upornost 

zaslona je lahko maksimalno 0,01786 Ωmm
2

/m pri 20 °C. Premer žic mora biti večji od 0,5 mm ter bakreni trak debelejši od 0,1 

mm. Razmik med posameznimi žicami je lahko maksimalno 4 mm. Po [2.2.1] točka 4.8. 

4.4.7 VZDOLŽNA VODNA ZAPORA (F) 

Vzdolžna zaščita kabla se omogoči predvsem z uporabo vodoodpornega traku navitega vzdolž ter finega prahu posutega med 

izolacijo vodnika in plaščem kabla, ki ob stiku z vodo nabrekneta in preprečita vodi pot do vodnika.  

4.4.8 VZDOLŽNA IN PREČNA VODNA ZAPORA (FL) 

Neprevodni vododržen trak (kovinski) zavit okrog zaslona.  Za prečno zaščito kabla pa se uporabi tanka folija (najpogosteje iz 

aluminija) ter se jo namesti po dolžini kabla za preprečitev vdora vlage in vode.  

4.4.9 PLAŠČ KABLA 

PE, črne barve, tip DMP 2 v skladu z standardom [2.2.1] (glej dodatek B). Plašč kabla mora biti narejen iz polietilena (PE), 

katerega karakteristike morajo biti v skladu z zahtevami iz standarda [2.2.1], Tabela 4B za tip materiala DMP 2, črne barve. PE 

material se odlikuje po dobri kemični obstojnosti in odličnih elektroizolacijskih lastnostih. Pri mehkem PE plašču kabla je zgornja 

temperaturna uporabnost 60 °C, pri trdem pa 95 °C. Lomljivost plašča kabla pa nastopi pri temperaturi - 50 °C. 

 

  

 

Slika 3: Izgled in sestava enožilnega SN kabla 

1. vodnik: baker ali aluminij 

2. polprevodni sloj na žili 

3. izolacija : XLPE 

4. polprevodni sloj na izolaciji 

5. vzdolžna zapora-separator ali   ekspandirani trak 

6. električna zaščita/zaslon: bakrene žice s Cu trakom 

7. prečna vodna zapora pri FL je to trak iz  Al -folije 

8. zunanji plašč: PE 

 

 

Slika 4: Izgled in sestava enožilnega SN kabla z zaščito pred udari strel 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=IyzttykAIYHHGM&tbnid=f0YPV2GS4FXw1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allkabel.cz/high-voltage-cables-3630-kv-na2xsf2y-12-20-kv/&ei=HAC3UfiNH8GJtAb6tYHgDw&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNH77z3lAFzx_nj0Xd3VPxQtMCrzVw&ust=1371033871306274
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1. vodnik: aluminij 

2. polprevodni sloj 

3. izolacija : XLPE 

4. polprevodni sloj na izolaciji 

5. električna zaščita/zaslon: bakrene žice in ekspandirni trak 

6. zunanji plašč: PE 

7. zunanji zaščitni zaslon iz dveh spiralno ovitih plasti pokositrenih bakrenih žic 

4.5 TEHNIČNE KARAKTERISTIKE KABLOV 

4.5.1 ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE V SKLADU S STANDARDOM [2.2.1] 

 

Nazivna  napetost   U
0
 /U

n
/U

m
                 12 / 20 / 24 kV 

Električna upornost vodnika v skladu s                    [2.2.2]  

Specifična električna upornost izolacije                    1000 MΩ/km pri 80 °C 

Tokovna obremenitev (A), v skladu z                        [2.2.1] 

Test gorljivosti po                                                    [2.2.5] 

 

Tabela 1: Tehinčne zahteve za tipske enožilne kable po standardu [2.2.1] 

Nazivni presek (mm
2

) 70 150 240 

Vodnik Okrogla žica, kompaktna klasa 2 

Material prevodnika 

Cu [2.2.2] 99,9 99,9 99,9 

Al  [2.2.2] Al 99,5% Al 99,5% Al 99,5% 

Premer vodnika (mm) 10,3 14,1 18,0 

Najmanjša vrednost debeline notranje polprevodne plasti vodnika (mm) 0,3 0,3 0,3 

Debelina izolacije, nazivna vrednost (mm) 5,5 5,5 5,5 

Debelina izolacije, srednja vrednost (mm) 5,5 5,5 5,5 

Debelina izolacije, minimalna vrednost (mm) 4,8 4,8 4,8 

Razlika med max. in min. debelino izolacije (mm) < 0,7 < 0,7 < 0,7 

Premer preko izolacije, najmanjša vrednost (mm) 21,9 26,5 30,6 

Premer preko izolacije, največja vrednost (mm) 23,4 28,5 34,6 

Najmanjša vrednost debeline zunanje polprevodne plasti  vodnika (mm) 0,3 0,3 0,3 

Največja vrednost debeline zunanje polprevodne plasti  vodnika (mm) 0,6 0,6 0,6 

Nazivni presek zaščitnega  zaslona (mm
2

) 16 25 25 

Debelina plašča, nazivna minimalna vrednost (mm) 2,5 2,5 2,5 

Zunanji premer, najmanjša vrednost (mm) 30 34 39 

Zunanji premer, največja vrednost (mm) 35 39 44 

Masa kabla (kg/km) 

 Cu / 2250 3300 

 Al 1000 1400 1800 

Najmanjši radij zvijanja – 15×D (cm) 52,5 58,5 66,0 

Dovoljena natezna sila (N) 

 Cu / / 12000 

 Al 2100 4500 7200 

Nazivna napetost U
0
/U (kV) 12/20 12/20 12/20 

Največja trajno dovoljena obratovalna napetost U
m
 (kV) 24 24 24 

Največji upor vodnika pri 20 °C 

 Cu / / 0,0754 

 Al 0,443 0,206 0,125 

Obratovalna kapacitivnost ( °F/km) 0,20 0,25 0,30 

Kapacitivni  tok (A/km) 0,75 0,94 1,13 
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Tok zemeljskega stika (A/km) 2,3 2,8 3,4 

Obratovalna induktivnost (mH/km) 

 

 0,43 0,39 0,36 

 
 0,61 0,56 0,53 

Tok kratkega stika vodnika (kA) / 1s, 90/250 °C 

 Cu / 21,4 34,3 

 Al 6,6 14,1 22,6 

Tokovna obremenitev v zemlji (A) 

 

Cu / 409 532 

Al 210 319 417 

 

Cu / 445 568 

Al 237 352 455 

Tokovna obremenitev v zraku (A) 

 

Cu / 470 634 

Al 231 366 496 

 

Cu / 549 731 

Al 273 432 581 

 

 Kabli se polagajo v zemljo na globini 0,7 m, 

 Dovoljeni min. radij upogibanja R
min

 v mm znaša 15 × D
kabla

 kar pomeni D
kabla

 v mm. Radij upogibanja se lahko zmanjša za 

50% v naslednjih primerih: 

 enkratno upogibanje, pri gretju kabla do 30 °C 

 upogibanje kabla s šablono. 

 Dovoljena temperatura za kable tipa:  NA2XS(FL)2Y   

 temperatura pri polaganju v       - 20 °C         

 temperatura vodnika v eksploataciji   + 90 °C 

 Premer cevi ali odprtine skozi katero poteka kabel mora znašati min. 1,5 × D
kabla 

 Maksimalna vlečna sila pri polaganju:  

 

𝐹 = 𝜎 ∙ 𝑆  

Pri čemer je:   F -  vlečna sila [N] 

    -  dopustna natezna napetost  vodnika za (Cu =50 N/mm
2

,  Al =30 N/mm
2

) 

   S -  skupni presek vodnikov v mm
2

 

Pri vlečenju s zatezno  nogavico preko plašča, pa je  dovoljena vlečna sila  F
max

 = 5 x D
2

 (N), D (mm) je premer kabla. 

 Kabli se polagajo v zemljo v kabelske kanale, v zaprtih prostorih ali na prostem, v zraku, v pretežno vlažnem okolju. 

 

4.5.2 NAZIVNA TOKOVNA OBREMENITEV KABLA 

Tokovno obremenitev kabla je potrebno tako omejiti, da se sproščena toplotna energija v kablu z vseh mest vzdolž kabla odvaja v 

okolico. Pri projektiranju je potrebno upoštevati, da je odvod temperature odvisen od konstrukcije in dimenzije kabla, vrste toka in 

napetosti, od temperature sredstva v katerem je kabel položen in od toplotne upornosti tega sredstva. (glej Dodatek C) 

Nazivno tokovno obremenitev kabla razberemo iz spodnje tabele: 

 

Tabela 2: Nazivna tokovna obremenitev (In) kablov pri 20 °C v zemlji ter 30 °C na zraku 

Tokovna obremenitev (A) Način polaganja Tip vodnika 70 mm
2

 150 mm
2

 240 mm
2

 

V ZEMLJI 

 

Cu / / 532 

Al 210 319  

 

Cu / / 568 

Al 237 352  
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Tabela 3: Najvišja dopustna trajna delovna temperatura vodnika v normalnem obratovanju  in najvišja dopustna 

temperatura vodnika v kratkem stiku 

Vrsta izolacije Najvišja dopustna temperatura vodnika (C) 

Trajno obratovanje Kratki stik (trajanje največ 5 s) 

Termostabilni omreženi polietilen  

(XLPE) 

90 250 

 

Tabela 4: Toki kratkega stika v kablih z vodniki iz aluminija v odvisnosti od vrste izolacije, začetne temperature vodnika 

in prereza  vodnika ter za čas trajanja kratkega stika 1 s 

Vrsta izolacije 

kabla 

Dopustna 

delovna t. 

vodnika C  

Dopustna t. 

vodnika v kr. 

stiku C 

Temperatura vodnika na začetku kratkega stika C 

90 80 70 65 60 50 40 30 20 

Nazivna kratkotrajna gostota toka kratkega stika (1s) v A/mm
2

 

XLPE 90 250 94 98 102 104 105 109 113 116 120 

 

Tabela 5: Tokovi  kratkega stika v kablih z vodniki iz bakra v odvisnosti od vrste izolacije, začetne temperature vodnika in 

prereza vodnika ter za čas trajanja kratkega stika 1s 

Vrsta izolacije 

kabla 

Dopustna 

delovna t. 

vodnika C  

Dopustna t. 

vodnika v kr. 

stik C 

Temperatura vodnika na začetku kratkega stika C 

90 80 70 65 60 50 40 30 20 

Nazivna kratkotrajna gostota toka kratkega stika (1s) v A/mm
2

 

XLPE 90 250 143 149 154 157 159 165 170 176 181 

 

Tabela 6: Nazivni pogoji polaganja kablov v zemljo 

Koeficient obremenitve m = 0,7 

Globina polaganja………………………………………… 

Načini polaganja kablov: 

- 3 enožilni kabli v trikotniku 

- 3 enožilni kabli v ravnini (izjema po 4.1.2) 

Posteljica iz zdrobljene zemlje ali finega peska 

Mehanska zaščita: 

- betonska plošča 

- plastični ščitniki ali mreže 

0,7 do 1,2 m 

Temperatura zemljišča na globini polaganja……………….. 

Specifična toplotna upornost zemljišča: 

- vlažno zemljišče………………………………… 

- suho zemljišče………………………………….. 

20 C 

 

1,0 Km/W 

2,5 Km/W 

Ozemljitev električne zaščite kabla (zaslon)  

 

Tabela 7: Nazivni pogoji polaganja kablov v zraku 

Koeficient obremenitve m = 1,0 

Načini polaganja kablov: 

- 3 enožilni kabli v trikotniku 

 

 

V ZRAKU 

 

Cu / / 634 

Al 231 366  

 

Cu / / 731 

Al 273 432  
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- 3 enožilni kabli v ravnini (izjema po 4.1.2) 

D = zunanji premer kabla 

 

Polaganje prosto v zraku pri neoviranem odvodu toplote 

- oddaljenost kablov od zida, tal ali stropa………… 

- razmik kablov položenih drug do drugega……….. 

- razmik kablov položenih drug nad drugim……….. 

- razmik med vrstami kablov na kabelskih policah... 

 

 

 

 

 

 2 cm 

 2 D 

 2 D 

 30 cm 

Temperatura okolice……………………………………… 

Pri zadostnem zračenju in brez direktnega sevanja 

30 C 

 

5 VPLIV NA OKOLJE 

Proizvodnja srednje napetostnih kablov vpliva na okolje. Proizvajalec kablov mora imeti vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem 

vodenja kakovosti proizvodnje, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 14001.  

Kablovodi v obratovanju so tudi vir elektromagnetnega sevanja. Meritve elektromagnetnega sevanja za srednje napetostni nivo 

distribucijskega omrežja, nikjer niso dosegle najstrožje mejne vrednosti za bivalno okolje [2.3.2], ki jih določa uredba [2.1.8]. 

6 PREVZEM IN PREIZKUŠANJE 

Prevzem izdelanih kablov se izvaja pri proizvajalcu na naslednji način: 

a) Vizualni pregled zunanje površine ter izmera dimenzij delov SN kablov vzetih iz pripravljenih bobnov za prevzem: 

o Kontrola dimenzije kabla ter izolacije 

o Pregled skladiščenja, 

o Pregled označevanja. 

b) Pri prevzemu je proizvajalec dolžan pokazati tudi naslednje: 

o Tehnične podatke o vodnikih, 

o Projekt izdelave vodnika, 

o Dokazila o uporabljenih materialih pri izdelavi vodnika, 

o Dokazila o medfaznih kontrolah, 

o Poročilo o tipskem preizkušanju neodvisne institucije, 

o Poročilo o vseh rezultatih testiranj. 

c) Prevzemni preizkus se izvede na način kosovnega testa pri proizvajalcu tako, da se iz zaloge končanega kabla, ki je 

pripravljen za prevzem vzame 10 m kos iz naključno izbranega bobna ter se ga preizkusi po določilih standarda [2.2.1] 

za kosovni preizkus. Če je rezultat preizkusa negativen, se vzame naslednjih 10 m iz naslednjega naključno izbranega 

bobna in spet preizkusi. Če je tudi ta rezultat negativen, se smatra, da je celo naročilo nekvalitetno in se prevzema ne 

izvede. 

d) Poročilo o kosovnem preskusu mora vsebovati naslednje podatke: 

o Tip vodnika, registrsko številko in leto proizvodnje, 

o Naziv proizvajalca, 

o Naziv naročnika, 

o Datum in kraj preizkušanja, 

o Ime preizkuševalca, 

o Listo naprav za preizkušanje, 
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o Risbo preseka vodnika z osnovnim dimenzijami ter razporedom opreme za preizkušanje, 

o Tabelami pregleda izmerjenih parametrov. 

Posebno pa: 

o Meritve električne upornosti vodnika, 

o Obvezna napetostna preizkušanja, 

o Meritve parcialnih praznitev po standardu, 

o Meritve izolacijskega toka po standardu, 

o Meteorološke podatke o okolici v času preizkušanja, 

o Zaključek preizkušanja (negativen,pozitiven), 

o Kvaliteta tekoče proizvodnje se dokazuje z Izjavo proizvajalca, da so kabli izvedeni po 

določilih iz tehnične mape, ter da so vgrajeni materiali v mejah kvalitete zahtevane v 

tehnični mapi. 

e) Pri prevzemu je dobavitelj dolžan izročiti ter nuditi: 

o Izjavo o skladnosti proizvoda, 

o Garancijski list z rokom garancije skladnim s  podpisano pogodbo o dobavi, 

o Garancijski list mora vsebovati; 

• Tip in registrsko številko serije vodnika, 

• Datum proizvodnje, 

o Navodilo za nakladanje in razkladanje, transport ter vgradnjo in montažo v slovenščini 

f) Pri prevzemu je naročnik dolžan preveriti skladnost dobavljenega blaga z naročilom in v primeru neskladnosti materiala 

le tega zavrniti, 

g) Audit  pri proizvajalcu je kontrola skladišča, strojev, proces izdelave, testiranj, skladišča ter jih primerja z zahtevami te 

smernice. Izdela se zapisnik o ogledu. 

7 ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA NAROČANJE 

Pri naročanju, mora dobavitelj dostaviti naslednjo dokumentacijo: 

a) Risba prereza kabla s tehničnim opisom in karakteristikami, 

b) Izjava o skladnosti proizvajalca, 

c) Certifikat o skladnosti kabla s standardom, izdano s strani VDE, 

d) Certifikat in celotno poročilo o tipskem preizkušanju s strani neodvisnega in akreditiranega laboratorija v EU (v 

elektronski obliki na zgoščenki), 

e) Garancijski pogoji, minimalna garancijska doba je vsaj 24 mesecev po dobavi, 

f) Tehnična ponudba mora biti oddana tudi v elektronski obliki (MS WORD) na zgoščenki in identičen s ponudbo. 

8 SKLADIŠČENJE 

Kable je potrebno skladiščiti na pokritem mestu in zavarovati pred direktnimi sončnimi žarki, atmosferskimi vplivi in možnostjo 

poškodb. Skladiščiti se morajo na ustreznih bobnih, ki naj ne ležijo na boku. Glej dodatek A. 

9 TRANSPORT 

Transport kablov se izvaja na lesenih kolutih s premerom jedra, 

∅ = 18 ∙ 𝐷𝑘𝑎𝑏𝑙𝑎 

Glej dodatek A. 
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Na vsakem lesenem kolutu mora biti etiketa z naslednjimi podatki: 

 Ime proizvajalca, 

 Oznaka tipa in preseka (mm
2

), 

 Dolžina (m), 

 Standard, predpis 

 Identifikacijska številka koluta 

 Številka naročila, 

 Bruto in neto teža (kg) 

 

Pakiranja so v standardnih dolžinah 500 in 1000 m, oz. po želji naročnika. Konci kabla morajo biti pritrjeni na kolutih in zaščiteni 

z gumijastimi kapicami. Transport se vrši s tovornim vozilom z dvigalom ter ustrezno prikolico za transport kablov. Glej dodatek 

A. 

10 POSEBNE ZAHTEVE PRI VGRADNJI 

Pri polaganju kablov moramo uporabljati navodila [2.3.1],  veljavne standarde ter navodila proizvajalcev. 

11 POSEBNE ZAHTEVE PRI VZDRŽEVANJU 

Skladno z navodili za vzdrževanje SODO. 

12 DODATKI 
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12.1 DODATEK A: SKLADIŠČENJE, TRANSPORT ODVIJANJE IN PREVIJANJE 

 

Slika 5: Primer skladiščenja kabla 

 

Slika 6: Primer transporta kabla 

 

Slika 7: Primer odvijanja kabla z bobna 

 

Slika 8: Primer previjanja kabla iz bobna na boben 

Samo bobni z zaščitnimi 

deščicami se lahko zlagajo en vrh 

drugega z naleganjem na stranice 

bobna.  

Boben postavimo pokončno in ga 

z zagozdami pod stranicami 

bobna utrdimo da se ne premika.  

Boben ne sme biti položen 

vodoravno na stranice 

Boben lahko dvignemo z 

viličarjem ali 

Premik bobna je mogoč samo v 

smeri puščice (smeri navijanja 

kabla)  

avtodvigalom 

Odvijanje kabla v tej smeri  PREPOVEDANO 

PREPOVEDANO 
DOVOLJENO 
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12.2 DODATEK B: ZAHTEVE ZA IZOLACIJO VODNIKA IN PLAŠČA KABLA 

Tabela 8: Zahteve za izolacijo vodnika: XLPE po standardu [2.2.1] 

Sestava, tip, maks. obratovalna temperatura DIX-8, XLPE, 90°C 

Mehanske lastnosti  

- Pred staranjem vzorca 

Minimalna natezna sila…………………………………… 

Minimalen raztezek ob pretrganju………………………… 

 

12,5 N/mm
2

 

200 % 

- Po staranju vzorca 

Temperatura…………………………………………….... 

Trajanje T1……………………………………………...... 

Minimalna natezna sila……………………………………. 

Maksimalna variacija (T1/T0)……………………………... 

Minimalen raztezek ob pretrganju…………………………. 

Maksimalna variacija T1/T0………………………………. 

   

135 °C 

168 h 

- 

±25 % 

- 

±25 % 

- Po staranju celotnega kabla (nekontaminiran test) 

Temperatura……………………………………………… 

Trajanje T1……………………………………………….. 

Trajanje T2……………………………………………….. 

Minimalna natezna sila……………………………………. 

Maksimalna variacija T2/T0………………………………. 

Maksimalna variacija T2/T1………………………………. 

Minimalen raztezek ob pretrganju…………………………. 

Maksimalna variacija T2/T0………………………………. 

Maksimalna variacija T2/T1………………………………. 

 

100 °C 

- 

168 h 

- 

±25 % 

- 

- 

±25 % 

- 

Fizične in kemične lastnosti  

- Preizkušanje pri višjih temperaturah (hot set test) 

Temperatura……………………………………………… 

Trajanje…………………………………………………... 

Mehanska napetost………………………………………. 

Maksimalni raztezek pod obremenitvijo…………………… 

Maksimalni residualni raztezek……………………………. 

 

200 °C   

0,15 h 

0,2 N/mm
2

 

175 % 

15 % 

- Vpojnost vode (water absorption)  

Temperatura……………………………………………… 

Trajanje…………………………………………………... 

a.) Maksimalno nihanje mase………………………. 

b.) Z enosmerno napetostjo………………………… 

 

85 °C   

336 h 

1 mg/cm
2 

brez okvar 

- Test krčenja (shrinkage test) 

Temperatura……………………………………………… 

Trajanje…………………………………………………... 

Maksimalna krčitev ………………………………………. 

 

130 °C    

1 h 

4 % 
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Tabela 9: Zahteve za plašč PE po standardu [2.2.1] 

Sestava, tip,  maks. obratovalna temperatura DMP 2. PE, 90°C 

Mehanske lastnosti  

- Pred staranjem vzorca 

Minimalna natezna sila……………………………………. 

Minimalen raztezek ob pretrganju………………………….. 

 

18 N/mm
2

 

300 % 

- Po staranju vzorca 

Temperatura………………………………………………. 

Trajanje T1………………………………………………... 

Minimalna natezna sila……………………………………. 

Maksimalna variacija (T1/T0)……………………………… 

Minimalen raztezek ob pretrganju………………………….. 

Maksimalna variacija T1/T0……………………………….. 

   

110 °C 

336 h 

- 

- 

300 % 

- 

- Po staranju celotnega kabla (nekontaminiran test) 

Temperatura………………………………………………. 

Trajanje T1………………………………………………... 

Trajanje T2………………………………………………... 

Minimalna natezna sila………………….………………… 

Maksimalna variacija T2/T0…………………..…………… 

Maksimalna variacija T2/T1…………………….…………. 

Minimalen raztezek ob pretrganju………………………….. 

Maksimalna variacija T2/T0……………………………….. 

Maksimalna variacija T2/T1……………………………….. 

 

100 °C 

- 

168 h 

- 

- 

- 

300 %  

- 

- 

 Fizične in kemične lastnosti  

-   (pressure test at high temperature)  

Temperatura……………………………………………… 

Trajanje……………………………………………….….. 

Koeficient k……………………………………………….. 

Maksimalna globina zareze……………………………….. 

 

115 °C     

40 min 

- 

30 % 

- Vsebnost črnega karbona (carbon black content) 2,5 ± 0,5 % 

- Shore D-hardness 

Manimalna………………………………………………... 

 

55 

Fizične in kemične lastnosti (zaključek)  

- Odpornost pred pokanjem 

Zahteve …………………………………………………... 

Trajanje…………………………………………………… 

 

Brez razpok 

1000 h 
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12.3 DODATEK C: KRITERIJI ZA IZBIRO PRESEKA KABLOV GLEDE NA 

OBREMENJEVANJE 

  

Pri dimenzioniranju kablovoda je potrebno zagotoviti ustrezno rezervo (predimenzioniranje) glede na mejno oziroma nazivno 

termično obremenitev. Pri mejni termični obremenitvi so izgube zelo velike, zato je ta dovoljena le v stanjih rezervnega napajanja, 

ker je vpliv izgub, zaradi kratkega časa trajanja obremenitve, zanemarljiv. Pri tem padec napetosti ne sme preseči vrednosti 12,5 

%, ki je predpisana za rezervna stanja napajanja. 

Dopustna obremenitev kablovodov v normalnih obratovalnih stanjih je odvisna od vrste omrežja:  

 V radialnih omrežjih se v normalnih obratovalnih stanjih dopušča obremenjevanje kablovodov do 50 % termične 

moči zaradi zagotavljanja rezervnega napajanja, 

 v omrežjih z zaprtimi zankami (dvostransko napajanje) se smejo v primeru samostojnega polaganja posameznega 

kabelskega sistema kablovodi obremeniti do 75 % termične moči.  

 

V primeru nadaljevanja nadzemnega omrežja s kablovodom je potrebno zagotoviti ekvivalentno prenosno zmogljivost, ta pa ni 

odvisna samo od prereza vodnika, ampak tudi od načina polaganja in sposobnosti oddajanja toplote v okolico. 

 

Če je struktura kabelskega omrežja izvedena s posebnimi rezervnimi kabli (vreteno), lahko kable obremenjujemo tudi preko 50%, 

vendar zaradi izgub, ne več kot s 75 % termične moči. 

Dopustne obremenitve kablov v mestnem kabelskem 10/20 kV omrežju v kabelski kanalizaciji glede na tip omrežja: 

 

10 kV 20 kV  

 S
dopustni kabla

  odprta zanka  

2,5 MVA 5,0 MVA 40% S
n
 (Al 150 mm

2

) 

3,25 MVA 6,5 MVA 40% S
n
 (Al 240 mm

2 

) 

4,0 MVA 8,0 MVA 40% S
n
 (AL 400 mm

2

) 

  ali) 
S

dopustni kabla
  vreteno  

4,3 MVA 8,6 MVA 70% S
n
 (Al 150 mm

2

) 

4,6 MVA 9,2 MVA 70% S
n
 (Al 240 mm

2

) 

7,0 MVA 14,0 MVA 70% S
n
 (AL 400 mm

2

) 

 

Kriterij za nov izvod v mestnem kabelskem 10 kV omrežju v kabelski kanalizaciji je: 

 2.5 MVA (min.) - 4.3 MVA (max.) ... za odprto zanko 

 4.3 MVA (min.) - 7.0 MVA (max.) ... za vreteno 

 

Kriterij za nov izvod v mestnem kabelskem 20 kV omrežju v kabelski kanalizaciji je: 

 5.0 MVA (min.) – 8.6 MVA (max.) ... za odprto zanko 

 8.6 MVA (min.) - 14.0 MVA (max.) ... za vreteno 

 

Bakren (Cu) vodnik je primeren zlasti za večje obtežbe na koncu voda (industrijski odjem) in če je cena Cu  max. do 2 krat 

večja od cene Al  (cena kabla). V primeru preseganja tega razmerja se uporabi enožilen kabel prereza Al 400 mm
2 

. 
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12.3.1 MINIMALNE ODDALJENOSTI MED TRIŽILNIMI KABLI IN ENOŽILNIMI KABLI 

POLOŽENIMI V TRIKOT 

Priporočljiva razmestitev: 

 

𝑆min = 2,15 ∙ 𝐷K 

 

𝐷K   premer  kabla v mm
2

 

𝑆min minimalna oddaljenost med kabli ali sistemi  

 

Slika 9: Minimalne oddaljenosti med trižilnimi kabli in enožilnimi kabli položenimi v trikot  

 

Opomba:  

Priporočljiva oddaljenost med sistemi položenimi v trikot ali trižilnimi kabli je 10 do 250 mm, pri čemer je potrebno upoštevati 

faktorje, ki so podani v spodnjih tabelah.  

Dejanska oddaljenost med kabli se določi  v mejah od 10 do 250 mm, odvisno od števila kablov ter razpoložljivega prostora.  

 

12.3.2 NEPRAVILNA RAZMESTITEV ŽIL V PRIMERU POVEČANJA PREREZA Z DODAJANJEM 

NOVIH ŽIL 

Pri polaganju se je potrebno izogibati razmestitvi žil iz Slike 10, saj se tokovna zmogljivost v tem primeru močno zmanjša zaradi 

tokov v kovinskih zaslonih. 

 

 

 

Slika 10: Nepravilna razmestitev žil v primeru povečanja prereza z dodajanjem novih žil 

 

 

12.3.3 MINIMALNE ODDALJENOSTI  MED KABLI POLOŽENI V HORIZONTALNI  FORMACIJI 

 

Priporočljiva razmestitev žil s posameznimi fazami trifaznega sistema: 
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Slika 11: Minimalne oddaljenosti  med kabli položeni v horizontalni  formaciji - priporočljiva namestitev 

 

Nepravilna razmestitev, ki se jo je potrebno izogibati, saj se tokovna zmogljivost močno zmanjša zaradi tokov v kovinskih 

zaslonih. 

 

 

Slika 12: Kabli položeni v horizontalni  formaciji - nepravilna namestitev 

 

12.3.4 DOLOČITEV DEJANSKE TOKOVNE OBREMENITVE KABLOVODA 

 

Dejanska tokovna obremenitev kablovodov je najbolj odvisna od vplivov okolice, to je od temperature medija, v katerem je kabel 

položen in njegove toplotne upornosti ter od spodaj navedenih faktorjev po [2.3.1]. 

 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑛 ∙  𝑓1 ∙  𝑓2 ∙  𝑓3 ∙  𝑓4 ∙  𝑓5  (𝐴) 

kar pomeni: 

𝐼𝑑  
dejanska  tokovna obremenitev določena glede na drugačne pogoje polaganja, in podaja max. tok, ki 

ga kabel lahko prenaša brez posledic za izolacijo v dejanskih pogojih polaganja,   

𝐼𝑛 nazivna tokovna obremenitev določena po spodnjih pogojih (je določena v [2.2.1] in [2.2.6]) 

𝑓𝑛 korekcijski faktorji od 𝑓1do 𝑓5(vrednosti faktorjev so razvidne v nadaljevanju) 

 

12.3.5 NAZIVNI ALI STANDARDNI  POGOJI POLAGANJA KABLOV DIREKTNO V ZEMLJO  

 So po določeni pri  največji temperaturi vodnika 90˚C ter pri: 

- temperaturi okolice v zemlji………………… 20 ˚C 

- temperaturi zraka…………………............... 30 ˚C 

- globina polaganja ………………………….  0,7 m 

- razmak med kabli v ravnini………………....... 7 cm 

- posteljica iz zdrobljene zemlje ali finega peska: 

- vlažno zemljišče………………………   1,0  Km/W 

- suho zemljišče………………..............   2,5  Km/W. 
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Tabela 10: Tokovna obremenitev kablov 𝐼𝑛, Uo/U = 6/10 kV, 12/20 kV in 18/30 kV z vodniki iz bakra in aluminija za 

polaganje v zemljo ([2.2.1] Tabela 7) 

Izolacija XLPE 

U
o
/U [kV] 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV 

Dovoljena obrat. temperatura 90C 

Razporeditev 

 
 

 
 

 
 

Nazivni prerez Cu vodnika 

 (mm²) 

Oznaka konstrukcije N2XS2Y, N2XSY 

Tokovna obremenitev v (A) za polaganje v zemljo 

25 157 179 - -   

35 187 212 189 213 - - 

50 220 249 222 250 225 251 

70 268 302 271 303 274 304 

95 320 359 323 360 327 362 

120 363 405 367 407 371 409 

150 405 442 409 445 414 449 

185 456 493 461 498 466 502 

240 526 563 532 568 539 574 

300 591 626 599 633 606 640 

400 662 675 671 685 680 695 

500 744 748 754 760 765 773 

Nazivni prerez Al vodnika 

 (mm²) 

Oznaka konstrukcije NA2XS2Y, NA2XSY 

Tokovna obremenitev v (A) za polaganje v zemljo 

25 - - - -   

35 - - - - - - 

50 171 194 172 195 174 195 

70 208 236 210 237 213 238 

95 248 281 251 282 254 283 

120 283 318 285 319 289 321 

150 315 350 319 352 322 354 

185 357 394 361 396 364 399 

240 413 452 417 455 422 458 

300 466 506 471 510 476 514 

400 529 558 535 564 541 570 

500 602 627 609 634 616 642 

12.3.6 NESTANDARDNI POGOJI POLAGANJA 

Za vse drugačne načine polaganja, kot so podani pri definiciji 𝐼𝑛 je potrebno vrednosti 𝐼𝑛 v Tabeli 10 pomnožiti s korekcijskimi 

faktorji in določiti tok 𝐼𝑧 ( zdržni tok, ki ga kabel lahko prenaša brez posledic za izolacijo v dejanskih pogojih polaganja). 

Korekcijski faktorji so naslednji:   

 𝒇𝟏  korekcijski faktor v odvisnosti od globine polaganja: 

 od 0,5 do 0,7    m…...……….. 1 

 od 0,7 do 0,9    m……………. 0,99 

 od 0,9 do 1,1    m……………. 0,98 

 od 1,11 do 1,5  m……………. 0,95 
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Opomba:  

Ker je normirana globina polaganja 0,7 m, je faktor za to globino že upoštevan v Tabeli 10. V območju med 0,7 m in 1,2 m je 

zmanjšanje zmogljivosti minimalno in se, zaradi manjše specifične upornosti tal v večjih globinah, kompenzira, zaradi tega do 

globine 1,2 m ni potrebno upoštevati zmanjšanja zmogljivosti. 

 

 𝒇𝟐  korekcijski faktor tokovne obremenitve v odvisnosti od temperature zemlje: 

Tabela 11: Korekcijski faktor tokovne obremenitve v odvisnosti od temperature zemlje 𝑓𝑇1 

Temperatura 

vodnika [ °C] 

Temperatura zemljine [ °C] 

10 15 20 25 30 35 40 45 

90 1,07 1,04 1 0,95 0,93 0,89 0,84 0,80 

65 1,11 1,05 1 0,94 0,88 0,82 0,74 0,66 

 

 

Opomba:  Faktor 𝑓2 je že upoštevan v z vrednostjo 1 in sicer za 20 ˚C. Nazivna obremenitev se večinoma navaja pri temperaturi 

vodnika 90 °C.  

 

 𝒇𝟑  korekcijski faktor tokovne obremenitve v odvisnosti od različne specifične toplotne upornosti zemlje  

 

Tabela 12: Faktor tokovne obremenitve v odvisnosti od različne specifične toplotne upornosti zemlje 𝑓𝑅 

Specifična toplotna upornost  

[ K m/W ] 0,7 1 1,2 1,5 2,0 2,5 2,7 

 1,14 1,00 0,93 0,84 0,74 0,67 0,61 

 

Opomba:  

V Tabeli 12 je upoštevan faktor  za polaganje v vlažnem zemljišču 1 Km/W. V primeru, da se pričakuje dele trase ali cela trasa v 

kamnitem ali suhem terenu predvidimo 2,5 Km/W toplotno prevodnost. Vrednosti v Tabeli 12 tako pomnožimo s faktorjem 0,67. 

 

 𝒇𝟒  korekcijski faktor tokovne obremenitve v odvisnosti od števila kablov  

 

V istem kanalu pri posamezni formaciji, za različne specifične toplotne upornosti zemlje in faktorje obremenitve 𝐹𝑜, vzamemo 

vrednost  𝐹𝑜 = 0,7 za manj obremenjene vode, za bolj obremenjene pa 𝐹𝑜 = 1 ( npr. glavni napajalni vodi iz RTP, RP, kablitev  

glavnih nadzemnih daljnovodov).  

Za  trikotno polaganje uporabimo medsebojne razdalje med sistemi od 15 do 25 cm odvisno, od razpoložljivega prostora in 

pomembnosti kablov ter uporabimo Tabelo 13. Ta razdalja je priporočljiva za glavne napajalne vode iz RTP, RP in kablitev  

glavnih nadzemnih daljnovodov.  
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Tabela 13: Korekcijski faktor 𝑓4za razdaljo med sistemi od 15 do 25 cm 

Primer polaganja  za kable 

XLPE kabel 0,6/1kV do 18/30kV 

 

Faktor obremenitve Fo  

Število sistemov 1 2 3 4 5 6 8 10 

Specifična toplotna 

upornost zemlje 

 

[ Km/W ] 

0.7 

Fo 

0,5 1,09 1,01 0,94 0,91 0,88 0,86 0,83 0,81 

0,6 1,04 0,94 0,87 0,84 0,80 0,79 0,76 0,74 

0,7 0,99 0,89 0,81 0,78 0,74 0,72 0,70 0,68 

0,85 0,93 0,82 0,74 0,70 0,67 0,65 0,62 0,60 

1,0 0,87 0,75 0,67 0,64 0,60 0,59 0,56 0,54 

1.0 

0,5 1,11 1,02 0,95 ,092 0,89 0,87 0,84 0,82 

0,6 1,05 0,95 0,88 0,84 0,81 0,79 0,76 0,74 

0,7 1,00 0,89 0,82 0,78 0,75 0,73 0,70 0,68 

0,85 0,93 0,82 0,74 0,70 0,67 0,65 0,62 0,60 

1,0 0,87 0,75 0,67 0,64 0,60 0,59 0,56 0,54 

1.5 

0,5 1,13 1,04 0,97 0,93 0,90 0,88 0,85 0,83 

0,6 1,07 0,97 0,89 0,85 0,82 0,80 0,77 0,75 

0,7 1,01 0,90 0,82 0,79 0,75 0,73 0,70 0,68 

0,85 0,94 0,82 0,74 0,70 0,66 0,65 0,62 0,61 

1,0 0,87 0,75 0,67 0,64 0,60 0,59 0,56 0,54 

2.5 

0,5 1,17 1,06 0,99 0,95 0,91 0,89 0,86 0,84 

0,6 1,09 0,98 0,90 0,86 0,83 0,81 0,78 0,76 

0,7 1,03 0,91 0,83 0,79 0,76 0,74 0,71 0,69 

0,85 0,94 0,83 0,74 0,71 0,67 0,65 0,62 0,61 

1,0 0,87 0,75 0,67 0,64 0,60 0,59 0,56 0,64 

 

Tabela 14: Korekcijski faktor 𝑓4 za razdaljo  med sistemi do 7 cm, za manj obremenjene odcepne ali priključne vode 

Primer polaganja za kable  

XLPE kabel 0,6/1kV do 18/30kV 

 

Faktor obremenitve Fo  

Število sistemov 1 2 3 4 5 6 8 10 

Specifična toplotna 

upornost zemlje 

 

[ Km/W ] 

0.7 

 

Fo 

0,5 1,09 0,97 0,88 0,83 0,79 0,76 0,72 0,69 

0,6 1,04 0,90 0,80 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 

0,7 0,99 0,84 0,74 0,69 0,65 0,62 0,58 0,56 

0,85         

1,0         

1,0 

0,5 1,11 0,98 0,89 0,84 0,80 0,77 0,72 0,69 

0,6 1,05 0,91 0,82 0,76 0,72 0,69 0,65 0,62 

0,7 1,00 0,85 0,75 0,70 0,66 0,63 0,59 0,56 

0,85         

1,0         

1,5 

0,5 1,13 1,00 0,90 0,85 0,80 0,77 0,73 0,70 

0,6 1,07 0,92 0,82 0,77 0,73 0,70 0,65 0,62 

25 

7 
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0,7 1,01 0,86 0,76 0,70 0,66 0,63 0,59 0,56 

0,85         

1,0         

2,5 

0,5 1,17 1,02 0,92 0,82 0,81 0,78 0,74 0,70 

0,6 1,09 0,94 0,83 0,78 0,73 0,70 0,66 0,63 

0,7 1,03 0,87 0,76 0,71 0,67 0,64 0,59 0,57 

0,85         

1,0         

 

 𝒇𝟓  korekcijski faktor tokovne obremenitve v odvisnosti od polaganja v cevi  

V primeru polaganja kablov v cevi s premerom, ki je dvokratnik premera kabla se mora korekcijski faktor tokovne obremenitve 

upoštevati že pri skupni dolžini polaganja kabla v cevi nad 40 m ter enkratni prehod kabla skozi cev v dolžini večji od 20 m, Za 

polaganje v elektro kabelski kanalizaciji (EKK) v celi dolžini ali samo delno je potrebno upoštevati spodnje tabele, Če pa se 

faktorja ne da enostavno določiti, uporabimo faktor 0,82. 

V tabelah 15 in 16 uporabimo razdaljo med cevmi 200 mm, ker se ta razdalja najbolj približa našemu sistemu polaganja s cevmi 

Ø160 mm ter 3 cm med cevmi v EKK 

Tabela 15: Korekcijski faktorji za sisteme treh  enožilnih  ali trižilnih kablov v eni cevi (horizontalno polaganje cevi  

po [2.2.8]) 

število kablov, 

sistemov 

Razdalje med središči cevi  v [mm] 

dotik 200 400 600 800 

2 0,85 0,88 0,92 0,94 0,95 

3 0,75 0,80 0,85 0,88 0,91 

4 0,69 0,75 0,82 0,86 0,89 

5 0,66 0,72 0,79 0,84 0,87 

6 0,62 0,69 0,77 0,83 0,87 

7 0,59 0,67 0,76 0,82 0,86 

8 0,57 0,65 0,75 0,81 - 

9 0,55 0,64 0,74 0,80 - 

10 0,54 0,53 0,73 - - 

11 0,52 0,62 0,73 - - 

12 0,51 0,61 0,72 - - 

 

Tabela 16: Korekcijski faktorji za sisteme enožilnih kablov položenih vsak v svojo cev 

število kablov, 

sistemov 

Razdalje med središči cevi  v [mm] 

dotik 200 400 600 800 

2 0,78 0,85 0,89 0,91 0,93 

3 0,66 0,75 0,81 0,85 0,88 

4 0,59 0,70 0,77 0,82 0,86 

5 0,55 0,66 0,74 0,80 0,84 

6 0,51 0,64 0,72 0,78 0,83 

7 0,48 0,61 0,71 0,77 0,82 

8 0,46 0,60 0,70 0,76 - 

9 0,44 0,58 0,69 0,76 - 

10 0,43 0,57 0,68 - - 

11 0,42 0,56 0,67 - - 

12 0,40 0,55 0,67 - - 
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12.4 DODATEK D: POLAGANJE , KRIŽANJA IN PRIBLIŽEVANJA 

12.4.1 VODOVOD 

VZPOREDNI POTEK IN PRIBLIŽEVANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV IN VODOVODA 

  

1- elektroenergetski kabel 

2- zdrobljena zemlja ali pesek  

3- dodatna mehanska - opozorilna zaščita 

4- ozemljilni trak 

5- nabita zemlja 

6- opozorilni trak 

7- izkopana zemlja 

8- jašek vodovoda (hidrant) 

9- vodovodna cev 

ZA MAGISTRALNE CEVOVODE 

R
min

 ≥ 150 cm  

ZA CEVOVODE NIŽJEGA TLAKA IN ZA HIŠNE 

PRIKLJUČKE 

R
min

 ≥ 50 cm  

 

KRIŽANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV IN VODOVODA - KABEL NADVODOVODOM 

 

1- vodovodna cev 

2- sloj suhega betona C8/10 (ca. 5 cm) 

3- zaščitna cev kabla iz PVC ali TPE 

4- elektroenergetski kabel 

5- zdrobljena zemlja ali pesek 

6- dodatna mehanska-opozorilna zaščita 

7- opozorilni trak 

BREZ ZAŠČITNE CEVI ZA KABEL 

d ≥ 50 cm za magistralne cevovode 

d ≥ 30 cm za priključne cevovode  

Z ZAŠČITNO CEVJO ZA KABEL 

d < 50 cm za magistralne cevovode 

d < 30 cm za priključne cevovode 

KRIŽANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV IN VODOVODA - KABEL POD VODOVODOM 

 

1- vodovodna cev 

2- opozorilni trak  

3- dodatna mehanska - opozorilna zaščita 

4- sloj suhega betona C8/10 

5- zaščitna cev kabla iz PVC ali TPE  

6- zdrobljena zemlja ali pesek 

7- elektroenergetski kabel 

BREZ ZAŠČITNE CEVI ZA KABEL 

d ≥ 50 cm za magistralne cevovode 

d ≥ 30 cm za priključne cevovode  

Z ZAŠČITNO CEVJO ZA KABEL 

d < 50 cm za magistralne cevovode 

d < 30 cm za priključne cevovode  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mere v cm! 
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12.4.2 FEKALNA KANALIZACIJA 

VZPOREDNI POTEK IN PRIBLIŽEVANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV IN KANALIZACIJE 

  

1- kanalizacijska cev 

2- elektroenergetski kabel  

3- zdrobljena zemlja ali pesek 

4- dodatna mehanska – opozorilna zaščita 

5- ozemljilni trak 

6- opozorilni trak 

7- nabita zemlja 

d≥ 150 cm 

za kanalevečje ali enake Ø60/90cm 

d≥ 50 cm 

za manjše kanalizacijske cevi ali hišne priključke  

  

 

KRIŽANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV IN FEKALNE KANALIZACIJE 

 

1- kanalizacijska cev 

2- sloj suhega betona C8/10 (ca. 5 cm) 

3- zaščitna cev kabla iz PVC ali TPE 

4- elektroenergetski kabel 

5- zdrobljena zemlja ali pesek 

6- dodatna mehanska-opozorilna zaščita 

7- opozorilni trak 

8- nabita zemlja 

d≥ 30 cm 

 

h≥ 80 cm 

kot mehanska zaščita se polagajo TPE cevi Ø160 

ali Ø200 mm v sloju 5 cm suhega betona 

h< 80 cm 

kot mehanska zaščita se polagajo Fe cevi Ø150 

mm v sloju 5 cm suhega betona 
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12.4.3 PLINOVOD 

VZPOREDNI POTEK IN PRIBLIŽEVANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV IN PLINOVODA 

  

1- elektroenergetski kabel 

2- zdrobljena zemlja ali pesek 

3- dodatna mehanska – opozorilna zaščita 

4- ozemljilni trak 

5- nabita zemlja 

6- opozorilni trak 

7- izkopana zemlja 

8- plinovod 

R
min

≥ 50 cm 

za plinovode p > 5 bar 

R
min

≥ 40 cm 

za plinovode p ≤ 5 bar  

  

 

KRIŽANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV IN PLINOVODA – KABEL POD PLINOVODOM 

 

1- plinovod 

2- opozorilni trak 

3- dodatna mehanska-opozorilna zaščita 

4- sloj suhega betona C8/10 (ca. 5 cm) 

5- zaščitna cev kabla iz PVC ali TPE 

6- zdrobljena zemlja ali pesek 

7- elektroenergetski kabel 

d ≥ 30 cm 

za plinovode  5 bar < p ≤ 16 bar 

d ≥ 20 cm 

za plinovode  p ≤ 5 bar  

 

KRIŽANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV IN PLINOVODA – KABEL NAD PLINOVODOM 

 

1- plinovod 

2- sloj suhega betona C8/10 (ca. 5 cm) 

3- zaščitna cev kabla iz PVC ali TPE 

4- elektroenergetski kabel 

5- zdrobljena zemlja ali pesek 

6- dodatna mehanska-opozorilna zaščita 

7- opozorilni trak 

d ≥ 30 cm 

za plinovode  5 bar < p ≤ 16 bar 

d ≥ 20 cm 

za plinovode  p ≤ 5 bar  
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12.4.4 TOPLOVOD 

VZPOREDNI POTEK IN PRIBLIŽEVANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV IN TOPLOVODA 

  

 

1- elektroenergetski kabel 

2- zdrobljena zemlja ali pesek 

3- dodatna mehanska – opozorilna zaščita 

4- ozemljilni trak 

5- nabita zemlja 

6- opozorilni trak 

7- izkopana zemlja 

8- toplovod 

  

  

 

KRIŽANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV IN TOPLOVODA  

 

1- toplovod 

2- opozorilni trak 

3- dodatna mehanska-opozorilna zaščita 

4- toplotna izolacija 

5- zaščitna cev kabla iz cementa,  PVC ali TPE 

6- elektroenergetski kabel 

  

 

a = 50 cm 

za TK, optične kable in kable U
o
/U = 0,6/1 kV 

a = 60 cm 

za kable U
o
/U = 6/10 kV 

a = 80 cm 

za kable in kable U
o
/U = 12/20 kV 

a = 100 cm 

za kable U
o
/U = 18/30 kV (20/35 kV) 
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12.4.5 TELEKOMUNIKACIJSKI KABLI 

KRIŽANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV IN TELEKOMUNIKACIJSKIH VODOV BREZ DODATNE ZAŠČITE 

  

1- telekomunikacijski kabel 

2- elektroenergetski kabel  U
0
/U≤18/30 kV 

(20/35 kV) 

 

d ≥ 50 cm 

za kable napetosti > U
0
/U=0,6/1 kV do 

U
0
/U=18/30 kV (18/35) kV  

d ≥ 30 cm 

za kable napetosti  U
0
/U=0,6/1 kV 

  

 

KRIŽANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV IN TELEKOMUNIKACIJSKIH VODOV ZDODATNO ZAŠČITO 

 

1- telekomunikacijski kabel 

2- elektroenergetski kabel  U
0
/U ≤ 18/30 kV 

(20/35 kV) 

3- PVC cev 

4- Fe cev Ø20 cm 
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12.4.6 POLAGANJE V KABELSKO KANALIZACIJO 

 

POLAGANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV V KABELSKO KANALIZACIJO 

 

1- elektroenergetski kabel – 1. položen sistem 

2- opozorilni trak 

3- ozemljilni trak (FeZn ali nerjaveč 4×25 mm) 

4- tampon oz. utrjen zasip 

5- zaščitna cev kabla PVC ali HDPE min. Ø160 mm 

6- sloj suhega betona C15/20  

 

  

 

V kolikor razdalje med jaški ter konfiguracija trase KBV dovoljujeta se 

priporoča polaganje vsakega sistema v svojo cev minimalnega  

premera Ø160 mm. 

Polaganje se prične v spodnji vrsti cevi. Ko je spodnja vrsta cevi zapolnjena 

se polaganje nadaljuje v vrsto višje.  

Običajna praksa je da se spodnje vrste cevi, v kolikor je več vrst, uporabljajo 

za SN kabelske vode, zgornje pa za NN kabelske vode. Izjeme so možne pri 

pomanjkanju prostora v obstoječi kabelski kanalizaciji, kjer niso predvidene 

širitve oz. nadaljnji razvoj omrežja. 

 

 

 

Izvedba elektro kabelske kanalizacije  je predmet samostojne tehnične smernice. Prikazani načini polaganja so informativnega 

značaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 


