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1 UVOD 

1.1 SPLOŠNO  

Tehnično smernico GIZ TS-11 Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti  

1 kV do 35 kV je na podlagi DES-ove publikacije zvezka št. 5 Tipizacija elektroenergetskih kablov za napetosti 1 kV, 10 kV in 20 

kV ter na predlog GIZ DEE s pomočjo strokovnjakov ED podjetij  pripravil Elektroinštitut Milan Vidmar EIMV. 

1.2 POMEN IN VLOGA  

Tehnična smernica GIZ TS-11 v celoti povzema in daje v uporabo omenjeno smernico  tehničnemu osebju podjetij EDS Slovenije.  

1.3 NAMEN IN OBMOČJE UPORABE 

Tehnična smernica GIZ TS-11 je namenjena enotni  uporabi pri izbiri, polaganju in prevzemu EE kablov na območju  DEES 

Slovenije. 

2   SMERNICA 

 

Smernica je bila v soglasju avtorjev prenesena v prvotni obliki ter vsebini v dokument z naslovnico oblikovano v slogu GIZ 

publikacij tehničnih smernic in je v originalnem besedilu podana v nadaljevanju. 
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Pooblastila: 

 Odločba o usposobljenosti za izvajanje kontrolnih pregledov in meritev na NN el. 
inštalacij z obdelavo podatkov in izdelavo strokovnih poročil (Ministrstvo za energetiko, 
Republiški energetski inšpektorat; št. 314-20-01/92-25 z dne 2.11.1992). 

 Dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Ministrstvo za delo 
družino in socialne zadeve, Odločba št.: 10202/00044/2003-006, z dne 15.12.2003). 

 Pooblastilo na podlagi 108. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00-
popr., 52/02 ZJA, 110/02-ZGO-1, 50/03-odl. US in 51/04) in 3. člena Sklepa o določitvi 
pogojev za pridobitev pooblastila za opravljanje strokovnih pregledov na področju 
električne energije, št. 311-29/2004 z dne 3.11.2004. (Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo). 

 Certifikat ISO 9001: 2000 za področje Razvojno-raziskovalna dejavnost, inženiring, 
svetovanje, strokovno ocenjevanje ter preizkušanje na področju elektroenergetike in 
splošne energetike; registrska številka 12 100 23886 TMS, izdal TÜV SÜD Management 
service GmbH, dne 2007-11-28. 
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PROGRAM 

 

Utemeljitev naloge: 
 

1 Uskladitev vsebine z novimi evropskimi standardi in osvetlitev karakterističnih 

lastnosti kablov glede na različne obratovalne pogoje 

 
Program naloge: 
 

2 Pregled novih standardov s področja SN kablov 

3 Priprava smernic za izbiro in polaganje SN kablov v skladu z določili novih 

standardov 

4 Opredelitev in izračun vplivnih faktorjev, ki vplivajo na obremenljivost 

kablovoda 

5 Dimenzioniranje kablovoda v smislu upoštevanja karakterističnih parametrov in 

vplivnih veličin (preseki vodnikov in kovinskih zaslonov, način ozemljitve 

kovinskih zaslonov, število kablov v kabelskom rovu, polaganje v cevno 

kanalizacijo, jaške in kinete, izvedbe večcevne kabelske kanalizacije) 
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POVZETEK 
 
Osnova predmetne študije je študija EIMV ref. št. 1260 iz leta 1995. Zaradi vstopa v EU in 
sprejetja nove evropske zakonodaje ter standardov, je bilo potrebno uskladiti vsebino študije 
EIMV ref. št. 1260. Opisani in razloženi so nekateri najpomembnejši postopki, ki 
predstavljajo temeljne aktivnosti pri zagotavljanja kvalitete proizvodov in storitev ter 
predstavljene karakteristične lastnosti kablov glede na različne obratovalne pogoje. 
 

Izmed SN kablov so obravnavani predvsem enožilni kabli ki jih obravnava standard SIST HD 620 S2: 
2010 sekcija 10-C. Trižilni SN kabli v tej študiji niso posebej obdelani, smiselno se uporabi študija 
ref. št. 1652 “Trižilni SN kabli, njihova uporaba v distribucijskih vodih in smernice za pripravo 
pravilnika o tehničnih normativih za graditev vodov z univerzalnimi in trižilnimi kabli za napetosti od 
1 do 35 kV” 

Trižilne SN kable za nazivno napetost 12/20 kV obravnava standard SIST HD 620 S2: 2010 sekcija 
10 M  

Kabli, ki jih obravnava predmetna študija niso namenjeni polaganju v vodo. 
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OPIS POJMOV 

STANDARDIZACIJA 
Postopek nastanka standarda ni definiran z zakonodajo ali drugo regulativo. Običajno je le ta 
posledica želj in procesov v družbi, ki želi določene postopke, tehnologijo, organizacijo in druge 
življenjske procese poenotiti oz. standardizirati v smislu optimiranja, poenostavljanja oziroma 
izboljšanja kvalitete življenja na vseh področjih. V okviru podjetij, inštitutov, izobraževalnih ustanov, 
državnih organov in drugih institucij, zainteresiranih za nastanek nekega standarda se formirajo 
delovne skupine. Te se registrirajo v okviru odgovornega ministrstva in urada. 
Standardi so neobvezni, obvezna uporaba se določi z zakonodajo in drugo regulativo. 
 
AKREDITACIJA 
Pomembna funkcija SA (Slovenska akreditacija) je akreditacija podjetij, inštitutov, laboratorijev, 
servisnih delavnic in drugih ustanov. Z akreditacijo omenjene organizacije dobijo pooblastila za 
izvajanje posameznih dejavnosti, ki so obvezne v okviru zakonodaje na posameznih področjih. 
Akreditacije lahko pridobijo laboratoriji (preskušanje in kalibriranje), certifikacijski organi 
(certificiranje proizvodov, sistemov vodenja ali osebja) in kontrolni organi (ugotavljanje skladnosti z 
določenimi zahtevami) . Organizacije morajo za pridobitev izpolnjevati naslednje zahteve: 
dokumentacija (poslovnik dejavnosti), ustrezna kadrovska struktura, ustrezna oprema, ustrezno 
okolje. 
 
CERTIFICIRANJE 
V skladu s harmonizacijo z EU navodili, se vse več proizvajalcev odloča za certificiranje svoje 
proizvodnje oziroma izdelkov. To je najvišja oblika sprejemne dokumentacije, ker je certifikat izdan s 
strani akreditiranega laboratorija oziroma institucije. Certifikat pomeni potrdilo o ustreznosti. 
Akreditiran organ za certificiranje izda na podlagi pregleda izdelka potrdilo o ustreznosti – certifikat, 
da je izdelek izdelan v skladu z zahtevanimi standardi oziroma drugo predpisano regulativo s tega 
področja.  
 
Pomen certifikata: kvaliteta izdelka, zaščita kupca, usklajenost z mednarodnimi standardi, varnost, 
arhiviranje, trajnost. 
 
Tehnični predpis: tehnična regulativa, ki vsebuje varnostne, okoljevarstvene, zdravstvene in druge z 
zakonom določene zahteve za proizvode, storitve ali z njimi povezane procese in proizvodnje 
postopke. 
 
Ključni elementi, ki določajo sistem kakovosti, so zakonodaja, nadzor, standardizacija, nivo organov 
za ocenjevanje skladnosti proizvodov in procesov s predpisi in standardi, obnašanje kupcev, 
porabnikov in potrošnikov. 
V Sloveniji je EU regulativa implementirana z: zakonom o meroslovju, zakonom o standardizaciji, 
standardi SIST EN 45000 za laboratorije in standardi SIST ISO 9000 za proizvodnjo. 
 
KAKOVOST  IN VARNOST PO PRAVILIH EU 
Kakovost in varnost proizvodov pokrivata Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o 
splošni varnosti proizvodov in Direktiva 85/374/EGS o proizvajalčevi odgovornosti za proizvode. 
Direktiva o splošni varnosti proizvodov nalaga proizvajalcem dolžnost, da smejo dati v promet 
izključno varne proizvode. 
Direktiva o proizvajalčevi odgovornosti za proizvode 85/374/EGS vzpostavlja proizvajalčevo 
odškodninsko odgovornost za škodo, kadar napaka na proizvodu povzroči smrt, telesno poškodbo ali 
okvaro zdravja človeka ali kadar zaradi napake na proizvodu nastane škoda na drugi stvari., tako da 
zaščiti potrošnika pred proizvodi z napako ob pogoju, da je zaradi takšnega proizvoda prišlo do 
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telesne poškodbe ali materialne škode. Ta direktiva je najbolj pomembna sestavina pravnega reda EU 
s ciljem, da pozitivno vpliva na varnost proizvodov in da oškodovancem pomaga pri uveljavljanju 
odškodninskih zahtev. Oškodovanec je dolžan dokazati samo to, da ima proizvod napako in da je 
zaradi te napake pri uporabi utrpel škodo. Obtoženec ima po direktivi o odgovornosti za proizvode 
možnost obrambe, da je bilo v trenutku, ko je bil proizvod dan v uporabo, stanje tehničnega in 
znanstvenega znanja takšno, da ni bilo mogoče z znanimi preskusno merilnimi metodami odkriti 
obstoja napake. 
Direktiva o odgovornosti za proizvod ima na proizvajalce svarilen učinek, da morajo imeti: 
vzpostavljeni sistem zagotavljanja kakovosti in opravljanja presoj, vzpostavljen program preventive, 
stalno spremljanje razvoja tehnike in proizvodnih procesov, stalno spremljanje predpisov, pritožb 
potrošnikov, obvladati poštenost v prodaji in reklami. 
Direktiva o odgovornosti za proizvode ima dva cilja: 
- ustrezno varovanje potrošnikov v primeru škode zaradi proizvodov z napako, 
- odpravljanje neenakih konkurenčnih pogojev zaradi različne regulative v državah članice EU. 
 
NAVODILA ZA UPORABO PROIZVODOV 
V povezavi z direktivo o odgovornosti za proizvod z napako so navodila za varno uporabo sestavni 
del proizvoda in omogočajo uporabnikom, da proizvod pravilno namestijo, priključijo, uporabljajo, 
vzdržujejo, odpravijo enostavne vzroke nepravilnega delovanja in odstranijo proizvod ob koncu 
življenjske dobe brez škode za okolje. 
 
NIZKO NAPETOSTNA DIREKTIVA (LVD) 
LVD je bila sprejeta v EU leta 1973 z namenom harmonizacije zakonov držav članic na področju 
varnosti električnih proizvodov v napetostnem razredu 50-1000 V za izmenično napetost in 75-
1500 V za enosmerno napetost. Dopolnila se je leta 1993 z direktivo CE. 
Leta 2006 je bila zaradi bistvenih sprememb izdana kodificirana različica in sicer: Direktiva 
2006/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno 
opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej. 
 
Definicija električnega proizvoda: 
Električni proizvodi so tisti, ki se uporabljajo z namenom proizvodnje, pretvarjanja, prenosa, 
razdeljevanja in uporabe električne energije (stroji, transformatorji, stikalne naprave, merilni 
instrumenti, varnostne naprave, kabli in vodniki, orodja in aparati ter naprave, ki delujejo na osnovi 
električnega toka). 
 
CE OZNAČEVANJE 
Električni proizvodi se v skladu z LVD direktivo označujejo s CE oznako. Ta oznaka simbolizira 
skladnost z vsemi obveznostmi, ki zadevajo proizvajalca v zvezi s proizvodom (varnost, zdravje, 
zaščita potrošnikov, ugotavljanje skladnosti, obveznosti iz direktiv, ki niso nujno del bistvenih 
zahtev). Oznaka CE je v EU edina dovoljena oznaka, ki potrjuje, da je proizvod skladen z direktivami, 
ki temeljijo na načelih globalnega pristopa. Dovoljene so dodatne oznake, ki označujejo skladnost z 
nacionalnimi ali EU standardi in drugimi zahtevami direktiv pod pogojem, da ne povzročajo zmede 
pri označevanju s CE oznako. 
 
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
Proizvajalec mora voditi tehnično dokumentacijo, ki je na razpolago ustreznim pristojnim organom 
oblasti za namene kontrole ali pa priglašenemu organu za EC tipsko preiskavo. Dokumentacija mora 
biti zaradi lažjega pregleda razdeljena na dva dela: prvi del A obsega tehnične podatke za možno 
kontrolo ugotavljanja skladnosti in sicer: EC izjavo o skladnosti, ime in naslov proizvajalca ter tipsko 
oznako proizvoda, seznam uporabljenih standardov, splošni opis proizvoda, navodilo za uporabo in 
vzdrževanje, shematske in konstrukcijske risbe. Drugi del B obsega opise in razlage potrebne za 
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razumevanje prvega dela A, rezultate preiskav in testov, preskusna poročila, opis podatkov, podatke o 
kontroli kakovosti ipd. 
Dokumentacijo je potrebno hraniti najmanj 10 let od zadnjega proizvedenega proizvoda. Priporoča se 
arhiviranje certifikatov ostalih evropskih institucij, preskusnih poročil certifikacijskih organov, 
projektnih in izvedbenih načrtov, fotografskega materiala, analiz proizvodov, povezanih z 
reklamacijami ter druge dokumentacije, če se proizvod izdeluje variantno. 
 
EC IZJAVA O SKLADNOSTI 
Izjava o skladnosti je osnovni dokument, ki potrjuje, da proizvod ustreza vsem veljavnim direktivam, 
ki se nanašajo na zadevni proizvod in jo mora izdati proizvajalec ali njegov pooblaščenec v eni od 
držav članic EU. 
 
Direktive, ki imajo za podporo sezname harmoniziranih standardov: 
 
1. Direktive novega pristopa, ki zahtevajo znak CE 
-- Direktiva Sveta 73/23/EGS o nizkonapetostni opremi (LVD) 
-- Direktiva 2006/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zakonodaje držav članic v 

zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej 
-- Direktiva Sveta 87/404/EGS o enostavnih tlačnih posodah 
-- Direktiva Sveta 88/378/EGS o varnosti igrač 
-- Direktiva Sveta 89/106/EGS o gradbenih proizvodih 
-- Direktiva Sveta 89/336/EGS o elektromagnetni združljivosti 
-- Direktiva Sveta 98/37/ES o strojih 
-- Direktiva Sveta 89/686/EGS o osebni varovalni opremi 
-- Direktiva Sveta 90/384/EGS o neavtomatskih tehtnicah (še ni seznama standardov) 
-- Direktiva Sveta 90/385/EGS o aktivnih medicinskih pripomočkih za implantacijo 
-- Direktiva Sveta 90/396/EGS o plinskih napravah 
-- Direktiva Sveta 92/42 /EGS o novih kotlih za vročo vodo na tekoča ali plinasta goriva (zahteve za 

učinkovitost), (še ni seznama standardov) 
-- Direktiva Sveta 93/15/EGS o eksplozivnih sredstvih v civilne namene 
-- Direktiva Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih 
-- Direktiva Sveta 94/9/ES o opremi in zaščitnih sistemih v eksplozijsko ogroženih atmosferah 
-- Direktiva Sveta 94/25/ES o športnih čolnih 
-- Direktiva Sveta 95/16/ES o dvigalih 
-- Direktiva Sveta 97/23/ES o tlačni opremi 
-- Direktiva Sveta 98/79/ES o medicinskih pripomočkih in vitro 
-- Direktiva Sveta 99/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi 
-- Direktiva Sveta 2000/9/ES o žičniških napravah za prevoz ljudi 
-- Direktiva Sveta 2004/22/ES o merilni opremi (še ni seznama standardov) 
 
2. Direktive novega in globalnega pristopa, ki ne zahtevajo znaka CE 
-- Direktiva Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži 
-- Direktiva Sveta 96/48/ES o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke 

hitrosti 
-- Direktiva Sveta 96/98/ES o ladijski opremi (še ni seznama standardov) 
-- Direktiva Sveta 2001/16/ES o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za 

konvencionalne hitrosti (še ni seznama standardov) 
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3. Druge direktive, ki temeljijo na nekaterih načelih novega ali globalnega pristopa 
-- Direktiva Sveta 1996/57/ES o zahtevah za energijsko učinkovitost gospodinjskih električnih 

hladilnikov, zamrzovalnikov in kombinacije le-teh 
-- Direktiva Sveta 1999/36/ES o prenosni tlačni opremi 
-- Direktiva Sveta 2000/14/ES o emisiji hrupa opreme, ki se uporablja na prostem, v okolje 
-- Direktiva Sveta 2000/55/ES o zahtevah za energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za 

fluorescenčno razsvetljavo 
 
4. Druge direktive 
-- Direktiva Sveta 86/594/EGS o emisijah hrupa, ki ga povzročajo gospodinjski aparati 
-- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 97/67/ES o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga 

poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve, nazadnje spremenjena z Direktivo 
2002/39/ES glede nadaljnjega odpiranja trga poštnih storitev v Skupnosti 

-- Direktiva Sveta 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov 
-- Direktiva Sveta 76/769/EGS o omejitvah pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in 

pripravkov (azobarvila) 
 
Informacije o zgoraj navedenih direktivah in omenjenih seznamih standardov je mogoče vpogledati na 
spletni strani: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/index_en.htm. 
 
Izolacijski nivo (stopnja izolacije) kabla IEC 60183:1984 + Amm.1:1990 
 
Izolacijski nivo kabla se izbere glede na režim obratovanja EE sistema oziroma dovoljenega trajanja 
obratovanja sistema z enopolnim zemeljskim stikom. Glede na čas obratovanja z enopolnim 
zemeljskim stikom standard IEC 60183:1984 + Amm.1:1990 tč. 4.2 razvršča EE sisteme v tri 
kategorije A, B in C. 
 
V kategorijo A se uvrščajo sistem, v katerih je zemeljski stik izklopljen v čim krajšem možnem času, 
vsekakor pa prej kot v 1 minuti. 
 
V kategorijo B se uvrščajo sistemi, ki lahko obratujejo z zemeljskim stikom ene faze nek omejen čas, 
ki naj ne bi presegal časa 1 ure, če v standardih, ki opredeljujejo posamezen tip kabla, ni navedeno 
drugače. V standardu IEC 60502-2:2005, ki opredeljuje SN kable z ekstrudirano izolacijo, se dopušča 
obratovanja z zemeljskim stikom v trajanju do 8 ur ob pogoju, da skupen čas obratovanja z enopolnim 
zemeljskim stikom v letu ne presega 125 ur. V standardu SIST HD 620 S2: 2010 je razvrstitev 
omrežij v kategorije in časa obratovanja z zemeljskim stikom določena v posameznih sekcijah. 
 
V kategorijo C se uvrščajo vsi sistemi, ki ne izpolnjujejo zahtev kategorij A ali B. 

 
Termična obremenljivost kablovoda 
 
Pri dimenzioniranju kablovoda je potrebno zagotoviti ustrezno rezervo glede na mejno termično 
obremenljivost. 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. 
Seveda 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) pa se smejo kablovodi obremeniti do 75 % termične moči v primeru 
samostojnega polaganja posameznega kabelskega sistema. Pri daljnovodih se v normalnih 
obratovalnih stanjih dopušča obremenjevanje do 50 % termične moči zaradi kratke termične časovne 
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konstante. Pri daljnovodih je termično ravnovesje doseženo v nekaj minutah, medtem ko se pri 
kablovodih, zaradi razmeroma dolge termične časovne konstante, vzpostavi bodisi v nekaj minutah, 
lahko pa tudi šele v nekaj tednih, odvisno od velikosti trenutne obremenitve, dimenzije kabla in 
konstrukcije, termične zgodovine kabla in načina polaganja. 
V primeru nadaljevanja daljnovodnega 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. 
 

Seznam kratic: 

 

EA Evropsko združenje za akreditacijo - član ILAC in IAF (Evropean co-operation for 
accreditation 

MRA sporaz o meds priznav akreditacij med EA in IAF (multilateral recognition arrangement) 
IAF Mednarodno združenje za akreditacijo certifikacijskih in nadzornih organov 

(International Accreditation Forum) 
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1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Ta navodila določajo osnovne smernice za izbiro, projektiranje, polaganje, montažo kabelskih 
vodov, spojk in končnikov ter preskušanje in vzdrževanje elektroenergetskih kablovodov. 
 

2. člen 
 
Navodila obsegajo kablovode nazivne napetosti: do 1 kV, 10 kV, 20 kV in 35 kV. Če je 
nazivna napetost omrežja različna od predhodno navedenih nazivnih napetosti kabla, je 
potrebno izbrati kabel z višjo nazivno napetostjo. Če se uporabi kabel druge nazivne napetosti 
od navedenih pod 35 kV, je potrebno upoštevati določila za prvi višji napetostni nivo. 
 

3. člen 
 
Navodila ne veljajo za: 
 
- elektroenergetske kable nazivne napetosti nad 35 kV, 
- elektroenergetske kable na ladjah, vozilih, motorjih z notranjim izgorevanjem in letalih, 
- elektroenergetske kable za polaganje v atmosfere eksplozivnih zmesi, 
- inštalacijske kable in izolirane vodnike za električne inštalacije nazivne napetosti do 1 kV, 
- elektroenergetske kable s papirno izolacijo in kovinskim plaščem polnjene z oljem ali 

nevtralnim plinom pod pritiskom, 
- elektroenergetske kable za polaganje v morje, 
- za že zgrajene objekte, 
- za objekte za katere je že izdano gradbeno dovoljenje ali je postopek pridobivanja 

gradbenega dovoljenja v teku, 
- za vso nabavljeno opremo pred datumom pričetka veljavnosti navodil. 
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2. DEFINICIJE POJMOV 
 

4. člen 
 
Spodaj navedeni izrazi imajo v smislu teh smernic in navodil naslednji pomen: 
 
1. Kablovod je vrsta voda z enim ali več vodniki. Vsak vodnik ima po celi dolžini izolacijski 

sloj, vsi vodniki skupaj pa so zavarovani z eno ali več zaščitnimi plastmi. 
 H kablovodu štejemo poleg kabla v ožjem smislu tudi posteljico, kabelsko kanalizacijo, 

kabelske spojke in končnike in vse ostalo, kar je potrebno za zanesljivo obratovanje 
kablovoda. 

 
2. Enožilni kabel sestavlja ena žila in ustrezne zaščitne plasti. 
 Večžilni kabel sestavljata dve do pet žil, od katerih se nekatere lahko uporabljajo kot 

nevtralni ali zaščitni vodnik z ustreznimi zaščitnimi plastmi. 
 Mnogožilni kabel sestavlja najmanj šest žil enakega prereza. 
 
3. Žila je osnovni sestavni element kabla. Žilo sestavlja vodnik in ustrezna izolacija ter 

polprevodne plasti, če obstajajo. 
 
4. Vodnik je prevodni del žile. Sestavlja ga ena ali več žic, katerih funkcija je prevajanje 

električnega toka. Vodnik je lahko enožičen ali večžičen, večžičen pa je lahko okrogel, 
sektorski, ovalni, kompaktirani ali nekompaktirani. Kompaktirani vodnik je večžičen 
vodnik z zmanjšanim premerom in obsegom (SIST IEC 60050 (461). 

 
5. Nazivni prerez kabelskega vodnika je vrednost, izražena v mm² in predstavlja eno izmed 

oznak kabla. 
 
6. Izolacija vodnika ali polprevodnega sloja okrog vodnika je lahko: 
 
 - ovita izolacija (izolacija iz impregniranega papirja ali impregniranih trakov drugih 

materialov) 
 - ekstrudirana izolacija (izolacija iz umetnih mas npr. polivinil klorida, termoplastičnega 

polietilena, termostabilnega omreženega polietilena, kopolimerov itd.) 
 - vulkanizirana izolacija na osnovi gume, toplotno in hladno skrčljivih materialov. 
 
7. Polprevodni sloj je plast polprevodnega materiala, ki služi za porazdelitev električnega 

polja v izolaciji in za zapolnitev praznin na mejah izolacije. 
 
8. Zaščitne plasti kabla sestavljajo: 
 
 - kovinski zaslon iz bakrenih žic ali bakrenih trakov, v posebnih primerih tudi iz spletenih 

bakrenih žic (električna zaščita, ekran), 
 - kovinski plašč (cev iz kovine, svinca, aluminija ali jekla in služi za zaščito elementov 

kabla, ki so v cevi), 
 - armatura (kovinski oplet iz trakov, okroglih ali ploščatih žic in služi kot mehanska zaščita 

pred zunanjimi vplivi), 
 - zunanji plašč (izdelan iz ekstrudirane umetne mase in nameščen preko kovinskega plašča, 

električne zaščite ali armature kabla), 
 - zunanja zaščitna plast (običajno nekovinska in neekstrudirana zunanja plast kabla), 
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 - separator (ki služi za preprečevanje medsebojno škodljivih vplivov med različnimi 
sestavnimi elementi kabla, npr. med vodnikom in izolacijo ter izolacijo in plaščem). 

 
9. Med kabelski pribor, ki je nujni sestavni element za obratovanje kablov, štejemo: 
 
 - pribor za spajanje vodnikov, 
 - kabelsko spojko, 
 - kabelski končnik, 
 - kabelski konektor. 
 
10. Spojni tulec služi za galvansko spajanje vodnikov in ločimo: 
 
 - tulec za stiskanje, 
 - tulec za privijačenje, 
 - tulec specialni. 
 
11. Kabelski čevelj služi za galvanski zaključek vodnika in ločimo: 
 
 - čevelj za stiskanje, 
 - čevelj za privijačenje. 
 
12. Kabelska spojka je garnitura, ki medsebojno povezuje dva ali več kablov. Spojka prevzema 

na spojnem mestu funkcijo kabla. 
 
13. Kabelski končnik je garnitura, ki zaključuje enožilni ali večžilni kabel in omogoča 

priključek na električne postroje. Kabelski končnik zaključuje kabel električno, mehansko, 
po potrebi pa tudi hidravlično ali pnevmatsko. 

 
14. Konektorski pribor je vrsta kabelskega pribora, ki po svoji konstrukciji omogoča spajanje 

kabla na kovinsko oklopljene postroje. Po funkciji in izrazu ločimo sklopno vtičnico in 
kabelski vtič. 

 
15. Dopustna tokovna obremenitev (tokovna obremenljivost) kabla je tok, ki lahko trajno teče v 

vodniku kabla določenega tipa v normalnih pogojih, ne da bi se kabel prekomerno segrel. 
 
16. Blodeči tok je tok, ki izhaja iz vodnika v okolico. Tok lahko teče po prevodnih kovinskih 

predmetih, ki so v okolici nameščeni v druge namene (kovinske cevi, armature kablov itd.). 
Blodeči tok lahko povzroči korozijske poškodbe.  

 
17. Območje blodečih tokov je prostor okrog enosmernih postrojev, v katerih blodeči toki lahko 

prehajajo iz enosmernih postrojev na kovinske predmete. Velikost območja je odvisna: 
 
 - od srednje letne razlike potenciala med vhodnimi in izhodnimi mesti blodečih tokov, 
 - od ozemljitvene upornosti pri vhodu in izhodu, 
 - od upornosti med povratnim vodnikom enosmernega toka in zemljo. 
 
18. Ogroženo območje je prostor, v katerem blodeči toki izhajajo iz cevi ali kabla v okolico. 
 
19. Zaščitno območje je prostor, v katerem so cevi in kabli zaščiteni pred blodečimi tokovi s 

katodno zaščito. 
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20 Kompaktirani vodnik je večžičen vodnik z zmanjšanim premerom in obsegom (SIST IEC 
60050 (461). 
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3. OZNAČEVANJE NN IN SN KABLOV 
 

5. člen 
 
 Označevanje NN in SN kablov je določeno z nekaterimi standardi kot so SIST, EN, HD in 

VDE standardi, medtem ko standardi IEC nimajo svojega sistema označevanja. (IEC 
60228:2004: Foreword str. 3 alineja 5: IEC provides no marking procedure to indicate its 
approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity 
with an IEC Publication). 

 
 NN kabli za nazivno napetost 0,6/1 kV so opredeljeni v naslednjih standardih: 
 

- SIST HD 603 S1/A3:2007 
- VDE 0298-4 - SIST 
- HD 516 S2:1999 +A1:2004 + A2:2009 (VDE 0298-300) 

 
 SN kabli so opredeljeni v naslednjih standardih: 
 

- SIST HD 620 S2:2010 
- VDE 276-620 (identičen SIST HD 620 S2 Part 10-C) 

 
 Oznaka je razdeljena v posamezne sklope, ki definirajo naslednje lastnosti kabla: 
 

- konstrukcijo, 
- oznake za obliko vodnika, 
- nazivno napetost, 
- oznako dolžine v metrih, 
- ime proizvajalca oz. logotip, 
- leto proizvodnje, 
- označevanje žil pri kablih nazivne napetosti Uo/U = 0,6/1 kV. 

 
Pri NN in SN kablih razdalja med koncem oznake in začetkom naslednje ne sme presegati 550 
mm. 

 
 Osnovni podatki za okrogle in sektorske vodnike so prikazani v tabeli 2, ki povzema standard 

SIST EN 60228:2005 (IEC 60228:2004) DIN EN 60228 oziroma VDE 0295: 2005-09. 
 
 Nazivna napetost elektroenergetskega kabla se označuje z napetostjo med vodnikom in zemljo 

(Uo - fazna napetost) in napetostjo med dvema faznima vodnikoma (U - medfazna napetost) in 
se podaja v kV/kV. Oznaki Uo in U se med seboj ločita s poševno črto. 

 V trifaznem sistemu se uporabljajo kabli nazivne napetosti Uo/U, ki jih prikazuje tabela 1. 
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3.1. Označevanje NN kablov nazivne napetosti 0,6/1 kV v skladu s SIST HD 
603 S1/A3 Part 3-G in Part 5-G 2007 

 
6. člen 

 
 Oznako kabla sestavlja skupina črk in številk, ki po vrsti označujejo konstrukcijo kabla od 

sredine kabla (vodnik) navzven (plašč). 
 Ne označuje se: vodnik iz bakra, izolacija iz papirja, notranji in zunanji prevodni plašči, 

skupni koncentrični ekran. 
 
 Glavne oznake: 
 
 N kabel, označen v skladu s sekcijo standarda SIST HD 603 S1/A3 Part 3-G ali Part 5-G 
 A vodnik iz aluminija 
 - vodnik iz bakra (brez označbe) 
 Y izolacija iz polivinilklorida (PVC) – Part 3-G 
 2X izolacija iz XLPE – Part 5-G 
 C koncentrični ekran iz bakrenih žic 
 CW koncentrični ekran iz bakrenih žic in z ovitimi bakrenimi trakovi 
 Y plašč iz PVC 
 2Y plašč iz polietilena (PE) 
 -J kabel z rumeno-zeleno žilo 
 -O kabel brez rumeno-zelene žile 
 
  Oznake za obliko vodnika: 
 
 R  okrogel vodnik 
 S  sektorski vodnik 
 M večžični vodnik  
 E  polni vodnik 
 

3.2. Označevanje SN kablov v skladu s SIST HD 620 S2 Part 10-C 2010 
(Nemčija) 

 
7. člen 

 
 Oznako kabla sestavlja skupina črk in številk, ki po vrsti označujejo konstrukcijo kabla od 

sredine kabla (vodnik) navzven (plašč). 
 Ne označuje se: vodnik iz bakra, izolacija iz papirja, notranji in zunanji prevodni plašči, 

skupni koncentrični ekran, 
 
 Glavne oznake: 
 
 N kabel označen v skladu s sekcijo standarda SIST HD 620 S2 Part 10-C 
 A vodnik iz aluminija 
 - vodnik iz bakra (brez označbe) 
 2X izolacija iz termostabilnega (omreženega) polietilena (XLPE)  
 S ekran iz bakra 
 SE oklop iz bakra za vsako žilo posebej pri trižilnem kablu 
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 Y PVC plašč 
 2Y PE plašč 
 (F)2Y vzdolžna vodna zapora s PE plaščem 
 (FL)2Y vzdolžna in prečna vodna zapora s Al/PE plaščem 
 (FB)2Y vzdolžna in prečna vodna zapora s Cu/PE plaščem 
 
  Oznake za obliko vodnika: 
 
 R  okrogel vodnik 
 S  sektorski vodnik 
 M večžični vodnik 
 E  polni vodnik 
 
 Primer: Oznaka NA2XS2Y 1 x 240 RM/25 18/30 kV pomeni: 
 
 N kabel označen v skladu s sekcijo standarda SIST HD 620 S2 Part 10-C 
 A vodnik iz aluminija (pri vodniku iz bakra ni oznake) 
 2X izolacija iz XLPE 
 S kovinski zaslon (ekran) iz bakra 
 2Y plašč iz PE 
 1 x 240 kabel je enožilen, prerez vodnika je 240 mm2 
 RM večžičen okrogel vodnik 
 25 prerez koncentričnega vodnika - ekrana je 25 mm2 
 18/30 (dozemna/medfazna) napetost v kV 
 
 Označevanje SN kablov v skladu s standardom SIST HD 620 S2 ni enotno (common marking: 

under consideration) pač pa je način označevanja podan ločeno v posameznih sekcijah, ki 
pripadajo posameznim državam članicam CENELEC. V sekciji 10-C, ki pripada Nemčiji, je 
označevanje skladno z opisom iz točke 3.2. 

 
 Enoten je le princip in tehnološki postopek izvedbe označitve (indication of origin). Označitev 

mora biti kontinuirana vzdolž kabla. Predpisana je razdalja med posameznimi označitvami 
vzdolž kabla. Presledek med koncem predhodne oznake in začetkom naslednje ne sme presegati 
550 mm razen če je v posameznih sekcijah določeno drugače. Dodatne označbe so predpisane v 
posameznih sekcijah. 
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3.3 . Primeri označevanja NN in SN kablov 
 

 8. člen 
 

a) štirižilni kabel z izolacijo iz omreženega polietilena (XLPE) in plaščem iz polietilena (PE), 
konstrukcija brez posebne mehanske zaščite, z enožičnimi (polnimi) aluminijevimi faznimi 
vodniki sektorskega prereza 35 mm² in nevtralnim vodnikom enakega prereza za nazivno 
napetost 0,6/1 kV se označuje: 

 
 

NA2X2Y 4 x 35 SE 0,6/1 kV 
 
 

 Uporablja se v suhih in vlažnih prostorih, v zemlji, v kanalih, na konzolah in podobno. 
 
b) Štirižilni kabel z izolacijo iz omreženega polietilena (XLPE) in plaščem iz polietilena (PE), 

konstrukcija brez posebne mehanske zaščite, z bakrenimi kompaktiranimi faznimi vodniki 
sektorskega prereza 150 mm² in  nevtralnim vodnikom enakega prereza za nazivno napetost 
0,6/1 kV se označuje: 

 
N2X2Y 4 x 150 SM 0,6/1 kV 

 
 
 Uporablja se v distribucijskih trifaznih omrežjih. 
 
 
c) Štirižilni kabel z izolacijo iz omreženega polietilena (XLPE) in plaščem iz polietilena (PE), z, z 

bakrenimi večžičnimi faznimi vodniki sektorskega prereza 95 mm² in  nevtralnim vodnikom 
enakega prereza za nazivno napetost 0,6/1 kV se označuje:  

 
 

N2X2Y 4 x 95 SM 0,6/1 kV 
 
 
d) Štirižilni kabel z izolacijo iz PVC in plaščem iz PVC, z aluminijskimi enožičnimi faznimi 

vodniki sektorskega prereza 70 mm² in nevtralnim vodnikom enakega prereza in zeleno-
rumenim nevtralnim vodnikom za nazivno napetost 0,6/1 kV se označuje:  

 
 

NAYY-J 4 x 70 SE 0,6/1 kV 
 
e) Štirižilni kabel z izolacijo iz PVC in plaščem iz PE, z aluminijskimi enožičnimi faznimi vodniki 

sektorskega prereza 70 mm² in nevtralnim vodnikom enakega prereza in zeleno-rumenim 
nevtralnim vodnikom za nazivno napetost 0,6/1 kV se označuje:  

 
 

NAY2Y-J 4 x 70 SE 0,6/1 kV 
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f) Štirižilni kabel z izolacijo iz XLPE in plaščem iz PVC, z bakrenimi večžičnimi faznimi vodniki 
sektorskega prereza 70 mm² in nevtralnim vodnikom enakega prereza za nazivno napetost 0,6/1 
kV se označuje: 

 
 

N2XY 4 x 70 SM 0,6/1 kV 
 
 
g) Kabel z izolacijo iz omreženega polietilena (XLPE), s polprevodnima plastema okrog vodnika 

in izolacije, s plaščem iz polietilena (PE), vzdolžno vodno zaporo in z električnim kovinskim 
zaslonom v obliki ovoja ali opleta iz bakrenih žic prereza 25 mm², z enim vodnikom iz 
aluminija prereza 150 mm², za nazivno napetost 12/20 kV se označuje: 

 
 

NA2XS(F)2Y 1 x 150 RM/25 12/20 kV 
 
 
 Kabel se uporablja za polaganje v zemljo in na prostem. 
h) Kabel z izolacijo iz omreženega polietilena (XLPE), s polprevodnima plastema okrog vodnika 

in izolacije, s plaščem iz polietilena (PE), vzdolžno in prečno vodno zaporo in z (kovinskim 
zaslonom) električno zaščito v obliki ovoja ali opleta iz bakrenih žic prereza 25 mm², z enim 
vodnikom iz aluminija prereza 150 mm², za nazivno napetost 12/20 kV se označuje: 

 
 

NA2XS(FL)2Y 1 x 150 RM/25 12/20 kV 
 
 
h) V posebnih primerih, ko se kabel polaga v izrazito nevihtnih območjih, se priporoča uporaba 

kabla za nazivno napetost 12/20 kV ali 18/30 kV (20/35) kV enake konstrukcije kot kabel 
NA2XS2Y, s tem da je zunanji plašč iz polprevodnega polietilena, preko plašča pa je nameščen 
dodatni kovinski zaslon. 
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4. IZBIRA NN IN SN KABLOV 

4.1. Splošne določbe izbire 
 

9. člen 
 
 Kabli nazivne napetosti Uo/U = 0,6/1 kV se uporabljajo v omrežjih izmenične napetosti, v 

katerih največja napetost pri normalnih obratovalnih pogojih ne preseže nazivne napetosti 
kabla, povišane za 20 %, Um= 1,2 x U (kV). 

 
10. člen 

 
 V omrežjih nazivne napetosti U = 10 kV in U = 20 kV se uporabljajo kabli nazivne napetosti 

Uo/U = 6/10 kV, 12/20 kV. Vrednost največje napetosti kabla Um je odvisna od nazivne 
napetosti omrežja in je prikazana v tabeli 3. Opomba: V omrežju nazivne napetosti 35 kV se do 
ukinitve uporabljajo kabli za nazivne napetosti (20/35) kV. 

 
11. člen 

 
 Najvišja dopustna trajna delovna temperatura vodnika in najvišja dopustna temperatura vodnika 

v kratkem stiku je prikazana v tabeli št. 4. 
 

12. člen 
 
 Nazivni prerez faznega vodnika za SN enožilne in trižilne kable, v odvisnosti od nazivne 

napetosti  prikazuje tabela 5 (HD 620 S2 Page 10-C-29 Tabela 1b). 
 

13. člen 
 
 Izolacija vodnika pri SN kablih mora ustrezati zahtevam SIST HD 620 S2 Part 1 
 

14. člen 
 
 Konstrukcija izbranih tipov kablov za napetosti 0,6/1 kV mora ustrezati zahtevam SIST HD 603 

S1/A3 npr. SIST HD 603 S1/A3 Part 3-G ter za napetosti od 3,6/6 kV do 20,8/36 kV SIST HD 
620 S2 npr. SIST HD 620 S2 Part 10-C. 
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5. DOPUSTNE OBREMENITVE KABLOVODOV 

5.1. Splošno o nazivni tokovni obremenitvi kablovodov 
 

15. člen 
 
 Pri projektiranju kablovodov je potrebno zagotoviti čim bolj enakomerno termično obremenitev 

vzdolž kablovoda, zato je potrebno zagotoviti kvalitetno odvajanje toplote z vseh elementov in 
odsekov kablovoda, še posebej z mest s povečanimi izgubami in večjimi termičnimi upornostmi 
kot so spojke in križanja ter paralelni poteki z drugimi infrastrukturnimi vodi in objekti. 

 
16. člen 

 
 Pri projektiranju kablovodov je potrebno upoštevati, da je odvod toplote odvisen od 

konstrukcije in dimenzij kabla, vrste toka in napetosti, od temperature medija, v katerem je 
kabel položen, in od toplotne upornosti tega medija. 

 V normalnem obratovanju kablovodov se toplota razvija v vodniku, izolaciji, prevodnih plasteh, 
kovinskem plašču in armaturi. 

 
17. člen 

  
 Geometrijske karakteristike kablov se le neznatno spreminjajo v odvisnosti od temperature, pa 

jih zaradi tega lahko smatramo kot konstante. 
 

18. člen 
 
 Tokovna obremenitev kablovodov je najbolj odvisna od vplivov okolice, to je od temperature 

medija, v katerem je kabel položen in njegove toplotne upornosti. 
 
 Tokovno obremenitev kablovoda določa izraz: 
 

fffII nz  21  

  
In nazivna tokovna obremenitev, ki je določena v SIST HD 620 S2 PART 10-C in VDE 276-

1000 
f1 korekcijski faktor tokovne obremenitve v odvisnosti od temperature zemlje za različne 

specifične toplotne upornosti zemlje in faktorje obremenitve »m« [-] 
f2 korekcijski faktor tokovne obremenitve v odvisnosti od števila kablov v istem rovu pri 

posamezni formaciji, za različne specifične toplotne upornosti zemlje in faktorje 
obremenitve »m« [-] 

Iz tokovna obremenljivost (efektivna vrednost) A 
 f produkt korekcijskih faktorjev obremenitve razen f1 in f2, ki so podani v tabelah 12 do 14 

 
 Faktorja f1 in f2 se vedno uporabljata v povezavi drug z drugim (vedno se uporabita oba 

faktorja) 
 
 Dodatni faktorji razen faktorjev f1 in f2 se nanašajo na odstopanja zaradi posebnih načinov 

polaganja: polaganje v cevi, kanale itd. 
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 Pri podatku o nazivni tokovni obremenitvi mora proizvajalec obvezno navesti vse pogoje, na 
katere se ta nanaša, in sicer: 

 
 - konstrukcijske podatke kabla, 
 - razporeditev oziroma formacijo (trikot ali linija), 
 - razdaljo med kabli posameznih faz, 
 - način ozemljitve kovinskih zaslonov (obojestransko ali enostransko), 
 - temperaturo vodnika (večinoma se navaja nazivna obremenitev pri 90°C), 
 - število sistemov (privzeta vrednost je en sistem) in njihovo medsebojno razdaljo, 
 - toplotno upornost zemlje (privzeta vrednost je 1 K.m/W), 
 - stopnjo obremenitve »m« (privzeta vrednost je 0,7), 
 - medij, v katerega se kabel polaga in način izvedbe kabelske posteljice. 
 

19. člen 
 
 Za polaganje kablov v zemljo so podane tokovne obremenitve za normalno obratovanje ob 

izpolnjenih referenčnih pogojih za polaganje v zemljo. Med njimi je posebno pomembna 
referenčna temperatura, ki je pogojena s klimatskim pasom države proizvajalca oz. uporabnika 
kabla, zato se vrednosti referenčnih temperatur v posameznih sekcijah med seboj razlikujejo, 
česar se ne sme spregledati. Če želimo podatke o tokovni obremenljivosti kablov, ki so izdelani 
v skladu z različnimi sekcijami standarda, med seboj primerjati, je potrebno njihove vrednosti 
preračunati na referenčno temperaturo zemlje, v kateri bo kablovod obratoval. 

 
20. člen 

 
 Pri nadzemnem polaganju kablov velja ustrezna nazivna tokovna obremenitev za normalno 

obratovanje ob izpolnjenih referenčnih pogojih za nadzemno polaganje. Pri tem se razume, da je 
omogočeno ohlajanje kablov s konvekcijo in sevanjem, da ni porasta temperature okolice in 
prav tako ne tujih toplotnih izvorov. 

 
21. člen 

 
 Nazivno tokovno obremenitev določa dopustni trajni obremenilni tok za posamično položene 

kable odnosno kabelske sisteme (tri posamične kable) po tako imenovanem dnevnem diagramu 
obremenitve. 

 Dnevna obremenitev kablov je obratovalno stanje, pri katerem se v dnevnem obdobju 
obremenitev spreminja od polne ali maksimalne obremenitve do najmanjše minimalne 
obremenitve. Razmerje med obremenitvijo in maksimalno polno dnevno obremenitvijo se 
imenuje stopnja dnevne obremenitve. 

 Stopnja dnevne obremenitve se v skladu s SIST HD 620 S2 10-C-37 izračuna kot količnik 
površine pod diagramom dnevne obremenitve in skupne površine pravokotnika, ki ga določa 
maksimum obremenitve skozi 24 ur (glej prilogo 19.2). 

 
 Za tako določen koeficient dnevne obremenitve ne sme nazivna obremenitev za izbrani tip in 

presek kabla pri polaganju v zemljo ali nadzemno (iz tabel nazivnih tokovnih obremenitev z 
upoštevanjem vseh korekcijskih faktorjev) presegati maksimalne obremenitve. 
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5.2. Dopustna delovna temperatura vodnika 
 

22. člen 
 
 Dopustna delovna temperatura vodnika in specifične toplotne upornosti kabla v skladu s SIST 

HD 620 S2 Part 10-C so prikazane v tabeli 6. 
 

5.3. Obratovalni pogoji pri polaganju kablov v zemljo 
 

23. člen 
 
 Pogoji pri polaganju kablov v zemljo  so podani v tabeli 7. 
 
 Vrednosti korekcijskih faktorjev pri polaganju v zemljo f1 in f2 so podane v DIN VDE 0276 

1000 v tabelah 4 do 9. Z njimi so zajeti vplivi že prej omenjenih vplivnih veličin, kot so 
temperatura okolice, specifična toplotna upornost zemlje, razmik, cevi in število kablov. 

 Referenčna temperatura zemlje v globini 0,7 m (referenčna globina) je 20°C. Pri določitvi 
globine se upošteva os kabla, pri polaganju kablov v snop pa globina osi snopa. S 
povečevanjem globine se obremenljivost kabla zmanjšuje. V območju med 0,7 m in 1,2 m je 
zmanjšanje obremenljivosti minimalno in se, zaradi manjše specifične upornosti tal v večjih 
globinah, kompenzira, zaradi tega do globine 1,2 m ni potrebno upoštevati zmanjšanja 
obremenljivosti. 

 Privzeta je vrednost specifične toplotne upornosti vlažnega terena 1,0 K. m/W. Ob upoštevanju 
zgornjih pogojev se smatra, da ni prisotnih tujih virov toplote. V primeru izsušenega terena je 
potrebno upoštevati specifično toplotno upornost suhega terena 2,5 K. m/W. 

 
24. člen 

 
 Polaganje v cevi v zemlji 
 
 Pri polaganju v cevi se obremenljivost kablovoda zmanjša zaradi zmanjšane sposobnosti 

oddajanja toplote v okolico. V primeru, da je izračun obremenljivosti prezahteven, se faktor 
obremenitve pri polaganju v cevi lahko oceni na 0,85 v skladu z DIN VDE 0276-1000 točka 
5.3.1.2.4.*). 

 
 *) ni SIST standarda 
 

5.4. Obratovalni pogoji pri nadzemnem polaganju kablov 
 

25. člen 
 
 Pogoji pri nadzemnem polaganju kablov (v zraku) v skladu z DIN VDE 0276-1000 tabela 3 so 

podani v tabeli 8. 
 
 Pri nadzemnem polaganju se za preračun tokovne obremenljivosti na referenčno temperaturo 

uporabi tabelo 31 (DIN VDE 0276-1000 tabela 12). 
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 Tokovna obremenljivost pri nadzemnem polaganju je odvisna od konfiguracije in števila 
sistemov. Če je kabel postavljen v bližini tal ali stene, je cirkulacija zraka otežena. Oddajanje 
toplote s sevanjem je odvisno od temperature bližnje površine in absorbcijskega koeficienta 
njenega materiala. Če se kabli dotikajo teh površin, se lahko del toplote odda tudi s 
prevajanjem. V tem primeru je oddana toplota odvisna tudi od toplotne upornosti površine, ki je 
v stiku s kablom. Vrednosti korekcijskega faktorja v odvisnosti od števila sistemov pri različnih 
konfiguracijah so podane v DIN VDE 0276-1000 tabela 10 *). V primerih, kjer je kabel 
izpostavljen močnemu sončnemu obsevanju, je potrebno upoštevati povečanje temperature 
zaradi sončnega obsevanja, ki se izračuna iz enačbe: 

 

  '
zrsos TEd    (5.10) 

 Es moč sončnega obsevanja [kW/m2] 
 T'zr toplotna upornost zraka okrog kabla pri sončnemu obsevanju [K.m/W] 
 d zunanji premer kabla [m] 
 αo absorbcijski faktor zunanjega plašča kabla [-] 
 

 Vrednost absorbcijskega faktorja αo PVC plašča znaša 0,6 ter PE plašča 0,4. Moč sončnega 
obsevanja se v povprečju giblje okrog 1 kW/m2, v posebnih primerih pa največ 1,35 kW/m2. 
Povečanje toplotne upornosti zraka okrog kabla 1 x 150 mm2, 12/20 kV, pri moči sončnega 
obsevanja 1 kW/m2 , je približno 1,04 K.m/W. Pri teh pogojih se obremenljivost kablovoda 
zmanjša približno za faktor 0,8. 

 
 *) ni SIST standarda 
 

5.5. Tokovna obremenitev kablov 
 

26. člen 
 
Tokovne obremenitve in obratovalni pogoji so podani v naslednjih tabelah: 
 

- Tokovno obremenitev NN kablov Uo/U = 0,6/1 kV z vodniki iz bakra in aluminija za polaganje 
v zemljo v skladu s SIST HD 603 S1/A3 3G-28 tabela 14 prikazuje tabela 9.1. 

 
- Tokovno obremenitev NN kablov Uo/U = 0,6/1 kV z vodniki iz bakra in aluminija za nadzemno 

polaganje (v zraku) v skladu s SIST HD 603 S1/A3 3G-28 tabela 15 prikazuje tabela 9.2. 
 
- Tokovno obremenitev SN kablov Uo/U = 6/10 kV, 12/20 kV in 18/30 kV z vodniki iz bakra in 

aluminija za polaganje v zemljo prikazujeta tabeli 9.3 in 10 in sicer: 
 
 SIST HD 620 S2 10-C-33 tabela 7 za XLPE enožilne kable – tabela 9.3. 
 SIST HD 620 S2 10-C-35 tabela 9 za XLPE trižilne kable – tabela 10. 
 
- Tokovno obremenitev SN kablov Uo/U = 6/10 kV, 12/20 kV in 18/30 kV z vodniki iz bakra in 

aluminija za nadzemno polaganje (v zraku) prikazujeta tabeli 9.4 in 11 in sicer: 
 
 SIST HD 620 S2 10-C-34 tabela 8 za XLPE enožilne kable - tabela 9.4. 
 SIST HD 620 S2 10-C-36 tabela 10 za XLPE trižilne kable - tabela 11. 
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5.6. Korekcijski faktorji za preračunavanje tokovne obremenitve v skladu z 
DIN VDE 0276-1000 

 
27. člen 

 
 
 Pri obratovalnih pogojih, ki odstopajo od nazivnih pogojev za polaganje kablov, je potrebno 

tokovno obremenitev množiti s korekcijskimi faktorji iz DIN VDE 0276-1000 *). 
  
 Korekcijski faktor “f1” za preračunavanje tokovne obremenitve kablov, položenih v zemljo, v 

odvisnosti od specifične toplotne upornosti in temperature zemljišča, za različne faktorje 
obremenitve in za vse konstrukcije kablov razen PVC-kabel 6/10 kV, prikazuje tabela 12 (DIN 
VDE 0276-1000 tabela 4 *)). 

 
 Korekcijski faktor “f2” za preračunavanje tokovne obremenitve trižilnih kablov v trifaznem 

sistemu, v odvisnosti od števila kablov v istem rovu, specifične toplotne upornosti zemljišča in 
faktorja obremenitve pri linijski razporeditvi z medsebojnim razmikom kablov 7 cm, prikazuje 
tabela 13 (DIN VDE 0276-1000 tabela 9 *)). 

 
 Korekcijski faktor “f2” za preračunavanje tokovne obremenitve enožilnih kablov trifaznega 

sistema, položenih v obliki trikotnika, z medsebojnim  razmikom sistemov 25 cm, v odvisnosti 
od števila sistemov v istem rovu, specifične upornosti zemljišča in faktorja obremenitve, 
prikazuje tabela 14.1 (DIN VDE 0276-1000 tabela 7 *)). 

 
 Korekcijski faktor “f2” za preračunavanje tokovne obremenitve enožilnih kablov trifaznega 

sistema, položenih v obliki trikotnika z medsebojnim  razmikom sistemov 7 cm, v odvisnosti od 
števila sistemov v istem rovu, specifične upornosti zemljišča in faktorja obremenitve, prikazuje 
tabela 14.2 (DIN VDE 0276-1000 tabela 6 *)). 

 
 Korekcijski faktor “f2” za preračunavanje tokovne obremenitve enožilnih kablov trifaznega 

sistema, položenih v liniji z medsebojnim razmikom sistemov 7 cm, v odvisnosti od števila 
sistemov v istem rovu, specifične upornosti zemljišča in faktorja obremenitve, prikazuje tabela 
14.3 (DIN VDE 0276-1000 tabela 8 *)). 

 
 *) ni SIST standarda 
 

5.7  Dopustni tokovi kratkih stikov 
 

28. člen 
 

 Kratkostične tokovne gostote kablov z vodniki iz aluminija in bakra, v odvisnosti od začetne 
temperature vodnika za čas trajanja kratkega stika 1 sek, prikazuje tabela 15 (SIST HD 620 S2 
Part 10-C-37 tabela 12). 

 
 Če je čas trajanja kratkega stika različen od 1 sek, je potrebno vrednosti v HD 620 S2 tabela 12, 

str. 10-C-37, množiti s faktorjem 1/t, pri čemer je t čas dejanskega trajanja kratkega stika. Pri 
tem je maksimalno dopustni čas trajanja kratkega stika omejen na 5 sekund. 
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6. OBRATOVALNI PARAMETRI KABLOV 

6.1  Ohmska upornost vodnikov 
 

29. člen 
 

 Ohmska upornost vodnika kabla je največja upornost, ki se lahko pojavi pri delovni temperaturi 
vodnika preračunani s temperaturnim koeficientom upornosti. 

 
 Največje dopustne vrednosti ohmske upornosti kablov prikazuje tabela 16. 
 

6.2. Induktivna upornost 
 

30. člen 
 

 Induktivno upornost kabla določajo obratovalna frekvenca, geometrija kablov in način 
njihovega polaganja. V tabeli 17 so prikazani orientacijski kataloški podatki za kable različnih 
konstrukcij pri obratovalni frekvenci 50 Hz. Pri enožilnih kablih veljajo podatki pri polaganju v 
obliki trikotnika z ozemljenim kovinskim zaslonom kabla (električno zaščito) na obeh straneh. 

 

6.3. Obratovalna kapacitivnost in kapacitivna upornost 
 

31. člen 
 

 Obratovalno kapacitivnost kabla določata geometrija kabla in velikost relativne dielektrične 
konstante, ki znaša za omreženi polietilen 2,3, kapacitivno upornost kabla pa določata 
obratovalna kapacitivnost in obratovalna frekvenca. Vrednosti obratovalne kapacitivnosti 
prikazuje tabela 18. 

 

6.4. Nična impedanca 
 

32. člen 
 

 Nična impedanca kablov je karakteristična veličina, ki je potrebna pri izračunu zemeljskih 
kratkih stikov v omrežju. Prava vrednost nične impedance kablov se lahko določi le z 
meritvami. Za dovolj točne izračune tokov zemeljskih kratkih stikov se uporabljajo kataloški 
podatki za nične impedance, prikazane v tabeli 19.1 in 19.2. 
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7. POLAGANJE KABLOV 

7.1. Splošne določbe o polaganju kablov  
 

33. člen 
 

 S kabli je potrebno pri polaganju ravnati tako, da se njegove nazivne lastnosti bistveno ne 
spremenijo. Posebno je potrebno paziti na: 

 
 - dimenzoniranje prereza vodnika glede na pričakovani tok obremenitve,  
 - vpliv grupiranja kablov ali drugih izvorov toplote, specifično toplotno  prevodnost medija, 

v katerem je kabel položen, in zaščito pred sončnimi žarki, 
 - največji kratkostični tok, 
 - zaščito pred blodečimi toki in korozijo, 
 - stabilnost terena in vibracije, 
 - zaščito pred mehanskimi poškodbami kabla, 
 - zaščito pred kemijskimi vplivi in če je potrebno na izbor posebne konstrukcije kabla, 
 - gladkost in trdnost podlage, na katero se kabel polaga, 
 - previjanje kablov: sme se uporabiti samo ustrezne bobne (ostankov se ne sme previjati na 

manjše bobne). 
 
 Kriteriji, vezani na način polaganja so: 
 
 - najmanjši upogibni radij, 
 - največja natezna sila, 
 - masa, 
 - zunanji premer, posebej pri uvleki kabla v cevno kanalizacijo, 
 - notranji premer cevne kanalizacije, 
 - fizikalne in kemijske lastnosti v primeru izpostavljenosti poostrenim pogojem, 
 - ognjevarnost pri kabelskih vodih v elektrarnah in RTP. 

 
Dodatni kriteriji, ki se nanašajo predvsem na sam način polaganja (podzemno ali nadzemno 
polaganje, prečkanja in prehodi) so vezani predvsem na zaščito pred mehanskimi poškodbami 
pri uvleki v cevno kanalizacijo, zaščito pred previsoko termično upornostjo v kanalizacijskih 
ceveh itd. 

34. člen 
 

Kabli namenjeni preskrbi potrošnikov z električno energijo, kakor tudi za gradnjo mestnih 
kabelskih omrežij, se lahko polagajo (odvisno od njihove konstrukcije ) v suhih in vlažnih 
prostorih, v zemlji, pod javnimi prometnimi površinami, in na odprtem prostoru. 
Kabli, ki jih obravnava SIST HD 620 S2 niso namenjeni polaganju v vodo (SIST HD 620 S2 
Part 1-27 Annex A tč A.2.1) Pogoji za polaganje v vodo so podani v poglavju 7.8. Podvodno 
polaganje. Pri polaganja v vodo se priporoča da se uporabi zunanji plašč iz HDPE 

 
35. člen 

 
 Pod javnimi prometnimi površinami se na splošno smatrajo: javne prometne poti, križišča, trgi, 

vodotoki, mostovi, prehodi, nadvozi, podvozi in podobno. 
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36. člen 
 

 Način izdelave in vsebino projektne dokumentacije za polaganje kablov predpisujejo interni 
predpisi oziroma trenutno veljavni zakon o izgradnji objektov in pravilnik o projektni 
dokumentaciji. 

 
37. člen 

 
 Trasa kabla je določena s položajem končnih točk, ki jih povezuje kabel in mora izpolnjevati 

pogoj najbolj ekonomičnega in najbolj smotrnega poteka kabla.  
 

38. člen 
 

 Trasa kabla mora biti usklajena z obstoječim stanjem podzemnih komunikacij, z upoštevanjem 
predpisov ter pogojev različnih pristojnih organov in zainteresiranih podjetij. 

 
39. člen 

 
 Pri planiranju in gradnji javnih prometnih poti in vgradnji raznih inštalacij se priporoča 

razpored elektroenergetskih kablov glede na druge komunikacije v skladu s prilogo 19.3 in 
19.4. Možen je tudi drugačen razpored z upoštevanjem medsebojnega razmika inštalacij. 

 
40. člen 

 
 V skladu s predhodno točko se priporočajo še naslednja načela za namestitev podzemnih 

inštalacij na urbaniziranih območjih: 
 
 - Komunikacije za preskrbo morajo biti praviloma izven cestišča, kanalizacija in visokotlačni 

plinovod pa pod cestiščem. 
 - Če prostor izven cestišča ne zadošča za namestitev večjega števila inštalacij, je potrebno pod 

cestišče namestiti toplovod in ostale magistralne vode. 
 - Pri razdelitvi je potrebno upoštevati medsebojni vpliv različnih komunikacij, potrebni 

prostor za delo, izgradnjo in obratovanje komunikacij. 
 - Za namestitev komunikacij izven cestišča je potrebno razpoložljivi prostor v pločniku in 

stezi za kolesarje, zelenici in živi meji, razdeliti v cone. 
 - Omenjene cone je potrebno v načelu predvideti na obeh straneh ceste. 
 
 - Od predvidenih širin con se lahko v primeru potrebe tudi odstopi. 
 - Pločnik za pešce se deli na cone v smeri od zunaj proti sredini prometnice z upoštevanjem 

globine polaganja (priloga 19.5) na: 
 
   E - cona (elektrovodi) 
   PV - cona (plinovodi) 
   V - cona (vodovodi) 
   TK vodi - cona (TK vodi) 
 
 - Vodi se ne smejo polagati paralelno pod tirnicami, križanje pa se lahko izvede pod kotom, ki 

ni manjši od 30. 
 - Vodi, ki niso namenjeni javni preskrbi, se lahko polagajo pod javne površine le tedaj, če ne 

ovirajo javnih komunikacij. 
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41. člen 
 
 Običajni način polaganja posameznih vrst vodov 
 

a) TK vodi: 
    Običajna širina cone          0,7 m 
    Globina polaganja v zemljo pri uporabi cevi najmanj   0,5 m 
    Globina polaganja direktno v zemljo najmanj     0,6 m 
 

b) Elektroenergetski vodi (E - cona): 
 Sem štejemo SN(do 35 kV) in NN kable, signalne kable, kable za preskrbo javnih 

prometnih sredstev, kable za cestno razsvetljavo. 
    Običajna širina cone          0,7 m 
    Globina polaganja najmanj         0,6 m 
 

Znotraj cone morajo biti kabli razvrščeni v navpični smeri glede na namen uporabe in višino 
napetosti. 

 
  Pri prehodih je potrebno predvideti rezervne cevi za kasnejšo uporabo. 
 

c) Plinovod (PV - cona)  100 do  500 mm 
   Običajna širina cone          0,7 m - 1,2 m 
   Srednja  globina polaganja         1,1 m  
   Visokotlačni plinovod se polaga v cestišče, če ni prostora v PV - coni. 
 

d) Vodovod (V - cona)  100 do  1200 mm 
    Običajna širina cone           0,7 m - 2,5 m 
    Globina polaganja najmanj         1,0 m do 1,8 m 
 

e) Kanalizacija (K - cona) 
 
 Širina cone je odvisna od premera kanalizacijske cevi in globine polaganja. Sem štejemo hišno 

kanalizacijo, ulično kanalizacijo in kanalski kolektor. Kanalizacijski jaški morajo biti 
razporejeni le na enem prometnem pasu. Pri cestah z zelenim pasom v sredini ali ločenima 
prometnima pasovoma mora imeti vsaka stran ceste svojo kanalizacijo. 

 
f) Toplovod (T - cona) 

    Običajna širina cone          2,0 m 
    Srednja globina polaganja         1,2 m 

 
Pri polaganju toplovoda v cestišče se ne priporoča njegove namestitve v sredino cestišča. Jaške 
toplovoda je potrebno razporediti tako, da je pri popravilu promet omejen največ na en 
prometni pas. Pri približevanju ali križanju toplovoda z elektroenergetskim kabelskim vodom je 
potrebno zagotoviti take razmike, da ne more priti do nedopustnih toplotnih vplivov. Če 
takšnega razmika normalno ne moremo doseči, je potrebno uporabiti dodatne izolacijske 
ukrepe. 
 

42. člen 
 

 V primeru pomanjkanja točnih podatkov o položaju podzemnih inštalacij je potrebno vzdolž 
projektirane trase izkopati na določenih mestih preskusne jame. 
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43. člen 
 
 Pri prenosu trase z načrta na zemljišče je potrebno upoštevati stalne orientacijske točke (npr. 

zgradbe). Na nenaseljenih območjih pa se trasa določi z geodetskim instrumentom. 
 

44. člen 
 

 Pred pričetkom del na trasi si mora investitor priskrbeti kopijo katastrskega načrta podzemnih 
inštalacij tega območja ter pisno mnenje in pogoje podjetij, katerih podzemne inštalacije se 
nahajajo na tem območju. Brez takšne predhodne dokumentacije se ulice lahko prekopljejo 
samo v primeru okvar, pri čemer pa morajo biti izvedeni predpisani varnostni ukrepi za zaščito 
obstoječih podzemnih inštalacij. 

 

7.2. Polaganje kablov v zemljo 
 

45. člen 
 

 Zemeljska dela je potrebno izvajati v skladu s splošnimi zahtevami gradbenih norm in drugih 
obstoječih predpisov, ki obravnavajo tovrstna dela. 

 
46. člen 

 
 Širina in globina kabelskega rova se praviloma določa po nazivni napetosti in številu paralelno 

položenih kablov. 
 

47. člen 
 

 Praviloma znaša normalna globina rova v zemlji, kjer ni ostalih inštalacij za: 
 
 - NN in SN kabel Uo/U = 0,6/1kV, 6/10kV in 12/20 kV        0,8 m 
 - SN kabel Uo/U = 18/30 kV (20/35 kV)            1,0 m 
 - debeloslojna cev za optični kabel ϕ 50 mm pri SN kablih 12/20 kV     0,8 m 
 - debeloslojna cev za optični kabel ϕ 50 mm pri SN kablih 18/30 kV (20/35 kV)  1,0 m 
 
 Možne so tudi manjše globine, če so izvedeni posebni zaščitni ukrepi oziroma posebni pogoji 

polaganja. Pri prehodih cest in ulic z gostim prometom naj bo globina zgornjega roba cevi 
najmanj 0,5 m. 

 
48. člen 

 
 Odstopanje od normalne globine polaganja kablov je dovoljeno pri križanjih z drugimi 

podzemnimi inštalacijami ter pri paralelnem polaganju kablov različnih napetostnih nivojev v 
skupni rov. 
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49. člen 
 

 Za zmanjšanje medsebojnega vpliva paralelno položenih kablov (TK-TK, TK-EK, EK-EK) je 
potrebno upoštevati najmanjše dopustne medsebojne oddaljenosti kablov v skladu s tabelo 20. 

 Če razdalje podane v tabeli 20 ni mogoče zagotoviti, so dopustne tudi manjše razdalje ob 
izdelavi posebnega izračuna z upoštevanjem medsebojnih vplivov. 

 
50. člen 

 
 Rov, v katerega se polagajo podzemni kabli, se koplje kot odprti rov. 
 Pri prehodih trase kablov pod železniško in tramvajsko progo ali cestiščem pomembnejših 

prometnic, na katerih se promet ne sme ovirati, se izvaja z podvrtavanjem ali prebijanjem 
odprtine in naknadno uvleko kabla skozi cev. 

 
51. člen 

 
 Stene rova so lahko navpične ali poševne. Rovi z navpičnimi stenami se kopljejo v zemljišču, ki 

se ne zasipava. 
 V sipkem zemljišču je potrebno stranice rova kopati poševno in jih ustrezno pričvrstiti. Velikost 

nagiba je odvisna od vrste zemljišča, vlažnosti in vrste obremenitve, ki deluje na robovih rova. 
 

52. člen 
 

 Kopanje rova se izvede ročno ali z ustrezno mehanizacijo. 
 

53. člen 
 

 Pri izkopu rova ob cestišču se zemlja ne sme odlagati v odvodne kanale. 
 

54.člen 
 

 Odtočne jaške, ventile za plin in vodo, hidrante, jaške za TK vode in elektroenergetske vode se 
ne sme zasipavati z zemljo. 

 
55. člen 

 
 Za varnost pešcev in vozil je potrebno izkopani rov kakor tudi vse druge gradbene jame 

predpisno označiti in zavarovati. Če ni cestne razsvetljave, je potrebno ponoči izkopani rov 
označiti s svetlobno opozorilno signalizacijo. 

 Vhod v hiše in poslovne prostore se izvede z mostovi za ustrezno obremenitev in z ustrezno 
varnostno ograjo. 

 
56. člen 

 
 Ovire v kabelskih rovih (zidovi, druge podzemne inštalacije, arheološke najdbe) moramo 

pazljivo obiti in zaščititi. Če je potrebno začasno odstraniti mejne kamne in merilne točke, je 
potrebno zagotoviti njihovo ponovno namestitev s strani pooblaščene organizacije. 
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57. člen 
 

 Obstoječe postroje in objekte kot so: cestna razsvetljava, stebri, razdelilne omarice in podobno, 
katerih stabilnost bi bila pri izkopu ogrožena, je potrebno strokovno zavarovati v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

 
58. člen 

 
 Stavbe in zidove, kjer se v neposredni bližini kopljejo rovi, je potrebno dobro podpreti. Kabel se 

polaga v oddaljenosti najmanj 0,6 m od temeljev in zidov zgradb, če se ne ogroža stabilnosti 
objekta. 

 
59. člen 

 
 Pri izkopu kabelskega rova vzdolž drevoreda se priporoča oddaljenost najbližje stene rova do 

debel 2,5 m. 
 

60. člen 
 

 Vse podzemne inštalacije, ki so položene vzdolž rova ali ga križajo, je potrebno pri večji širini 
rova zaščititi. 

 
61. člen 

 
 V primeru, da vendarle pride pri delih do poškodb podzemnih inštalacij, je potrebno takoj 

obvestiti lastnika oziroma upravljalca. 
 

62. člen 
 

 Vse objekte in postroje je investitor dolžan vzpostaviti v prvotno stanje. 
 

63. člen 
 

 Lomljenje trase oziroma rova ali spremembo globine rova zaradi umika pred drugimi 
podzemnimi objekti je potrebno izvesti postopno in upoštevati polmer krivljenja kabla.  

 
64. člen 

 
 Dno rova je potrebno zravnati in očistiti kamenja in drugih ostrih predmetov, ki bi lahko 

povzročili okvaro kabelskega plašča. 
 

65. člen 
 

 Dno rova je potrebno prekriti s plastjo presejane zemlje, mivke ali drugega ustreznega materiala 
v debelini 10 cm, vanjo položiti kabel in ga prekriti z enako plastjo v debelini 10 cm(posteljica 
za kabel). 
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7.3. Polaganje kablov v prostorih 
 

66. člen 
 

 Pri vpeljavi kablov v zgradbe se mora rov enakomerno dvigovati proti mestu uvoda. Izogibati se 
je potrebno strmim uvodom kablov v zgradbe. 

 
67. člen 

 
 Odprtino za uvod kabla v zgradbo je potrebno izdelati nad nivojem podzemnih kablov. V 

odprtino se namestijo zaščitne cevi (plastične, betonske, jeklene) ustreznega premera, ki se 
zatesnijo z vodoneprepustnim materialom. Pri nameščanju cevi je potrebno zagotoviti blag 
naklon cevi proti zunanjemu zidu. Vidne dele jeklenih cevi je potrebno zaščititi pred korozijo. 

 
68. člen 

 
 Uvod kablov v zgradbo se pazljivo zapre z ustreznimi tesnili, ki preprečuje vstop plina ali vode. 

Pri kablih, ovitih z juto ali podobnim gorljivim materialom, je potrebno v prostoru odstraniti 
gorljivi omot ali oplet in armaturo premazati z zaščitno barvo pred korozijo. 

 
69. člen 

 
 V prostorih se kabli polagajo glede na okoliščine s posebnimi zaščitnimi ukrepi. Na zidove se 

lahko kabli pritrdijo na jekleno konstrukcijo z ustreznimi objemkami. Kabel se ne sme 
poškodovati zaradi prevelikega pritiska objemk. Razmik med posameznimi objemkami je 0,5 m 
do 1,5 m odvisno od konstrukcije in teže kabla. 

 
70. člen 

 
 Pri pritrjevanju enožilnih kablov trifaznega sistema ne smemo uporabljati zaprtih jeklenih 

objemk, ampak objemke iz nemagnetnega materiala. 
 

71. člen 
  
 Vsi kovinski deli, ki se uporabljajo pri polaganju in pritrjevanju kablov, morajo biti kvalitetno 

zaščiteni pred korozijo. Kovinske nosilce in palice moramo ozemljiti. Armature kabelskih 
jaškov je potrebno variti (vsaj 30 %) ter z valjancem povezati z ozemlitvijo. Litoželezne 
pokrove katerih površina presega 1m2 je prav tako potrebno povezati z ozemlitvijo. 

 
72. člen 

 
 V zgradbi se lahko kabli polagajo tudi v kabelski kanal. 
 Dimenzije kanala se določijo po številu položenih kablov. Pri tem je potrebno paziti, da se z 

energetsko izgubo v kablu ne prekorači dopustne temperature zraka v kanalu in s tem tudi 
dopustne temperature kabla. Če je potrebno, se lahko uporabi tudi umetna ventilacija. Kabelski 
kanali so pokriti z montažnimi ploščami. 

 
73. člen 

 
 Ni dovoljeno obzidovati kablov v zidove ali konstrukcijske dele objekta. 
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74. člen 
 

 Kabli se lahko polagajo na kabelske police, ki so pritrjene na zid ali na samostoječe podstavke. 
Pri tem moramo omogočiti dobro odvajanje toplote. 

 Razdalja med kabelskim policami mora biti pri elektroenergetskih kablih najmanj 20 cm 
oziroma je odvisna od konstrukcije kablov. 

 
75. člen 

 
 Razdalja med kabli posameznih faz pri polaganju v ravnini ne sme biti manjša od 7 cm oziroma 

manjša od premera posameznega kabla. 
 

76. člen 
 

 Pri polaganju kablov v prostore je nujno upoštevati ustrezne protipožarne ukrepe za primer 
nastanka požara in njegovega širjenja. 

 

7.4. Polaganje enožilnih kablov za izmenični tok 
 

77. člen 
 

 Enožilnih kablov z jekleno armaturo ne smemo uporabljati pri izmeničnem toku. 
 

78. člen 
 

 Za pritrditev enožilnih kablov na izmenični tok ne smemo uporabljati objemk iz magnetnega 
materiala. Te se lahko uporablja, če so kabli pritrjeni na izolacijsko podlago tako, da z njo ne 
tvorijo zaprtega galvanskega kroga. 

 
79. člen 

 
 Če se enožilni kabli polagajo v jeklene cevi, tedaj nikakor ni dopustno polaganje enega kabla v 

eno cev, ampak veljajo za razne sisteme naslednji načini polaganja: 
 
 - pri enofaznem izmeničnem sistemu se polagata v cev oba kabla skupaj 
 - pri trifaznem sistemu ali trifaznem sistemu z nevtralnim vodnikom se polaga vse tri oziroma  

štiri kable v isto cev. 
 

80. člen 
 

 Razporeditev enožilnih kablov v trifaznem sistemu je lahko v obliki trikota ali v ravnini. 
V primeru obojestranske ozemljitve kovinskih zaslonov se priporoča trikotna razporeditev še 
posebej pri kablih z večjimi prerezi (bakreni vodnik 150 mm2 in večji ter aluminijski vodnik 
240 mm2 in večji). 

 Polaganje trižilnih kablov je obdelano v študiji EIMV ref. št. 1652 
V omrežjih, ki lahko nek čas obratujejo z zemeljskim stikom (omrežje z resonančno 
ozemljitvijo nevtralne točke - RONT) se poveča obremenitev izolacije in verjetnost nastanka 
dvojnega zemeljskega stika, zato uporaba trižilnih kablov ni priporočljiva. 

 
81. člen 
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 V primeru polaganja kabelskega sistema, ki ga sestavlja večje število enožilnih kablov, je 

potrebno zagotoviti, da je induktivnost paralelno potekajočih kablov, ki pripadajo isti fazi čim 
bolj enaka, da ne bi prišlo do razlik med tokovi v kablih, ki pripadajo isti fazi. To se najlažje 
zagotovi, če se kable različnih faz med seboj poveže v posamezne sisteme in je razmik med 
kabli enega sistema manjši od razmika med kabli različnih sistemov. Razdalja med 
posameznima sistemoma mora biti približno dvakrat večja od razdalje med kabli, ki pripadajo 
istemu sistemu. Popolno simetrijo tokov je mogoče doseči le z uporabo trižilnih kablov. (glej 
SIST HD 620 S2 Part 10-B-38 in ref. EIMV št 1836 tč. 5.9). 

 

7.5. Polaganje kablov na nagnjenih in drsečih terenih ter navpično polaganje 
 

82. člen 
 

 Če je kabel položen v zemljo v neprekinjeni dolžini 10 m ali več pod stalnim naklonom, tedaj 
imenujemo tako traso nagnjeno. Pri polaganju na nagnjenih trasah je potrebno kabel pritrditi na 
način kot to določajo navodila proizvajalca. 

 
83. člen 

 
 Predvideni tipski kabli po svoji konstrukciji in z izolacijo iz trdnega dielektrika omogočajo tudi 

polaganje na nagnjenih terenih. 
 

84. člen 
 

 Na nagnjenih terenih je potrebno kable in kabelske spojke razbremeniti pred vplivom teže 
kabla, kabelskih spojk in zemlje, v katero so položeni. 

 
85. člen 

 
 Pri naklonu terena do 20° se kabel polaga vijugasto, kabelske spojke se polaga izven kabelske 

trase. 
86. člen 

 
 Pri naklonu terena nad 20° in na drsečih terenih se priporoča uporaba kablov z armaturo iz 

jeklenih žic in kable spojiti s specialnimi spojkami. Če se v takih primerih uporabi kabel z 
armaturo iz jeklenih trakov in normalne spojke, je potrebno oba elementa razbremeniti pred 
nateznimi napetostmi skladno z navodili proizvajalca. 

 
87. člen 

 
 Kabelski kanal na nagnjenih terenih je potrebno na določenih mestih dodatno zavarovati pred 

izpiranjem posteljice kabla. 
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7.6. Prehod kablovoda v nadzemni vod 
 

88. člen 
 

 Pri prehodu kablovoda v nadzemni je potrebno že v zemlji kabel oblikovati tako, da polmer 
krivljenja ne prekorači najmanjše še dopustne vrednosti. 

 
89. člen 

 
 Kabel mora biti zaščiten pred mehanskimi poškodbami najmanj 0,3 m v zemlji ter najmanj 2,2 

m iznad zemlje. 
 

90. člen 
 

 Mehanska zaščita se izvede s plastičnimi cevmi ali polcevmi, aluminjastimi koriti ali ščitniki 
ustreznega premera, ki so pritrjeni z objemkami najmanj na dveh mestih ali z ostalimi 
nemagnetnimi materiali. 

 
91. člen 

 
 Če je zračna dolžina kabla večja od 10 m, se pri dimenzioniranju prereza kabla upošteva 

segrevanje kabla zaradi izpostavljenosti soncu ali se predvidi ustrezna zaščita. 
 

92. člen 
 

 Pri navpičnem prehodu je potrebno upoštevati tehnična navodila proizvajalca ali določila 
standardov za navpično polaganje kablov. 

 
93. člen 

 
 Pri prehodu nadzemnega voda v kablovod je potrebno uporabiti ustrezno zaščito pred 

atmosferskimi  prenapetostmi. 
 

7.7. Polaganje kablov na mostovih 
 

94. člen 
 

 Glede na različne konstrukcije mostov je potrebno prilagoditi način prehoda kabla sami 
konstrukciji mosta. Pri tem moramo vedno upoštevati usklajenost morebitnih ostalih 
komunalnih inštalacij s kablom pri pristojnih podjetjih. Priporoča se, da se kabli polagajo na 
nizvodni strani mostne konstrukcije. 

 
95. člen 

 
 Polaganje kablov preko armiranobetonskih, jeklenih in kamnitih mostov se praviloma izvaja 

pod pločnikom v kanalih ali posebnih ceveh iz ognjeodpornega materiala. 
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96. člen 
 

 Medsebojna razporeditev kablov mora biti takšna, da morebitni preboj enega kabla ne ogroža 
sosednjih kablov. 

 
97. člen 

 
Priporoča se, da ima kabel na mostu, ki je položen v kanalu ali cevi, samougasljiv plašč. 

 
98. člen 

 
 Če se kabli polagajo na nosilce - konzole, morajo ti imeti mehansko zaščito. 
 

99. člen 
 

Na mostovih spajanje kablov ni priporočljivo. (Spojke naj bodo 20 m stran od mosta in drugih 
objektov, ki povzročajo vibracije tal). 

 
100. člen 

 
 Glede na izvedbo mosta je dopustno tudi prosto polaganje kablov na mestih, ki niso dostopna 

ljudem. 
 

101. člen 
 

 Uporaba kabla s svinčenim plaščem ni priporočljiva (zaradi škodljivega delovanja vibracij 
mosta na svinčeni plašč). 

 
 Vpliv vibracij se lahko zmanjša z različnimi ukrepi: polaganje kabla na posteljico iz materiala, 

ki blaži vibracije, uporaba kabla z mehansko zaščito iz žice ali namestitev antivibracijskih 
naprav. 

 
102. člen 

 
 Pri prostem polaganju kablov na mostu je potrebno kable zaščititi pred sončnimi žarki in 

omogočiti hlajenje kabla s pretokom zraka. 
 

103. člen 
 

 Na dilatacijskih mestih na mostu je potrebno kabel polagati v blagem loku ali zanki, da bi se 
izognili dilatacijskim obremenitvam kabla. 

 
104. člen 

 
 Polaganje elektroenergetskih kablov preko lesenih mostov se ne priporoča. 
 Če ni druge možnosti premostitve vodne ovire, je potrebno kable polagati preko lesenega mostu 

pod pločnikom v trdni cevi iz ognjeodpornega materiala. Prosto polaganje kablov po leseni 
mostni konstrukciji ni dovoljeno. 
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105. člen 
 

 Način prehoda kablov preko armiranobetonskih in kamnitih mostov je odvisen tako od 
konstrukcije in nosilnosti mosta kakor tudi do razpoložljivega prostora. 

 Če niso že zgrajeni kanali in vgrajene cevi v mostu, se lahko izdela posebna jeklena 
konstrukcija, ki se pritrdi na most. Način pritrditve kablov v nosilne konstrukcije ne sme 
vplivati na trdnost konstrukcije mosta. 

 
106. člen 

 
 Prepovedano je vzidovanje kablov v oboke mosta, razen če so bile že nameščene cevi ob priliki 

gradnje mosta. 
 

107. člen 
 

 Pri večjih armiranobetonskih mostovih je dovoljeno polaganje kablov v posebnih kanalih ali 
plastičnih ceveh. 

 
108. člen 

 
 Za prehod kablov pri mostovih jeklene konstrukcije se lahko uporabi tudi sama mostna 

konstrukcija, ki služi kot nosilec ali plastične cevi, pritrjene na konstrukcijo mosta. 
 Vse kovinske konstrukcije za polaganje kablov je potrebno ozemljiti. 
 

109. člen 
 

 Kable na jeklenih ali armiranobetonskih mostovih z elektrificirano železniško ali tramvajsko 
progo je potrebno polagati izolirano, tako da ne pride do dotika s kovinskimi deli mosta ali 
armature armiranobetonske konstrukcije. Ta določba je v ozki zvezi z ukrepi za zmanjšanje 
škodljivega delovanja blodečih tokov. 

 
110. člen 

 
 Če v smeri trase odnosno vodne ovire ni mosta ali obstoječi most ne more nositi teže kabla in 

cevi ter polaganje kabla na dno vodotoka ni smotrno ali ni mogoče, se lahko kabel položi na 
specialno konstrukcijo mosta, če so za to izdana soglasja. Za tak način polaganja kablov veljajo 
prav tako prej omenjeni napotki. 
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7.8. Podvodno polaganje kablov 
 

111. člen 
 

 Kabli, specificirani v standardu SIST HD 620 S2 niso namenjeni polaganju v vodo (Annex A 
Page 1-27 tč. A.2.1), zato je potrebno specifične zahteve, opredeliti dodatno. Priporoča se 
uporaba zunanjega plašča iz HDPE (polietilen z visoko gostoto ter konstrukcija kabla s prečno 
vodno zaporo). Polaganje kablov pod vodo je smotern način za prehod preko vodne ovire samo 
tedaj, Če se s tem zagotovi zanesljivo obratovanje kablov in če so pri polaganju kablov 
izpolnjene vse zahteve, ki se morajo upoštevati pri takšnem načinu polaganja. 

 
112. člen 

 
 Pri neposrednem polaganju kablov v vodo je potrebno posvetiti posebno pozornost izbiri trase. 

Izogibati se je potrebno trasi z ostrimi podvodnimi stenami in čermi. Dno tekoče vode ne sme 
bistveno menjati svoje konfiguracije, kar pomeni, da se je potrebno izogibati peščenim 
nanosom, ki spreminjajo svoj položaj in ki bi odnesli dno pod kablom ali bi kabel zasuli. Kabel 
je potrebno dodatno obtežiti. 

 
113. člen 

 
 Trasa podvodnega kablovoda mora biti oddaljena od mostov, sidrišč za ladje in podobnih mest, 

kjer naprave za vodni promet lahko poškodujejo kabel. 
 

114. člen 
 

 Položeni kabel na dnu vodotoka ne sme biti napet, ampak se mora prilagoditi konfiguraciji tal. 
 

115. člen 
 

 Na obalah med najnižjo in najvišjo koto vodostaja mora biti kabel tako položen, da morebitno 
odnašanje in trganje obale ne more poškodovati kabla. Najmanjša dolžina vkopa je odvisna od 
obale in mora znašati  od 30 do 50 m. 

 Polaganje je potrebno opraviti po možnosti pri najnižjem vodostaju. V priobalnem delu je 
potrebno kable zaščititi pred vplivi valov in vodnimi tokovi. 

 
116. člen 

 
 Kabel mora biti iz enega kosa zadostne dolžine, za kar je potrebno pred polaganjem ugotoviti 

profil dna, da se lahko določi potrebna dolžina kabla. Prehod je potrebno uresničiti po možnosti 
na čim krajšem oziroma čim ožjem delu vodotoka. 

 
117. člen 

 
 Način in globino polaganja kabla pri prehodu vodotoka (direktno polaganje na dno ali pod 

dnom) določi ali predpiše pristojno podjetje za vodnogospodarstvo. Za en ali drug način 
polaganja se lahko uporabi kabel ustrezne konstrukcije ali  cevi ustrezne mehanske trdnosti  za 
zaščito kabla normalne izvedbe. Cevi morajo biti iz nerjavnega materiala. 
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118. člen 
 

 Pri širokih prehodih vodotoka je potrebno uporabiti ustrezno opremo in mehanizacijo za 
polaganje. 

 
119. člen 

 
 Križanje kabla s plovno potjo moramo označiti z oznako o prepovedi sidranja. Oznako je 

potrebno na vsaki strani obale tako dobro in vidno postaviti, da stoji neposredno poleg trase, in 
njen napis je obrnjen na desno stran prometa. Na nepreglednem delu obale se morajo namestiti 
oznake z obojestranskim napisom. 

 
120. člen 

 
 Velikost oznake o prepovedi sidranja se izbere glede na širino vodotoka na mestu prehoda, kar 

prikazuje tabela 21. 
 

121. člen 
 

 Polaganje kablov v morju zajemajo posebni predpisi. 
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8. TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE KABLOV 
 

122. člen 
 

 Kabli se transportirajo na kabelskih bobnih s predpisanimi polmeri krivljenja Tudi pri 
previjanju krajših dolžin je potrebno uporabiti bobne enakih premerov. Krajše dolžine kablov se 
lahko prevažajo v zvitih kolutih z upoštevanjem minimalnega dopustnega premera krivljenja 
kabla. Konci kablov morajo biti vodonepropustno zaščiteni z ustreznimi kapami. 

 
123. člen 

 
 Za transport in polaganje kabelskih bobnov se priporoča uporaba ustrezne kabelske prikolice in 

ustrezna tovorna vozila. 
 

124. člen 
 

 Kabelske bobne premeščamo previdno, da preprečimo poškodbe stranic bobna in kabla. 
 Bobni s premerom stranic 100 cm in več se prevažajo v delovnem položaju, medtem ko se 

bobni manjšega premera lahko položijo tudi na stranico. 
 

125. člen 
 

 Kabli smejo biti naviti na bobnu tako, da med zadnjim slojem kabla in vrhom stranice bobna 
ostane razmik najmanj 5 cm. 

 
126. člen 

 
 Transport kabla s kotaljenjem je dopusten samo na krajših razdaljah. Teren mora biti raven in 

brez kamenja. Kotaljenje bobna je dopustno le v smeri puščice na stranici bobna, in le ko je 
kabel na bobnu čvrsto navit, konci kabla pa pritrjeni na stranico bobna ali če je boben blindiran. 

 
127. člen  

 
 Če je teren vlažen ali mehak je potrebno pod boben položiti debele (5 cm) deske. 
 

128. člen 
 

 Kabla v kolutu ne smemo kotaliti odnosno ga nositi na drogu. 
 

129. člen 
 

 Na gradbišču je potrebno bobne zavarovati pred nehotenim kotaljenjem (priloga 19.30). 
 

130. člen 
 

Kable je potrebno skladiščiti skladno z navodili proizvajalca na pokritem mestu in zavarovati 
pred direktnimi sončnimi žarki, atmosferskimi vplivi, gnilobo ter možnostjo poškodb.Vsak 
kabelski boben mora imeti napisno ploščico z vtisnjenimi podatki o kablu: tip kabla, število in 
presek žil, nazivno napetost, težo in dolžino kabla, leto izdelave in številko kabelskega koluta. 
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9. SEGREVANJE KABLOV 
 

131. člen 
 

 Najnižja priporočljiva temperatura pri polaganju kablov je do + 5C ali pa se upošteva navodila 
proizvajalca. Pri nižjih temperaturah je potrebno kabel predhodno segreti. Enako velja tudi za 
montažo spojk in končnikov. 

 
132. člen 

 
 V primeru polaganja pri nižjih temperaturah je potrebno kabel predhodno segreti. 
 
 a/ Segrevanje kablov v toplih prostorih. Kabelski boben se pusti v toplem prostoru. 
  Če je temperatura prostora: 
 
 - med +5 C do +10 C pustimo kabel v tem prostoru 72 ur 
 - med +10 C do 20 C pustimo kabel v tem prostoru 48 do 40 ur 
 - med +20 C do +25 C pustimo kabel v tem prostoru 36 do 24 ur. 
 
 b/ Segrevanje z električnim tokom se izvaja tako, da se vse žile kabla povežejo paralelno, 

razen četrte nevtralne žile, če je ta manjšega prereza in se ga priključi na varilni  aparat ali 
posebni transformator napetosti 400/230/7 V. 

 
 - Tok segrevanja lahko znaša okrog 1 A/mm². 
 - Temperaturo segrevanja je potrebno kontrolirati s termometrom na površini kabla in lahko 

znaša maksimalno do: 
 
 - 25 C za kable 35 kV 
 - 35 C za kable 10 kV in 20 kV 
 - 40 C za kable do 1 kV 
 
 - Čas segrevanja je odvisen od jakosti toka in se giblje okrog 50 minut. Pri tem načinu 

segrevanja morati biti dostopna oba konca kabla. 
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10. ODVIJANJE IN POLAGANJE KABLOV 
 

133. člen 
 

 Pred odvijanjem in polaganjem kablov je potrebno preveriti: 
 
 - pravilnost zaščitnih kap na koncih kabla, 
 - stanje plašča kabla na zunanji plasti, 
 - ali obstaja možnost morebitne poškodbe zunanjega plašča pri odvijanju, 
 - splošno stanje kabelskega bobna. 
 
 Prav tako je potrebno preveriti napisno ploščico na bobnu, oznake na zunanjem plašču kabla in 

ugotoviti skladnost tipa kabla, obratovalne napetosti, prereza in tipa vodnika ter dolžine kabla s 
projektiranimi podatki za določeno kabelsko traso. 

 
134. člen 

 
 Za odvijanje kabla je potrebno dvigniti boben s tal na kabelski podstavek ali prikolico, ki 

omogoča prosto vrtenje bobna brez poškodb zunanje plasti kabla. Kabel se odvija s počasnim in 
enakomernim vlečenjem z gornje strani bobna tako, da je smer odvijanja nasprotna smeri 
puščice na bobnu (priloga 19.31). Pri odvijanju je potrebno zagotoviti možnost zaviranja bobna. 
Postopek odvijanja kabla z bobna in njegovo polaganje v izkopani rov je odvisen od delovnega 
mesta, preprek v rovu in zraven njega ter od razpoložljive mehanizacije. 

 
135. člen 

 
 Mesto postavitve kabelskega bobna odnosno podstavka se prilagodi okoliščinam terena in 

predvidenem načinu polaganja v neposredni bližini rova. 
 

136. člen 
 

Polaganje kabla v rov se lahko izvede na več načinov: 
 Ročno polaganje kablov (pri krajših dolžinah do 300 m in pri sektorjih z ostrim spreminjanjem 

trase. 
 Odviti kabel nosijo delavci na rokah. Število delavcev se določi tako, da znaša obremenitev na 

enega delavca do 20 kg. Pri tem je potrebno paziti na minimalne dopustne polmere krivljenja 
kabla in da se kabel ne sme vleči po tleh. Na težjih mestih je potrebno večje število delavcev. 

 Pri ročnem polaganju kabla je možna tudi uporaba valjev. Razpored valjev določa sama trasa. 
Pogoj je, da se kabel ne vleče po tleh in da se ne prekorači dopustnega polmera krivljenja. 

 
137. člen 

 
 Kabel se ne sme vleči preko trdih in ostrih predmetov in robov. 
 

138. člen 
 
 Polaganje kabla z vitlom (strojno polaganje kabla) se dopušča na trasi, kjer ni ovir in krivin. 

Kabel se vleče preko vrtljivih valjev, ki so nameščeni na dnu rova v razmiku od 4 do 6 m 
odvisno od tipa in teže kabla na meter. Vlečna vrv je z vlečno nogavico povezana s koncem 
kabla. Velikost vlečne nogavice je odvisna od premera kabla. Po polaganju se mora dolžina 
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kabla, ki jo je objela vlečna nogavica, odstraniti in ponovno zatesniti konec kabla, če se takoj ne 
izdela kabelski končnik. 

 
139. člen 

 
 Pri polaganju kabla z vitlom na daljših in težjih trasah, kjer so potrebne večje vlečne sile, se 

kabel pričvrsti na same vodnike z zatezno sponko. 
 

140. člen 
 

 V primeru polaganja kabla na lomljeni trasi je potrebno uporabiti kotne valje. Na mestih, kjer ni 
mogoče postaviti valjev, nosijo kabel delavci na prej opisani način. 

 
141. člen 

 
 Pred strojnim polaganjem kablov je potrebno določiti silo vlečenja kabla glede na dolžino 

kabla, koeficient trenja, lomljenja in nagib trase. Vrednost vlečne sile ne sme preseči dopustne 
mehanske obremenitve kabla oziroma vrednosti v tabeli 22 in HD 620 S2 PART 10-C-25 (za 
Cu vodnik 50 N/mm2 in za Al vodnik 30 N/mm2). 

 
142. člen 

 
 Pri mehaniziranem načinu polaganja kabla je potrebno kontinuirano preverjati vlečno silo z 

dinamometrom in jo spremljati med polaganjem. 
 

143. člen 
 

 Za preprečevanje torzijske obremenitve kabla se med vlečno vrvjo in nogavico namesti 
antitorzijsko spojko. 

 
144. člen 

 
 Velikost obremenitve kabla glede na raztezek in natezanje, ki ga povzroča vlečna sila, sta 

odvisna od: 
 
 - tipa in konstrukcije kabla, 
 - teže kabla na enoto dolžine ali dolžine kabla za določeno traso, 
 - od koeficienta trenja med kablom in vrtečimi se valji, steno rova ali cevi, 
 - od smeri vlečne sile in poti kabla pri sprememebah trase, 
 - od profila in načrta trase odnosno polmerov zakrivljenosti trase v vodoravni in navpični 

ravnini. 
 

145. člen 
 

 Pri uporabi vitla mora biti vgrajena varovalka, ki bo popustila pri prekoračitvi dopustne vlečne 
sile. 

 
146. člen 

 
 Za zmanjšanje vlečnih sil je dopustna uporaba motorno gnanih valjev, ki potiskajo kabel v 

vlečni smeri. Ti se namestijo vzdolž trase na razmiku od 20 do 30 m, kar je odvisno od teže 
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kabla ter na vhodu in izhodu lomljene trase. Motorni valji so medsebojno povezani za 
sinhronizirano delo in se jih upravlja z enega mesta. 

 
147. člen 

 
 Snemanje kabla z valjev po polaganju je potrebno pričeti od bobna v smeri vlečenega konca 

kabla. 
 

148. člen 
 

 Pri odvijanju in transportu kabla je potrebno upoštevati minimalno dopustni polmer krivljenja 
kablov, ki ga prikazuje tabela 23. Polmeri krivljenja, prikazani v tabeli 23, so lahko izjemoma 
manjši za 30 %, če se krivljenje izvaja preko šablon ali če se krivi kabel pred kabelskimi 
končniki. 

 
149. člen 

 
 Kabel se polaga v rov valovito, še posebej v razgibanem terenu. Tako je dolžina položenega 

kabla za približno 3-5 % daljša od dolžine trase. 
 

150. člen 
 

 Pri paralelnem polaganju več kablov je potrebno zadržati paralelnost poteka z določenim 
razmikom vzdolž skupne trase brez medsebojnega križanja. 

 
151. člen 

 
 Po delnem in pred popolnim zasutjem kabla je potrebno izvesti : 
 
 - napetostni preskus zunanjega plašča skladno z navedbami v 296. in nadaljnjih členih, 
 - napetostni preskus glavne izolacije kabla po namestitvi spojk, 
 - ponovni napetostni preskus plašča, 
 - posneti  natančen potek trase kablovoda, označiti križanja z ostalimi objekti, mesta spojk in 

točno dolžino kabla. 
 

152. člen 
 

 Na koncih položenega kabla je potrebno obvezno namestiti ploščice za oznako kabla. Enožilni 
kabli se ne smejo označevati z objemkami iz feromagnetnega materiala. 

 
153. člen 

 
 Ploščice in pritrdilni material za označevanje kablov so izdelane iz obstojnega materiala in 

morajo vsebovati naslednje podatke o kablovodu. 
 
 - presek 
 - naziv kablovoda 
 - napetostni nivo 
 - dolžina 
 - smer 
 - označbo faz 
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154. člen 
 

 Kabel se polaga na podlago debeline 10 cm iz drobnega peska ali mivke ali mletega peska 
granulacije od 0 do 4 mm ter zasipava s slojem zemlje ali drobnega peska debeline najmanj 10 
cm. Pri zasipavanju je potrebno zasipni material nabijati v slojih. 

 
155. člen 

 
 Nad kablom je na primerni višini potrebno položiti mehansko opozorilno zaščito kabla 

(plastične ščitnike, mrežo ali opeko). Mehanska zaščita se polaga na prvi prekrivni sloj. 
 

156. člen 
 

 Odvisno od globine polaganja kabla se 40 do 60 cm nad njim položi po celotni dolžini trase 
plastični opozorilni trak. 

 
157. člen 

 
 Opozorilni trak je izdelan iz folije mehkega polivinilklorida ali polietilena rdeče barve oziroma 

podobnega obstojnega materiala. Na eni strani po sredini je vtisnjeno opozorilo z velikimi 
črkami v črni barvi. 

 
POZOR ENERGETSKI KABEL 

 
 Napis se ponavlja z razmikom 10 cm in je potiskan v obratni smeri na isti strani traku. Za trak, 

ki je izdelan iz dveh foli, mora biti napis vtisnjen na površini med folijama, ki sta med seboj 
termično zvarjeni, tako da je napis viden z zunanje strani. 

 
158. člen 

 
 Material za trak in barva za napis morata biti odporna proti vodi in kemikalijam v zemlji, 

obstojna in mehansko zdržljiva in ne smeta pokati na mrazu. Življenjska doba traku mora biti 
enaka življenjski dobi kabla. 

 
159. člen 

 
 Rov se zasipava z odkopanim materialom po prvem sloju zdrobljene zemlje ali peska tako, da se 

najprej uporabi rahlo zemljo brez kosov kamenja, betona, opeke ali podobno. Zasipavati je 
potrebno v slojih po 20 cm s pazljivim nabijanjem neposredno nad kablom. 

 
160. člen 

 
 Nabijanje materiala se izvaja z motorno napravo s pogojem globinskega delovanja do 30 cm. 
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11. KRIŽANJE KABLOV S PROMETNIMI POTMI 
 

161. člen 
 

Pri križanjih in približevanjih kablovoda s prometnimi potmi je potrebno upoštevati veljavne 
predpise, zahteve upravljavca prometnih poti ter zahteve upravljavca elektroenergetskega 
omrežja. 

 
162. člen 

 
Na prehodih preko prometnic kakor tudi na vseh tistih mestih, kjer se pričakuje večja mehanska 
obremenitev tal, odnosno možnost mehanske okvare, se kabli polagajo v kabelsko kanalizacijo, 
če niso posebne konstrukcije. Kabelska kanalizacija se izdeluje iz betonskih ali plastičnih cevi 
ali se sestavlja iz že izdelanih plastičnih ali betonskih elementov. 

 
163. člen 

 
 Na mestih križanj je kabelsko kanalizacijo potrebno praviloma postaviti pravokotno na os 

prometnice v smeri podaljška trase kabla in samo izjemoma je dovoljeno odstopanje 30. 
 

164. člen 
 

 Kabelska kanalizacija je na vsaki strani cestišča daljša minimalno 0,5 m od roba cestišča. Če 
kabelska trasa preseka tudi pločnik in se nadaljuje v zelenem pasu, je potrebno kabelsko 
kanalizacijo zaključiti v zelenem pasu. 

 
165. člen 

 
 Širina in globina rova za kabelsko kanalizacijo sta odvisni od števila položenih kablov oziroma 

cevi, ki so lahko položene v eni ali več ravninah. 
Razmik med gornjim robom najvišje cevi in kote pločnika oziroma cestišča sme biti najmanj 0,8 
m. 

 
166. člen 

 
 Polaganje cevi pod prometnicami se izvaja z neposrednim kopanjem rova v prometnici, 

vrtanjem ali z izdelavo tunela pod prometnico. Pri prvem načinu polaganja se dela izvajajo v 
več etapah, večinoma v dveh, tako da se promet odvija po prosti polovici ceste. 

 
167. člen 

 
 V primerih v katerih ni dopustno niti delno oviranje prometa, kot so železniške in tramvajske 

proge, avtoceste in podobno, kjer bi kopanje in vzpostavljanje prvotnega stanja površine 
povzročalo zaradi njene visoke kvalitete velike stroške, je potrebno cevi za prehod vgraditi s 
podvrtavanjem. 

 Strojna vgradnja se lahko izvaja s hidravličnimi stiskalnicami, jeklenim trnom, svedrom za 
zemljo in podobno (postopek horizontalnega podvrtavanja). 
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12. POLAGANJE KABLOV V KABELSKO KANALIZACIJO 
 

168. člen 
 
 Kabel zaščitimo z uvlekom v cev v naslednjih primerih: 
 
 - pri križanju trase kabla s prometnimi potmi, železniškimi ali tramvajskimi progami, 
 - pri prekoračitvi dopustne minimalne oddaljenosti kabla od ostale infrastrukture, 
 - pri možni mehanski okvari kabla, 
 - pri približevanju elektroenergetskih vodov in postrojev, 
 - za zaščito kablov pred blodečimi tokovi. 
 
 Kovinske cevi se uporabljajo za zaščito kablov pri križanju z visokotlačnim cevovodom, 

mostnih konstrukcijah, telefonskih vodih ali pri možnih pogostih mehanskih okvarah kabla. 
 

169. člen 
 

 Pri polaganju kablov v kabelsko kanalizacijo mora biti minimalni nazivni notranji premer cevi 
najmanj 1,5 krat večji od premera kabla. Priporočajo se premeri cevi: 

 
 75 do 110 mm  za kable nazivne napetosti Uo/U = 0,6/1 kV 
 110 do 160 mm  za kable nazivne napetosti Uo/U = 12/20 kV in 18/30 kV (20/35 kV) 
 75 do 110 mm  za signalne kable 
 2 x 50 mm   za optični kabel 
 

170. člen 
 
 Dovoljene so naslednje razmestitve kablov v kabelski kanalizaciji: 
 

 
 
 Neuporabljene cevi se lahko uporabijo za optične kable. 
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171. člen 
 

 Za cevno kabelsko kanalizacijo se izdela najprej podlaga iz suhega betona C 12/15 debeline 10 
cm, na katero se polagajo cevi. Cevi je potrebno  zatesniti in izvesti brez mehanskih robov) ter 
spoje zaliti s cementnim mlekom. Če se cevi polaga v več vrst, morajo biti spoji cevi 
razmaknjeni. Po spojitvi je potrebno cevi prekriti s suhim betonom debeline 10 cm. (priloga 
19.12) 

 
 Če se izvaja prehod na že položenih kablih, tedaj se mehanska zaščita izdela z ustreznimi 

polcevmi iz enakega materiala, kot so cevi. Prehod je možno izvesti tudi s prerezanimi PVC 
cevmi. Postopek za vgradnjo polcevi je enak kakor za vgradnjo cevi. 

 
172. člen 

 
 Pri vgradnji cevi za prehode je potrebno upoštevati bodočo razširitev omrežja z vgradnjo 

rezervnih cevi. 
 

173. člen 
 

 Če se v kabelsko kanalizacijo polagajo kabli različnih napetostnih nivojev, tedaj se kabli nižjih 
napetosti polagajo v manjši globini, to je v višjih slojih kanalizacije. 

 
174. člen 

 
 Kabli, ki se polagajo prvi, zavzamejo najnižje odprtine v kanalizaciji. Cevne odprtine, je 

potrebno zapreti, da ne pride do zasipavanja. 
 

175. člen 
 

 Vgradnja cevi za prehode pod cesto (ali pod cestami ali pod prometnicami) praviloma ne sme 
motiti prometa. 

 
176. člen 

 
 Na mestih prehoda kabla s čvrste podlage na mehkejšo in obratno je potrebno zavarovati kabel 

pred morebitno poškodbo z izdelavo blazinic steptane zemlje pod kablom (priloga 19. 13). 
 

177. člen 
 

 Če se kabelska kanalizacija postavlja na daljšem sektorju, je potrebno po določenih razmikih 
zgraditi kabelske jaške. Ti se izdelujejo tudi: 

 
 - na kotih lomljenja kabelske kanalizacije, 
 - na koncih kabelske kanalizacije pri križanjih z magistralnimi mestnimi prometnicami. 
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178. člen 
 

 Razmik med kabelskimi jaški na daljšem ravnem sektorju kabelske kanalizacije določa izraz: 
 

L =  Fv /(f x g) [m] 
 
 kjer je: 
 
 L - razmik med kabelskimi jaški (m), 
 Fv - dopustna vlečna sila kabla (daN), 
 F - koeficient trenja, 
 g - teža kabla na enoto dolžine (kg/m). 
 
 V primeru ročnega polaganja kablov, je razdalja med jaški pogojena z vlečno silo delavcev, ki 

vlečejo kabel in v praksi ne presega 70 m. 
 

179. člen 
 

 Kabelski jaški se izdelujejo v različnih velikostih, kar je odvisno od števila in prereza kablov, 
napetostnega nivoja, minimalnih delovnih pogojev in dopustnega polmera krivljenja. Globina 
jaška je odvisna od situacije na terenu, vendar ne sme biti globja od 4 m. 

 
180. člen 

 
 Kabelske jaške je potrebno konstruirati po statičnem izračunu. Minimalna odprtina 

litoželeznega pokrova je 65 x 65 cm. Na dnu jaška mora biti drenažna odprtina, na bočni steni 
se pritrdijo stopnice iz jeklenih palic ali drugega materiala. Bočne stene so iz betona ali 
primernega obstojnega materiala (npr, trda plastika). 

 
181. člen 

 
 Za prehod kablov pod pomembnimi prometnicami, križanji in podobno, oziroma pri polaganju 

večjega števila kablov se lahko uporabljajo povozni kanali (kinete), izvedeni po statičnem 
izračunu. 

 
182. člen 

 
 Če se kabel vleče skozi ravne cevi ali bloke položene v vodoravni ravnini, določa vlečno silo 

izraz: 
 

 Fv = f × g × L [daN] 
 
 kjer je: 
 
 Fv - vlečna sila kabla (daN) 
 F¸ - koeficient trenja 
 g - teža kabla na enoto dolžine (kg/m) 
 L - dolžina kabla (m) 
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183. člen 
 

 V primeru, da je bil kabel do vhoda v cev že obremenjen s silo F1, potem je potrebna vlečna sila 
za uvlek kabla sledeča: 

 
 Fv = F1 + f × g × L [daN] 

 
 kjer je: 
 
 F1 - predhodna obremenitev kabla (daN) 
 

184. člen 
 

 Pred uvleko kabla moramo poskrbeti za normalne pogoje dela: 
 
 - dvig pokrovov s kabelskih jaškov 
 - kontrola vsebnosti škodljivih plinov 
 - ventilacija 
 - razsvetljava 
 - čiščenje jaška in odstranjevanje vode 
 - kontrola prehodnosti cevi 
 

185. člen 
 

 Da bi se izognili križanju kablov v kabelskih jaških, je potrebno polagati kable po navpičnih 
vrstah od spodaj navzgor. Kable moramo razporediti tako, da je odprtina za vhod v jašek prosta. 
Kabli nižjega napetostnega nivoja zasedejo praviloma zgornje cevi. 
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13. PRIBLIŽEVANJE IN KRIŽANJE KABLOV Z DRUGIMI 
OBJEKTI IN INŠTALACIJAMI 

13.1. Vodovod in kanalizacija 
 

186. člen 
 

Pri križanjih in približevanjih kablovoda z vodovodom in kanalizacijo je potrebno upoštevati 
veljavne predpise, zahteve upravljavcev vodovodnega oz. kanalizacijskega omrežja ter zahteve 
upravljavca elektroenergetskega omrežja. 
 

187. člen 
 

 S polaganjem elektroenergetskih kablov ne smemo ovirati niti poškodovati obstoječih naprav. 
Da ne bi prišlo do medsebojnih vplivov in poškodb, moramo upoštevati minimalne odmike pri 
križanjih, približevanju in vzporednem polaganju kablov z ostalimi infrastukturnimi objekti, ki 
jih predpišejo upravljalci teh objektov. Minimalni odmiki med kablovodom in vodovodom ter 
kablovodom in kanalizacijo morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 805. 

 
188. člen 

 
 Polaganje elektroenergetskih kablov pod vodovodnimi in kanalizacijskimi cevmi ter nad njimi 

ni dopustno razen pri križanjih. 
 

189. člen 
 

 Minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju elektroenergetskega kabla in vodovoda  
je 0,5 m oziroma 1,5 m, če gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se meri med 
najbližjimi zunanjimi robovi inštalacij.  

 
190. člen 

 
 Na mestih križanja je kabel lahko položen nad vodovodom ali pod njim, odvisno od položaja 

cevi. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m ter 
pri križanju kabla in priključnega cevovoda je najmanjši svetli razmik med njima najmanj 0,3 
m. (priloga 19.15 in 19.16). 

 
191. člen 

 
 Če je v obeh primerih križanj manjši razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred 

mehansko poškodbo, s tem da se ga namesti v zaščitno cev tako, da je cev daljša za 1 m na 
vsaki strani križanja (priloga 19.15 in 19.16). 

 
192. člen 

 
 Minimalni vodoravni razmik pri paralelnem polaganju elektroenergetskega kabla je za manjše 

kanalizacijske cevi ali hišne priključke 0,5 m, za magistralne kanalizacijske cevovode enakega 
ali večjega profila od  0,6/0,9 m pa 1,5 m. Razmik se meri med najbližjimi zunanjimi robovi 
inštalacij (priloga 19.22). 
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193. člen 

 
 Na mestih križanja se kabel lahko položi samo nad kanalizacijskim cevovodom, in to v 

zaščitnih ceveh, katerih dolžina je 1,5 m na vsako stran mesta križanja in oddaljenost od temena 
kanalizacijskega profila je minimalno 0,3 m (priloga 19.23). 

 
194. člen 

 
 V primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska 

zaščita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona. 
 Kadar je teme kanalizacijskega profila na globini manjši kot 0,8 m, se izvede dodatna mehanska 

zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona (priloga 19.23). 
 

195. člen 
 

 V primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom ali 
kanalizacijo, je potrebno pridobiti soglasje upravljalca posamezne infrastrukture (vodovoda in 
kanalizacije), kable pa zaščititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru 
odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa standard SIST EN 805.v točki 9.3.1 in sicer najmanj 
0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m. 

 
196. člen 

 
 Polaganje kablov ni dovoljeno skozi vodovodne komore, hidrante, kanalizacijska okna in skozi 

odtoke, kakor tudi nad njimi in poleg njih. 
 

13.2. Plinovod 
 

197. člen 
 

Pri križanjih in približevanjih kablovoda s plinovodom je potrebno upoštevati veljavne 
predpise, zahteve upravljavca plinovodnega omrežja ter zahteve upravljavca 
elektroenergetskega omrežja. 

Predpisi, ki med drugim določajo pogoje križanj in približevanj plinovoda in kablovoda: 

 
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 

največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Ur. l. RS št. 26/2002, 54/2002) in  
 

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 
delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih 
pasov (Ur. l. RS št. 12/2010, 45/2011). 
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198. člen 
 

Pri križanjih in vzporednem vodenju elektroenergetskih kablovodov s plinovodi je treba 
upoštevati osnovne zahteve glede kota križanja in varnostnih odmikov za zagotovitev 
obratovalne varnosti. 

Pri plinovodih z največjim delovnim tlakom do vključno 5 barov mora biti: 
 

- kot križanja: od 30° do 90°, 
- višinski odmik pri križanju: najmanj 0,2 m, 
- vzdolžni odmik: najmanj 0,4 m. 

Pri plinovodih z največjim delovnim tlakom nad 5 barov do vključno 16 barov mora biti: 
 

- kot križanja: od 45° do 90°, 
- višinski odmik pri križanju: najmanj 0,3 m, 
- vzdolžni odmik: najmanj 0,5 m. 

Pri križanjih se izvede mehanska zaščita kablovoda z polaganjem kabla v plastično zaščitno 
cev. 

Izvedba križanj in približevanj je razvidna iz prilog 19.17, 19.18 in 19.19. 

V izjemnih primerih se s posebnimi varnostnimi ukrepi varnostni odmiki lahko tudi zmanjšajo. 

Pri križanju in vzporednem polaganju jeklenih plinovodov z visoko in nizkonapetostnimi 
vodniki je za preprečitev medsebojnega vpliva in dodatno zaščito treba upoštevati slovenske 
standarde. 

 
199. člen 

 

Pri približevanju ali vzporednemu poteku plinovoda z največjim delovnim tlakom nad 16 barov 
in elektroenergetskega kablovoda, lahko znaša razdalja od zunanjega roba plinovoda do 
zunanjega roba kablovoda najmanj 0,5 m. 

Za križanja plinovoda nad 16 barov in elektroenergetskega voda velja med drugim tudi: 
- križanja morajo biti omejena na najnujnejši obseg; 
- načini in metode izvedbe križanj ter zaščitnih cevi plinovoda morajo ustrezati standardu 

SIST EN 1594; 
- pri izvedbi križanja je treba zagotoviti vse potrebne ukrepe, da se preprečijo dodatne 

obremenitve na plinovodno cev; 
- zaščitne cevi plinovoda se za izvedbo križanj uporabljajo le izjemoma; 
- zaščitne cevi plinovoda so lahko jeklene, betonske ali iz drugega primernega materiala, 

njihov izbor mora biti usklajen s sistemom katodne zaščite; 
- skladno s standardom SIST-TS CEN/TS 15280 je treba ugotoviti verjetnost nastanka 

izmenične korozije in izvesti ustrezne ukrepe. 
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13.3. Toplovod 
 

200. člen 
 

Pri križanjih in približevanjih kablovoda s toplovodom je potrebno upoštevati veljavne 
predpise, zahteve upravljavca toplovodnega omrežja ter zahteve upravljavca 
elektroenergetskega omrežja. 

 
201. člen 

 
 Pri paralelnem polaganju kablov in toplovoda moramo doseči minimalni svetli razmik 2 m. Če 

tega razmika ni mogoče doseči na celotni dolžini poteka, so na relacijah, ki so krajše od 5 m 
dopustni naslednji razmiki: 

 
 - 0,5 m za signalne kable in kable do 1 kV 
 - 0,7 m za 10 kV kable 
 - 1,1 m za 20 kV kable 
 - 1,5 m za 35 kV kable 
 
 Razmik se meri od zunanjega roba toplovoda. 
 Prepovedano je polaganje kabla v isti kanal s toplovodom. 
 

202. člen 
 

 Polaganje elektroenergetskih kablov nad toplovodom ali pod njim ni dovoljeno razen na mestih 
križanja. 

 
203. člen 

 
 Pri križanju se kabel praviloma namešča pod toplovodom. Če je obstoječi toplovod položen 

tako globoko, da bi globina polaganja kabla presegala 2,5 m, je potrebno kabel položiti nad 
toplovodom s primerno dodatno toplotno zaščito. 

 
204. člen 

 
 Deli postroja toplovoda in kabla, ki jih je potrebno vzdrževati, morajo biti oddaljeni od mesta 

križanja najmanj 2 m. 
 

205. člen 
 

 Križanje toplovoda in kabla se v primeru, ko ni termične zaščite, izvaja z minimalnim svetlim  
razmikom: 

 
 - 0,5 m za signalne kable in kable do 1 kV, 
 - 0,6 m za 10 kV kable, 
 - 0,8 m za 20 kV kable, 
 - 1,0 m za 35 kV kable. 
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206. člen 
 

 Če toplovod v neposredni okolici povzroča povišanje temperature okoliške zemlje za več kot 
10C, oziroma če na vseh ali večjih razmikih obstoja dodatno segrevanje kabla, je potrebno 
povečati medsebojni razmik ali postaviti vmes toplotno izolacijo. Lahko se uporabi tudi ustrezni 
tip in presek kabla. 

 
207. člen 

 
 Če obstoja nevarnost dodatnega segrevanja na omenjenih ali večjih razmikih, je potrebno na 

mestu križanja med toplovodom in kablom namestiti toplotno izolacijo debeline najmanj 20 cm, 
in sicer 50 cm širše od zunanjih robov toplovoda. Toplotna izolacija pokriva toplovod 2 m na 
vsaki strani zaščitne cevi kabla. Kabel se polaga na takem mestu križanja v cev ustreznega 
premera, ki je za 1,5 m daljša od zunanjega roba toplovoda. Mesto križanja kabla s toplovodnim 
kanalom je prikazano v prilogi št. 19.21. 

 

13.4. Ostali cevovodi in objekti 
 

208. člen 
 

 Najmanjša dopustna oddaljenost med elektroenergetskim kablom nazivne napetosti do 35 kV in 
kovinskega cevovoda je pri križanju ali paralelnem poteku 0,5 m. 

 
209. člen 

 
 Oddaljenost, ki je manjša od 0,5 m je dopustna samo tedaj, če je onemogočen prenos obloka s 

kabla na cevovod. 
 

13.5. Paralelni potek in križanje kablovodov s TK vodi 
 

210. člen 
 
 Pri križanjih in približevanjih kablovoda s TK vodom je potrebno upoštevati veljavne predpise, 

zahteve upravljavca TK omrežja ter zahteve upravljavca elektroenergetskega omrežja. 
 

Pri določanju vplivov elektroenergetskih kablov nad 1 kV na TK vode se upošteva predpise in 
standard SIST EN 41003. 

 
211. člen 

 
 Križanje elektroenergetskih kablov s podzemnimi TK kabli se izvede pod kotom 90, nikakor 

pa ne manjšim od 45 z navpičnim razmikom 30 cm za elektroenergetske kable 1 kV in 50 cm 
za elektroenergetske kable med 1 kV in 35 kV (priloga 19.25.a). 

 
212. člen 

 
 Če navpičnega razmika (50 cm) ne moremo doseči se kabli na mestu križanja ločijo z materiali, 

odpornimi na termične vplive in z uvlekom v zaščitne cevi pod pogojem, da čisti razmik ni 
manjši od 30 cm. Dolžina zaščitnih cevi, polcevi ali ščitnikov ne sme biti krajša od 1 m z obeh 
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strani mesta križanja. Zaščitne cevi za elektroenergetske kable morajo biti iz dobro prevodnega 
materiala (jeklene) in za TK kable iz neprevodnega materiala (betonske ali plastične) (priloga 
19.25.b). 

 
213. člen 

 
 Ni dovoljen prehod elektroenergetskih kablov skozi jaške TK kabelske kanalizacije kakor tudi 

ne prehod pod jaškom oziroma nad njim. 
 

214. člen 
 

 Oddaljenost najbližjega elektroenergetskega kabla napetosti do 20 kV do najbližjega TK kabla 
pri paralelnem poteku je najmanj 50 cm oziroma 1 m za elektroenergetske kable nad 20 kV. 

 
 V primeru da ni mogoče doseči omenjenih oddaljenosti, se na teh mestih med 

elektroenergetskimi kabli in TK kabli namesti pregrada iz termično odpornega materiala. 
 

215. člen 
 

 Če elektroenergetski in TK kabli potekajo v skupnem kolektorju, se praviloma nameščajo na 
nasprotne strani kolektorja z upoštevanjem omenjenih oddaljenosti približevanja. Če se morajo 
izjemoma elektroenergetski in TK kabli namestiti na isti strani tunela, je navpični razmik med 
najbližjim elektroenergetskim in TK kablom najmanj 50 cm. TK kabli morajo biti nameščeni 
pod elektroenergetskimi. 

 
216. člen 

 
 Če izračun vpliva elektromagnetnih polj na TK vode pokaže, da nevarna napetost ali napetost 

pri motnji preseže dopustne vrednosti, moramo na TK vodih uporabiti ustrezne zaščitne ukrepe. 
 

217. člen 
 

 Polaganje elektroenergetskega kabla v bližini droga TK voda ali podpore se dovoljuje, če je  
razmik najmanj 0,5 m, s tem da je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi 
poškodbami, oziroma položiti kabel na oddaljenosti najmanj 1 m. 

 
218. člen 

 
 TK kable elektrogospodarstva, ki se ne priključujejo na TK omrežje, je dopustno polagati nad 

elektroenergetskimi kabli na manjši oddaljenosti kot 30 cm z uporabo pregrad iz termično 
odpornega materiala. 

 
 V primeru, da je potrebno elektroenergetski kabel dodatno zaščititi, se priporoča vgradnja 

polcevi in njihovo medsebojno mehansko povezovanje (priloga 19.26). 
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13.6 Približevanja ter križanja optičnih vodov v lasti EDP z ostalimi 
podzemnimi komunalnimi vodi 

 
219. člen 

 
 Pri približevanju in križanju optičnih vodov v lasti EDP z ostalimi podzemnimi komunalnimi 

vodi je potrebno upoštevati odmike, ki jih podajata tabela 32 in priloga 19.11. 
 

13.7. Križanje kablovodov z železniško oziroma tramvajsko progo 
 

220. člen 
 

 Pri križanjih in približevanjih elektroenergetskih kablovodov z železniško progo je potrebno 
upoštevati veljavne predpise, zahteve upravljavca železniškega omrežja ter zahteve upravljavca 
elektroenergetskega omrežja. 

Predpisi, ki med drugim določajo pogoje križanj in približevanj železniške proge in kablovoda: 
 
- Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP, Ur. l. RS št. 61/07) in 
 
- Pravilnik o pogojih za graditev gradbeni ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja 

naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru  (Ur. l. 
SRS št. 2/87, 25/1988). 

 
221. člen 

 
Križanje kablovoda z železniško progo se lahko izvede s prevrtanjem na globini minimalno 1,5 
m pod gornjim robom praga. Pri tem se vstavijo se ustrezne plastične cevi, ki se po potrebi 
obdajo s plastjo bentonitne mase. 

 
222. člen 

 
Križanje elektroenergetskega kabla z železniško oziroma tramvajsko progo je potrebno 
praviloma izvesti pod kotom 90 °. 
 

223. člen 
 

Zaščitna cev kablovoda mora segati najmanj 5 metrov na vsako stran od osi skrajnih tirov oz. 
izven odvodnih jarkov ob tirih.  

 
 Vsi konci cevi s položenimi kabli, kakor tudi rezervne cevi se morajo zaščititi pred vdorom 

zemlje in blata z ustreznimi pokrovi. 
 

224. člen 
 

 Pri križanju kablovodov z elektrificirano železniško progo je potrebno kable polagati samo v 
cevi ali kanale iz električno neprevodnega materiala in sicer v termoplastičnih ceveh. 
 
Po potrebi je potrebno izvesti ustrezno katodno zaščito kovinskih naprav pred uhajajočimi 
enosmernimi električnimi tokovi, pri čemer je potrebno upoštevati Pravilnik o projektiranju, 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 

nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090 

 69

gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Ur.l. RS, št. 
56/2003). 

 
225. člen 

 
S posegi se ne sme ogrožati ali poslabšati stabilnosti zemeljskega trupa železniške proge. 

  
226. člen 

 
Če obstojajo železniški elektroenergetski ali signalni kabli, ki so paralelno položeni z železniško 
progo, je potrebno pri križanju med kabli zagotoviti takšne najmanjše razmike, kot veljajo za 
TK kable. 

  
227. člen 

 
Pri križanju z železniško progo je potrebno položaj kablovoda vidno označiti z betonskimi, 
kamnitimi ali drugimi obstojnimi oznakami. 
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14. SPAJANJE IN ZAKLJUČEVANJE KABLOV 

14.1. Splošna določila 
 

228. člen 
 

 Kabelski pribor za spajanje in zaključevanje kablov vsebuje: 
 
 - pribor za spajanje vodnikov, čevljev, tulcev, razne sponke, 
 - kabelske spojke: ravne, prehodne, ali odcepne (NN kabli), 
 - kabelske končnike: za notranjo montažo, zunanjo montažo, vtični pribor. 
 

229. člen 
 

 Kabelski pribor mora biti obratovalno zanesljiv tako kot sam kabel. Dimenzioniran mora biti ne 
samo na električne in mehanske obremenitve, ampak tudi na pričakovane vplive okolice, kot so 
vlaga, korozija, ozon, ultravijolično sevanje, razne nečistoče. 

 
230. člen 

 
 Vsak kabelski pribor mora imeti ustrezni atest o tipskih preskusih. 
 

231. člen 
 

 Montažna dela pri vgradnji kabelskega pribora lahko izvajajo samo kvalificirane osebe, ki 
poznajo posamezne funkcije elementov kabla in kabelskega pribora. 

 
232. člen 

 
 Pri spajanju in zaključevanju kablov se moramo izogniti večkratnemu krivljenju in ravnanju 

kabla ter toplotnemu pregrevanju kabla. 
 

233. člen 
 

 Pri odstranjevanju posameznih plasti kabla se je potrebno obvezno ravnati po navodilih 
proizvajalcev kablov, kabelskega pribora in pri tem uporabljati ustrezno orodje. 
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14.2. Spajanje in zaključevanje vodnikov 
 

234. člen 
 

 Spajanje in zaključevanje vodnikov kabla se izvaja po eni od naslednjih metod: 
 
 - s stiskanjem (šestkotno stiskanje ali stiskanje z globokim vtiskovanjem), 
 - z vijačenjem, 
 

235. člen 
 

 Pribor za spajanje vodnikov s stiskanjem kakor tudi pribor za izdelavo vijačnih spojev mora 
imeti tipski atest. 

 
236. člen 

 
 Kabelski čevlji morajo biti izdelani tako, da skupaj s kabelskimi končniki tvorijo vzdolžno 

neprepustnost kabla za vodo. Za zaključevanje nizkonapetostnih kablov za notranjo montažo se 
lahko uporabljajo tudi cevni čevlji v izvedbi vzdolžne neprepustnosti za vodo. Čevlji in tulci za 
spajanje vodnika morajo biti izdelani v tehniki, stiskanja ali vijačenja. 

 
237. člen 

 
 Spojni tulci, čevlji in sponke oziroma celotni kabelski pribor za spajanje vodnikov mora 

vsebovati naslednje oznake: 
 
 - ime proizvajalca, 
 - kataloško številko. 
 
 Oznake morajo biti nanešene trajno brez možnosti brisanja ali odstranjevanja. 
 

238. člen 
 

 Za spojne tulce in čevlje, ki so predvideni za vgradnjo s stiskanjem, mora biti določeno številka 
orodja za stiskanje, oznaka mesta stiskanja in  število stiskanj. 

 
239. člen 

 
 Pri izdelavi prehodnih spojev med kablom z izolacijo iz umetnih mas in kablom z izolacijo iz 

impregniranega papirja je potrebno obvezno uporabiti spojne tulce s pregradno steno. 
 

240. člen 
 

 Vsi prehodi aluminijevih vodnikov na bakrene kakor tudi priključevanje aluminijevih vodnikov 
na električne postroje ali aparate, morajo biti izvedeni z ustreznimi Al-Cu veznimi tulci in čevlji 
ali bi pokositreni. 
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241. člen 
 

 Za priključitev kabelskih vodnikov na vodnike nadzemnega omrežja se uporabljajo sponke, ki 
zagotavljajo kvalitetne spoje in nepropustnost kabla za vodo (ali vodonepropustnost). Vsi takšni 
spoji  morajo biti razstavljivi zaradi kasnejših intervencij v omrežju. 

 
242. člen 

 
 Spajanje in zaključevanje vodnikov s postopkom vijačenja se izvaja z vijaki z momentno glavo, 

s postopkom stiskanja pa se izvaja s specialnimi hidravličnimi stiskalnicami z uporabo 
ustreznega orodja, ki ga je predpisal proizvajalec kabelskega pribora za spajanje vodnikov. 

 

14.3. Spajanje kablov 
 

243. člen 
 

 Spajanje kablov se izvaja z ustreznimi kabelskimi spojkami odvisno od konstrukcije in izolacije 
kablov. 

 
244. člen 

 
 Vrsto in tip spojke določa: 
 
 - nazivna napetost kabla, 
 - konstrukcija in vrsta izolacije kabla, 
 - položaj spojke v omrežju. 
 

245. člen 
 

 Spojka mora biti izvedena tako, da je spojno mesto trajno zaščiteno pred vdorom vlage in 
mehanskimi poškodbami. 

 
246. člen 

 
 Oznaka na spojki mora vsebovati: 
 
 - ime proizvajalca spojke, 
 - tipsko oznako spojke (kataloško številko), 
 - oznako standarda, po katerem je spojka izdelana. 

 
247. člen 

 
 Na paketu, v katerem se dobavljajo spojke, mora biti označeno: 
 
 - ime proizvajalca, 
 - tipska oznaka (kataloška številka), 
 - nazivna in najvišja dopustna napetost, 
 - območje prerezov vodnika, za katere se spojka lahko uporablja, 
 - pri časovno omejeni uporabi spojke mora biti naveden podatek o roku uporabe spojke, 
 - datum izdelave, 
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 - navodilo za montažo v slovenskem jeziku, 
 - specifikacija elementov, kateri tvorijo en komplet. 
 

248. člen 
 

 Konstrukcija kabelske spojke mora omogočati montažo pri temperaturi najmanj +5°C. V 
primeru nižjih temperatur je potrebno upoštevati posebna navodila proizvajalca kabelskih spojk. 

 
249. člen 

 
 Za spajanje kablov z izolacijo iz umetnih mas se uporabljajo kabelske spojke z naslednjimi 

postopki spajanja: 
 
 1) Za NN kable s PVC ali XLPE izolacijo: 
 
   - toploskrčne kabelske spojke, 
   - kabelske spojke z dvokomponentnimi zalivnimi masami, 
   - hladnoskrčne kabelske spojke. 
 
 2) Za SN kable z XLPE izolacijo: 
 
   - toploskrčne kabelske spojke, 
   - hladnoskrčne  kabelske spojke. 
 

250. člen 
 

 Pri izdelavi kabelskih spojk je potrebno poskrbeti za neprekinjenost kovinskih plaščev in 
kovinskega zaslona (električne zaščite) kabla z ustreznim priborom za spajanje. 

 

14.4. Zaključevanje kablov 
 

251. člen 
 

 Zaključevanje kablov se izvaja z ustreznimi kabelskimi končniki, kar je odvisno od konstrukcije 
in izolacije kablov. 

 
252. člen 

 
 Vrsto in tip kabelskega končnika določajo: 
 
 - nazivna napetost kabla, 
 - konstrukcija in vrsta izolacije kabla, 
 - način vgradnje (notranja ali zunanja montaža), 
 - stopnja onesnaženosti okolice, v kateri se izvaja montaža, 
 - način priključevanja na električne postroje, naprave in vode. 
 

253. člen 
 

 V nečistih atmosferah se priporoča uporaba kabelskega končnika s povečano stopnjo izolacije. 
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254. člen 
 

 Oznaka na kabelskem končniku mora vsebovati: 
 
 - ime proizvajalca, 
 - tipsko oznako (kataloško številko) 
 - oznako standarda. 

 
255. člen 

 
 Na paketu, v katerem se kabelski končnik dobavlja, mora biti označeno: 
 
 - ime proizvajalca, 
 - tipska oznaka, 
 - nazivna in najvišja dopustna napetost, 
 - način vgradnje (notranja ali zunanja montaža), 
 - območje prerezov vodnika, za katere se končnik lahko uporablja, 
 - pri časovno omejeni uporabi končnika mora biti naveden podatek o roku uporabe, 
 - datum izdelave, 
 -  navodila za montažo v slovenskem jeziku 
 - specifikacija elementov, kateri tvorijo en komplet. 
 

256. člen 
 

 Konstrukcija kabelskega končnika mora omogočati montažo pri temperaturi najmanj +5°C V 
primeru nižjih temperatur je potrebno upoštevati posebna navodila proizvajalca. 

 
257. člen 

 
 Kovinski zaslon kabla kakor tudi vse kovinske dele kabelskega končnika, ki v normalnem 

obratovanju niso pod napetostjo, je potrebno ozemljiti. 
 

258. člen 
 

 Pri izdelavi kabelskega končnika je potrebno kovinski zaslon kabla povezati z ozemljitvijo brez 
prekinitve z ustreznim kabelskim čevljem. Spojno mesto mora biti razstavljivo in dostopno za 
napetostne preskuse kabelskega plašča. Posebno pozornost je potrebno posvetiti induciranim 
tokovom v kovinskih zaslonih 

259. člen 
 
 Za zaključevanje nizkonapetostnih kablov s PVC ali XLPE izolacijo se uporabljajo naslednji 

kabelski končniki: 
 
 - toploskrčni kabelski  končniki, 
 - hladnoskrčni kabelski končniki, 
 - kabelski končniki z dvokomponentnimi zalivnimi masami, 
 - končniki na osnovi izolacijskih trakov, 
 - predhodno izdelani elementi. 
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260. člen 
 
 Za zaključevanje SN kablov s XLPE izolacijo se uporabljajo naslednji kabelski končniki: 
 
 - toploskrčni kabelski končniki, 
 - hladnoskrčni kabelski končniki, 
 - končniki v tehniki natikanja, 
 

261. člen 
 

 Kabelski končnik SN kabla se montira tako, da je pod končnikom zagotovljena mehanska 
pritrditev kabla s plastičnimi ali nemagnetnimi objemkami najmanj na dveh mestih. V primeru 
uporabe ene same objemke, mora njena dolžina znašati najmanj trikrat toliko kot je premer 
kabla. 

 
262. člen 

 
 Vtični pribor mora ustrezati določbam SIST EN 50181:2010 za konusne skoznike tipa A (250 

A) in C (630 A) 
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15. ZAŠČITA KABLOV PRED BLODEČIMI TOKOVI 

15.1. Splošne določbe 
 

263. člen 
 

Izbrati je potrebno kable takih konstrukcij, ki zmanjšujejo vpliv blodečih tokov 
 

264. člen 
 

 Za zaščito obstoječih kablov v območjih, kjer obstaja delovanje blodečih tokov, pa kabli po 
svoji konstrukciji niso bili predvideni za polaganje v takšna območja, je potrebno izvesti 
ustrezne zaščitne ukrepe. 

 

15.2. Zaščita kablov pred blodečimi tokovi 
 

265. člen 
 

 Za zagotavljanje zaščite kablov pred blodečimi tokovi je potrebno upoštevati določila standarda 
SIST EN 50162 (Železniške naprave–Zaščita proti koroziji zaradi učinkovanja blodečih tokov 
pri enosmernih tokovnih sistemih) ter študije EIMV, št. 1882: Analiza vplivov načrtovanega 
povečanja nazivne moči enosmernih lokomotiv in frekvenca porasta prometa na SN in NN 
omrežje. Blodeče tokove proizvajajo postroji enosmernega toka, ki za obratovanje izkoriščajo 
obratovalni vodnik, ki je na večih mestih ozemljen. Ti so: 

 
 1. Električna železnica, električni tramvaj, industrijska električna vozila na enosmerni pogon, 

ki uporabljajo tračnice za povratni vodnik, 
 2. Naprave za napajanje trolejbusnih vodov, pri katerih je en vodnik ozemljen na več mestih, 
 3. Enosmerna električna omrežja in industrijska omrežja, 
 4. Aparati za varjenje z enosmernim tokom posebno v ladjedelnicah, 
 5. Enosmerna TK omrežja, 
 6. Naprave za zaščito pred korozijo, ki same povzročajo blodeče tokove, 
 7. Neozemljeni postroji enosmernega toka pri istočasnih zemeljskih stikih na več mestih. 
 

266. člen 
 

 Zmanjševanje vpliva blodečih tokov se priporoča na samem izvoru po eni od naslednjih metod: 
 
 1. Z dobrim galvanskim povezovanjem tračnic, 
 2. Z dobrim vzdolžnim povezovanjem odcepov in križanj. 
  

267. člen 
 

 Ukrepa za zmanjševanje škodljivega delovanja blodečih tokov sta: 
 
 1. Lokacija kabla 
 2. Katodna zaščita 
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15.3. Polaganje kablov glede na zaščito 
 
15.3.1 Zagotovitev zaščite kablov s polaganjem v cevi in kanale 
 

268. člen 
 

 Zahteve za polaganje kablov v cevi in kanale za zagotovitev zaščite kabla 
 
 1. Kable je mogoče zaščititi s polaganjem v kabelske kanale, ki morajo biti popolnoma suhi. 

Spoje kanalov, ki so izdelani iz kanalskih blokov, je potrebno zatesniti pred vlago. 
 2.  V kabelskih kanalih, v katerih so položeni kabli in od katerih eden izmed njih povzroča 

blodeče toke, je potrebno ostale kable medsebojno izolirati ter njihove plašče kratko 
stakniti, v primeru da se uporabi katodna zaščita. 

 3. Kovinske zaščitne cevi kablov morajo biti v vzdolžni smeri električno dobro povezane. 
  
 
15.3.2 Zaščitna izolacija kabla 
 

269. člen 
 

 1. Zaščitno izolacijo kabla je potrebno uporabiti na celotnem območju, kjer ga ogrožajo 
blodeči tokovi. 

 2. Poleg kablov je potrebno izolirati tudi kabelske spojke. 
 
15.3.3. Katodna zaščita 

270. člen 
 

 1. Neposredno odvajanje blodečih tokov iz ščitenega kabla je možno, če je mesto priključitve 
na tračnice vedno bolj negativno od okoliške zemlje in se polariteta ne spreminja. (slika 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      slika 1         ščiteni kabel 
 
 
 
 2. Pri usmerjenem odvodu blodečih tokov je dovoljen večji izbor priključnih mest na tračnice 

brez nevarnosti spremembe polaritete (slika 2). 
 
 
 
 
 
 
 usmernik
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             + 
 
 
 
                  _ 
 
 
  slika 2 ščiteni kabel 
 
 
 3. Če zaščita ne zadovoljuje prve točke tega poglavja, se priporoča uporaba enosmernega 

izvora, ki vsesava blodeče tokove. Izvor mora biti prilagojen okoliškim razmeram in 
opremljen z napravo za merjenje (slika 3). 

 
 
 
 
             +     _  
 
 
 
 
 
  
 
  slika 3  ščiteni kabel 
 
 
 
 4. Katodna zaščita z vkopano anodo se priporoča tam, kjer je ščiteni vod zelo dolg. Enosmerni 

izvor je priključen z negativnim polom na ščiteni kabel, pozitivni pol pa je povezan z 
vkopano anodo. Vodi, ki povezujejo posamezne elemente, morajo biti dobro izolirani od 
okoliške zemlje. Oddaljenost med anodo in ščitenimi kabli je potrebno določiti za vsak 
primer posebej (slika 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  slika 4   ščiteni kabel  anoda 

usmernik

usmernik 





pomožna 
napetost 

pomožna napetost 
-               + 
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15.4. Zaščita drugih podzemnih inštalacij 
 

271. člen 
 

 Pri uporabi katodne zaščite lahko pride do poškodb ostalih podzemnih inštalacij. Za 
preprečevanje omenjenih okvar je potrebno: 

 
 1. Razširiti katodno zaščito na sosednje podzemne inštalacije, 
 2. Uporabiti izolirane kable pri približevanjih ali križanjih podzemnih inštalacij s ščitenim 

objektom, 
 3. Dodatno izolirati sosednje inštalacije. 
 

272. člen 
 

 Za izvedbo zaščitnih ukrepov in kontrolo učinkovitosti je potrebno izvršiti vse potrebne 
meritve. Te meritve opravljajo podjetja, ki imajo ustrezne naprave in kvalificiran kader. 
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16. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE KVALITETE 

16.1. Splošno 
273 člen 

 
Proizvajalec mora voditi tehnično dokumentacijo, ki mora biti na razpolago ustreznim 
pristojnim organom oblasti ali priglašenemu organu za EC tipsko preiskavo. Tehnična 
dokumentacija obsega: 

- del A (tehnični podatki, EC izjava o skladnosti, seznam standardov, opis, risbe) 
- del B (rezultati preiskav in testov, preskusna poročila, opis podatkov, podatki o kontroli 

kakovosti ipd.) 
EC izjava o skladnosti je osnovni dokument, ki potrjuje, da proizvod ustreza vsem veljavnim 
direktivam, ki se nanašajo na proizvod nič pa ne pove o kakovosti, zato je za preverjanje 
kakovosti potrebno preverjati dokumentacijo, ki spada v del B. 
 

274. člen 
 

 Zaradi zagotavljanja kvalitete vgrajene opreme v kabelsko omrežje je potrebno med 
proizvodnjo kabla in kabelskega pribora, med prevzemanjem in montažo izvršiti preskuse in 
meritve, ki jih določajo standardi za predmetno opremo: 

 
 Pri prevzemu je potrebno pregledati rezultate tipskih preskusov, opraviti kosovne preskuse na 

celotni proizvedeni količini in izbirne preskuse na vzorcih kabla, katerih število določa 
standard. SN kabli so opredeljeni v standardu HD 620 S2 Part 10-C-16, v skladu s katerim se 
izbirni preskusi opravijo na 10 % količine izdelanega kabla oziroma najmanj na eni dolžini. 

 

16.2. Tipski preskusi kablov 
 

275. člen 
 

 Tipski preskusi kablov se opravljajo pri proizvodnji novega tipa kabla, da bi se preverile 
obratovalne sposobnosti za ustrezni namen. V sklop tipskih preskusov sodijo tudi kosovni in 
izbirni preskusi. Tipski preskusi kablov, kot tudi meritve in kontrola geometrije kablov se 
izvajajo: 

 
Za SN kable po določbah SIST HD 620 S2 in drugih standardov, na katere se predmetni 
standard sklicuje.  

 
Za NN kable po določbah SIST HD 603 S1/A3 in drugih standardov, na katere se predmetni 
standard sklicuje 

 
Prikaz tipskih preskusov NN in SN kablov v odvisnosti od vrste kablov je podan v tabeli 24. 

 
276. člen 

 
 Tipskih preskusov ni potrebno ponavljati, razen če se ne spremeni kakšen element konstrukcije 

kabla ali material kabla, ki bi lahko spremenil obratovalne karakteristike kabla. 
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277. člen 
 

 Proizvajalec kabla je dolžan na zahtevo kupca dostaviti atestno dokumentacijo za posamezni tip 
kabla. Če strokovna inštitucija, ki opravlja akreditacijo ni iz EU oziroma države, ki ni 
polnopraven član EA (Evropsko združenje za akreditacijo) ali ima z njim podpisan sporazum o 
medsebojnem priznavanju akreditacij (MRA) med EA in mednarodnim združenjem za 
akreditacijo certifikacijskih in nadzornih organov (IAF), je potrebno tipsko atestno 
dokumentacijo kabla nostrificirati na ustrezni ustanovi, ki je polnopraven član EA. 

 

16.3. Obvezni kosovni preskusi kablov 
 

278. člen 
 

 Obvezni kosovni preskusi kablov pa se izvajajo na celotni izdelani količini kabla in tudi pri 
prevzemu, da bi se preverila njihova obratovalna zanesljivost. 

 
 Prikaz obveznih kosovnih preskusov kablov v odvisnosti od vrste kablov je podan v tabeli 25. 
 

279. člen 
 

 Proizvajalec in kupec se medsebojno dogovorita o prisotnosti predstavnika kupca pri obveznih 
preskusih kablov. Za vsako dobavljeno dolžino kabla je proizvajalec dolžan dostaviti kupcu 
atest o izvedenih obveznih preskusih. 

 

16.4. Izbirni preskusi kablov 
  

280. člen 
 

 Izbirni preskusi se izvajajo na vzorcih izdelanih kablov ali na elementih, vzetih z izdelanega 
kabla za kontrolo izpolnjevanja zahtev standarda, po katerem je kabel izdelan. 

 Izbirni in kosovni preskusi se lahko zahtevajo kot del tipskega preverjanja izdelka (HD 620 S2 
Part 1 tč. 2.2). 

281. člen 
 

 Preskusi se izvajajo na največ 10 % izdelanih dolžin kabla istega tipa in konstrukcije, naročene 
po pogodbi. 

 
 Če gre za manjše količine kablov (manj od 2 km za večžilne kable in manj od 4 km za enožilne 

kable), se preskusi izvajajo na najmanj eni izdelani dolžini kabla. 
 

282. člen 
 

 Če eden izmed vzorcev ne zadovolji zahtevam izbirnih preskusov, je dovoljeno izbrati dva nova 
vzorca (z mesta, ki je oddaljen najmanj 0,5 m od koncev kabla) iz iste dobavne količine in jih 
preskusiti z istim preskusom, katerega predhodni vzorec ni zadovoljil. 

 Če novi vzorci zadovoljijo preskuse, se šteje, da celotna dobavljena količina izpolnjuje zahteve 
standarda, po katerem je bil kabel izdelan. 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 

nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090 

 82

 Če v standardu določen odstotek novih vzorcev ne izpolnjuje zahtev ustreznega standarda pri 
ponovljenem preskusu, se šteje, da celotna količina kabla, pripravljena za dobavo, ne ustreza 
standardu. 

 
283. člen 

 
 Pregled izbirnih preskusov in ustreznih predpisov v odvisnosti od konstrukcije kabla prikazuje 

tabela 26. 
 

284. člen 
 

 Proizvajalec kabla je dolžan dostaviti kupcu ustrezne ateste o izvršenih izbirnih preskusih. 
Prisotost predstavnika kupca pri izbirnih preskusih kabla se določi z medsebojnm dogovorom 
med kupcem in proizvajalcem. 

 

16.5. Dopolnilni preskusni postopki 
 

285. člen 
 
 Poleg osnovnega preskušanja standard daje možnost uporabe dodatnih preskušanj, ki so strožji 

od osnovnega preskušanja. Dopolnilni postopki za preskušanje SN kablov z izolacijo iz 
umetnih mas so opisani v standardu SIST HD 605 S2: Electric cables - Additional test methods 
(Dopolnilni preskusni postopki). Dopolnilni preskusni postopki obsegajo preskušanje 
neelektričnih in električnih lastnosti, preskušanje ognjevarnosti in dolgotrajno preskušanje. 

 
 Med dopolnilnimi preskusnimi postopki je potrebno izpostaviti posebej dolgotrajno 

preskušanje. Opisano je v točki. 5.4.15 (Harmonised long duration test). Omenjeno preskušanje 
se lahko opravlja na kablih brez zunanjega plašča s prerezi med 95 mm2 in 400 mm2 z 
aluminijskim ali bakrenim vodnikom, debelino izolacije 3,4 mm, 4,5 mm ali 5,5 mm, rezultati 
preskušanja pa veljajo za vse konstrukcije vodnikov in prereze kablov nazivnih napetosti med 
3,6/6 kV in 20,8/36 kV. Namen dolgotrajnega preskušanja je ugotoviti, kakšna je odpornost 
kabla na vodna drevesa in s tem, kakšna je njegova pričakovana življenjska doba. 

 
 Postopek harmoniziranega dolgotrajnega preskušanja (HD 605 S2 tč. 5.4.15) je eden izmed 

najpomembnejših dodatnih preskusnih postopkov in je doživel tudi največ popravkov in 
dopolnitev. Predmetni preskus je obvezen v večini sekcij, zato je primerno, da ga podrobneje 
opišemo. Sestoji iz treh glavnih sklopov, in sicer: kondicioniranja, umetnega staranja in 
preskušanja prebojne trdnosti s stopnjevano izmenično napetostjo. 

 
Kondicioniranje in umetno staranje 

 
 Preskusni vzorec se kondicionira v mehki vodi temperature (55 ± 5)C v trajanju najmanj 500 

ur. Med postopkom umetnega staranja je kabel potopljen v mehko vodo temperature (40 ± 
5)C. Za preskus sta potrebna dva preskusna vzorca, katerih dolžina mora biti najmanj 60 m. 
Prvi vzorec se stara najmanj 8750 ur (1 leto), drugi vzorec enake dolžine pa najmanj 17500 ur 
(2 leti). Po zaključenih periodah umetnega staranja se vzorca razrežeta v preskusne vzorce 
dolžine 6 x 10 m, ki ves čas ostanejo v vodi. Pred preskušanjem se vzorce opremi z zaključki. 
Sledi preskušanje s stopnjevano izmenično napetostjo. 

 
Preskušanje s stopnjevano izmenično napetostjo 
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 Začetna vrednost preskusne napetosti je 3Uo, ki se povečuje v stopnjah po Uo do preboja. 

Preskusni vzorec ostane priključen na preskusno napetost vsake stopnje za 5 minut. Vrednost 
prebojne napetosti se sproti registrira in vnaša v bazo podatkov. Če pride do preboja pri 
prehodu med dvema stopnjama preskušanja, se kot vrednost prebojne napetosti upošteva 
vrednost napetosti tiste stopnje, pri kateri še ni prišlo do preboja. 

 
 Pri preskusu se dopušča defekt na enem preskusnem vzorcu. Če pride do preboja na zaključkih, 

je te dovoljeno zamenjati. Za uspešno opravljeno preskušanje je potrebno zagotoviti rezultate 
na podlagi preskušanja vzorcev skupne dolžine najmanj 40 m v obeh periodah staranja (1 letni 
in 2 letni). Nadaljnja preskušanja, kot je dolžina vodnih dreves, se uporabljajo zgolj v 
raziskovalne namene in niso obligatorna. 
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16.6. Preskusi kablov po polaganju z enosmerno napetostjo 
 

286. člen 
 
 NN kable za nazivno napetost 0,6/1 kV se preskuša z enosmerno napetostjo v skladu s 

standardom HD 603 S1/A3, SN kable za nazivne napetosti od 6/10 kV do 18/30 kV se preskuša 
z izmenično napetostjo v skladu s standardom HD 620 S2. Preskušanje kablov za nazivne 
napetosti od 6/10 kV do 18/30 kV po polaganju z enosmerno napetostjo v skladu s SIST 
standardi je predvideno samo še do razveljavitve HD 620 S1, oziroma v skladu z IEC 60502-
2:2005. 

 
287. člen 

 
 Preskusi z enosmerno napetostjo se izvajajo na popolnoma izgotovljenem ali izdelanem 

kablovodu pred stavljanjem v obratovanje. Kontrolo dielektrične trdnosti novopoloženih kablov 
z enosmerno napetostjo je potrebno opraviti z napetostmi, ki jih prikazuje tabela 27 in po 
vrstnem redu priključevanja napetosti iz priloge št. 19.33. 

 
288. člen 

 
 Pri preskušanju kablov s kovinskimi zasloni preko posameznih faz je dopustno preskušati vse tri 

žile paralelno. 
 

289. člen 
 
 Ozemljevanje in praznjenje SN kabla po preskušanju je dovoljeno le preko zaščitnega upora. 
 

290. člen 
 
 Pri preskušanju kabla, ki je priključen na transformator ali kovinsko oklopljene celice, je 

potrebno višino preskusne napetosti določiti sporazumno s proizvajalcem transformatorja in 
kovinsko oklopljenih celic ter proizvajalcem kabla in kabelskega pribora in prenapetostnih 
odvodnikov. 

 
291. člen 

 
 Po preskušanju mora merilec izdati ustrezni protokol z rezultati preskušanja. 
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16.7. Preskušanje kablov po polaganju z izmenično napetostjo 
 

292. člen 
 

a) Preskušanje SN kablov po polaganju se izvaja z izmenično napetostjo industrijske frekvence 
2Uo v trajanju 60 min ali napetostjo zelo nizke frekvence 0,1 Hz (VLF) 3Uo v trajanju 60 min. 
Pri iskanju napake pa se poleg zgornjih dveh napetosti dopušča tudi preskušanje z enosmerno 
napetostjo in sicer za 6/10 kV z do 48 kV, za 12/20 kV z 76 kV in za 18/30 do 108 kV (SIST 
HD 620 S2 10-C-25 tč.16). 
 

b) Preskušanje kabla z nazivno omrežno napetostjo je dovoljeno samo v izjemnih primerih, ko se 
ne da izvesti preskusov navedenih v točki a). Kabel se pri preskušanju priključi na nazivno 
omrežno napetost v času trajanja 24 ur (poskusno obratovanje). Če v tem času ne pride do 
preboja, se smatra, da je kabel obratovalno sposoben. 

 Preskušanje kabla z nazivno omrežno napetostjo dovoljuje samo standard IEC 60502-2, prav 
tako preskušanje z enosmerno napetostjo. 

 
293. člen 

 
Po izvedbi napetostnega preskušanja po polaganju je potrebno izdelati protokol z rezultati 
preskušanja. 

 

16.8. Preskušanje kablov po polaganju z izmenično napetostjo zelo nizke 
frekvence 

 
294. člen 

 
 Preskušanje obstoječih in novopoloženih kablov z izolacijo iz polietilena (PE) ali iz omreženega 

polietilena (XLPE) je dovoljeno z izmenično napetostjo zelo nizke frekvence (0,1 Hz) v skladu 
z navodili proizvajalca naprave. Višino preskusne napetosti frekvence 0,1 Hz prikazuje tabela 
29. 
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16.9. Preskušanje zunanjega plašča kabla po polaganju 
 

295. člen 
 

 Preskušanje zunanjega plašča SN kabla nazivne napetosti 6/10 kV, 12/20 kV in 18/30 kV 
(20/35 kV) se izvaja na položenem kablu, zasutim s plastjo drobne zemlje ali peska z 
enosmerno napetostjo 5 kV v trajanju 1 minute pred in po montaži spojk. (Pri kablu s PVC 
plaščem je vrednost enosmerne preskusne napetosti 3 kV). Preskusno napetost se priključi med 
kovinski ekran kabla kot eno elektrodo in zemljo kot drugo elektrodo (SIST HD 620 S2 Part 
10-C). Preskušanje zunanjega plašča NN kabla v standardu ni predvideno, saj ga ni mogoče 
izvesti, ker ti kabli nimajo električnega kovinskega zaslona. (SIST HD 603 S1/A3 Part 3-G in 
Part 5-G). 

 
296. člen 

 
 V primeru kadar nimamo izvora enosmerne napetosti za preskušanje zunanjega plašča kabla, je 

dopustna uporaba elektronskega aparata z lastnim napajanjem nazivne napetosti 5 kV (priloga 
19.32). Plašč kabla mora imeti pri preskušanju z napetostjo 5 kV upornost izolacije večjo od 5 
M. 

 
297. člen 

 
 Po elektromontažnih delih je potrebno opraviti končno preskušanje zunanjega plašča kabla z 

enosmerno napetostjo 3 kV (PVC plašč) oziroma 5 kV (PE plašč) v trajanju 1 minute. 
 

298. člen 
 

 V primeru, da rezultati preskušanja niso pozitivni, oziroma če se pojavi ena ali več napak na 
zunanjem plašču kabla, jih je potrebno locirati in popraviti. 
Za lociranje napak v izolaciji se uporabljajo naslednje napetosti (skladno s SIST HD 620 S2 
Part 10-C-25) : 
 

 - Enosmerna napetost za 6/10 kV do 48 kV, za 12/20 kV do 76 kV in za 18/30 do 108 kV, 
 - Izmenična napetost do 2 Uo r.m.s., in impuzna napetost za 6/10 kV do 48 kV, za 12/20 kV do 

76 kV in za 18/30 do 108 kV. 
 

299. člen 
 

Rezultati preskušanja zunanjega plašča kabla skupaj s protokolom o preskušanju dielektrične 
trdnosti izolacije kabla so sestavni del protokola pri stavljanju kabla pod napetost. 
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16.10. Preskušanje izolacije kabla v obratovanju 
 

300. člen 
 

Po elektromontažnih delih zaradi popravil ali spajanja obstoječih kablov so dovoljene 
reducirane vrednosti napetosti za preskušanje izolacije kablov v obratovanju. Za preskušanje 
kablov v obratovanju veljajo 70 % vrednosti enosmerne preskusne napetosti glede na vrednosti 
pri preskušanju na novo položenega kabla. (IEC 60502-2:2005). 

 

16.11. Preskušanje pribora za spajanje vodnikov 
 

300. člen 
 

Spončni pribor kablov za nazivno napetost 1 kV se preskuša v skladu z določili DIN VDE 
0220-3 (DIN 57220-3). 

 

16.12. Preskušanje elektroizolacijskih trakov 
 

301. člen 
 

Lastnosti elektroizolacijskih trakov (silikonskih, izolacijsko-samovulkanizirajočih, 
samolepljivih in polprevodnih - samovulkanizirajočih) se preskuša po določilih SIST EN 
60243-1 (IEC 60243-1), SIST EN 60243-2 (IEC 60243-1), SIST EN 60243-3 (IEC 60243-3) in 
SIST EN 60454-1 (IEC 60454-1) in  SIST EN 60454-2 (IEC 60454-2). 
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16.13. Preskušanje pribora za spajanje in zaključevanje kablov 
 

302. člen 
 

Preskušanje kabelskih spojk nazivne napetosti 1 kV se izvaja po določilih SIST EN 
50393:2006. 

 
303. člen 

 
Preskušanje kabelskega pribora (spojk in končnikov) za spajanje in zaključevanje kablov 
nazivne napetosti 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV (20/35 kV) se preskuša po določilih SIST HD 
629.1 S2:2006  

 
304. člen 

 
Pregled preskušanj kabelskega pribora za spajanje in zaključevanje kablov v skladu s SIST HD 
629.1 S2:2006 prikazuje tabela 30. 

 

16.14. Preskušanje univerzalnih kablov na preskusnih trasah s poostrenimi 
obratovalnimi pogoji  

 
305. člen 

 
Dodatno preskušanje kablov posebnih izvedb se večinoma opravlja pred sprejemom odločitve o 
vgrajevanju v elektrodistribucijsko omrežje posebno v primerih, kjer nastopajo poostreni 
obratovalni pogoji. V sklopu dodatnega preskušanja univerzalnih kablov tipa EXCEL in AXCES 
je bil izpostavljen vpliv močnih vetrov v kombinaciji z mokrim snegom in žledom in visoko 
koncentracijo soli v zraku. 
 
Dodatno preskušanja električnih lastnosti univerzalnih kablov tipa EXCEL in AXCES je 
obsegalo: 

 
1. Preskus staranja univerzalnega kabla tipa EXCEL pri obratovanju v vodi pri dvojni nazivni 

napetosti v trajanju 4 leta. 

 Primer: Opisani preskus staranja je bil opravljen na kablu tipa EXCEL 3 x 10/10 12 kV, ki je 
obratoval v omrežju z nazivno napetostjo 24 kV v trajanju 4 let. Po končanem preskusu je bila 
vrednost izmenične prebojne trdnosti višja od 31 x Uo. 

2. Preskušanje zaslona univerzalnega kabla tipa EXCEL in AXCES s tokom kratkega stika 3 kA. 

 Primer: Opisani preskus je bil opravljen na vzorcu kabla pri katerem je glavna izolacija med 
zaslonom in žilo ene faze prebodenega z 100 mm dolgo jekleno iglo. Vzorec kabla tipa 
EXCEL 3 x 10/10 mm2 je bil preskušen s tokom kratkega stika 3 kA, 100 ms, vzorec tipa 
AXCES 3 x 95/25 mm2 pa s  tokom kratkega stika 3 kA, 3 s. Oba tipa kabla sta preskus 
uspešno prestala, ker je na zaslonu nastala le lokalna poškodba na mestu preboda. 

3. Preskušanje z udarnim tokom (do 10 kA) 

 Primer: Opisani preskus je bil opravljen na vzorcih kabla tipa EXCEL 3 x 10/10 12 kV 
različnih dolžin. Če je bilo mesto kratkega stika oddaljeno več kot 500 m se poškodbe niso 
pojavile. Pri kablih nazivne napetosti 24 kV pri omenjenemu preskusu ne pride do 
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poškodb na vzorcih pri katerih je mesto kratkega stika oddaljeno več kot 1000 m. Kable, ki 
so krajši od teh dolžin je potrebno zaščititi z varovalkami. 

 

Dodatno preskušanja mehanskih lastnosti univerzalnih kablov tipa EXCEL in AXCES obsega : 

 

1. Preskušanje nadzemnega voda z univerzalnim kablom tipa AXCES pri povečanih mehanskih 
in temperaturnih obremenitvah vodnika. 

2. Merjenje modula elastičnosti univerzalnega kabla tipa AXCES 

3. Merjenje napenjalnih sil nadzemnega voda z univerzalnim kablom tipa EXCEL pri različnih 
temperaturah okolice, tokovnih obremenitvah in simuliranih obremenitvah s snegom in 
ledom. V sklopu preskušanja se meri poves in modul elastičnosti. 

4. Preskus nadzemnega voda z univerzalnim kablom tipa EXCEL do pretrga pri padcu dreves na 
kabel. Kabel se pretrga šele po več zaporednih padcih dreves. Pred in po preskusu se merijo 
delna razelektrenja, pri tem ne pride do povečanja nivoja delnih razelektrenj. 
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17. SEZNAM UPORABLJENIH PRAVILNIKOV IN 
STANDARDOV 

 
1. STANDARDI SIST 
- Splošni standardi 
- Preskusi na električnih in optičnih kablih v požarnih razmerah 
- Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih in optičnih kablov 
- Specifični standardi 
- Sistemi kabelskih polic 
- Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih do 1 kV (ac) in 1,5 kV (dc) 
- Označevanje kablov 
- Navodila za uporabo harmoniziranih nizkonapetostnih kablov 
- Kabli za nazivno napetost do 1 kV 

 
2. STANDARDI IEC 
- Splošni standardi 
- Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih in optičnih kablov 
- Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih do 1 kV (ac) in 1,5 kV (dc) 

 
3. STANDARDI VDE 
- VDE standardi v zvezi z vplivom elektroenergetskih kablov na šibkotočne (informacijske) 

komunikacije 
- Nizkonapetostni kabli (Grupe 2: Energieleiter) 
- VDE standardi za elektroenergetske kable z izolacijo XLPE 
- Splošni pojmi in določila 
- Izolacijski materiali (Grupe 3 – Isolierstoffe) 
- Preskušanje kablov (Grupe 4 – Messen, Steueren, Pruefen) 
- Preskušanje kablov (Grupe 8 – Informationstechnik 

 
4. PRAVILNIKI, NORMATIVI IN STANDARDI OSTALE INFRASTRUKTURE 
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STANDARDI SIST 
 

Splošni standardi 
SIST EN 50146:2000 Kabelske spojke za električne instalacije – Cable ties for electrical 

installations 
SIST EN 50266-1:2002 Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah –Preskus pri 

navpičnem širjenju ognja po navpično montiranih žičnih kitah ali kablih 
– 1. Del: Aparati 
Common test methods for cables under fire conditions – Test for vertical 
flame spread of verticallymounted bunched wires or cables –Part 1: 
Apparatus 

SIST EN 50266-2-1:2002 Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah – Preskus 
pri navpičnem širjenju ognja po navpično montiranih žičnih kitah ali 
kablih – 2-1. Del: Postopki – Kategorija A F/R 
Common test methods for cables under fire conditions – Test for vertical 
flame spread of verticallymounted bunched wires or cables – Part 2-1: 
Procedures – Category AF/R 

SIST EN 50266-2-2:2002 Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah – Preskus 
pri navpičnem širjenju ognja po navpično montiranih žičnih kitah ali 
kablih – 2-2. Del: Postopki – Kategorija A  
Common test methods for cables under fire conditions – Test for vertical 
flame spread of verticallymounted bunched wires or cables – Part 2-2: 
Procedures – Category A 

SIST EN 50266-2-3:2002 Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah –Preskus pri 
navpičnem širjenju ognja po  navpično montiranih žičnih kitah ali kablih 
– 2-3. Del: Postopki – Kategorija B- Common test methods for cables 
under fire conditions – Test for vertical flame spread of 
verticallymounted bunched wires or cables–Part 2-3: Procedures – 
Category B EN 50266-2-3:2001 HD 405.3 S1:1993 

SIST EN 50266-2-4:2002 Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah – Preskus 
pri navpičnem širjenju ognja po navpično montiranih žičnih kitah ali 
kablih – 2-4. Del: Postopki – Kategorija C Common test methods for 
cables under fire conditions – Test for vertical flame spread of 
verticallymounted bunched wires or cables – Part 2-4: Procedures – 
Category C EN 50266-2-4:2001 HD 405.3 S1:1993 

SIST EN 50266-2-5:2002 Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah – Preskus 
pri navpičnem širjenju ognja po navpično montiranih žičnih kitah ali 
kablih – 2-5. Del: Postopki – Majhni kabli – Kategorija D - Common 
test methods for cables under fire conditions – Test for vertical flame 
spread of verticallymounted bunched wires or cables - Part 2-5 
Procedures – Small cables Category D 

SIST EN 50363-0:2006 Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih 
energetskih kablov – 0. Del: Splošni uvod 

SIST EN 50363-1:2006 Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih 
energetskih kablov – 1. Del: Omrežene elastomerne snovi za izoliranje 

SIST EN 50363-2-1:2006 Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih 
energetskih kablov – 2-1. Del: Omrežene elastomerne snovi za 
oplaščenje – Insulating, sheathing and covering materials for low 
voltage energy cables – Part 2-1: Cross-linked elastomeric sheathing 
compounds EN 50363-2-1:2005 

SIST EN 50363-2-2:2006 Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih 
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energetskih kablov – 2-2. Del: Omrežene elastomerne sestavine za 
prevleke – Insulating, sheathing and covering materials for low voltage 
energy cables – Part 2-2: Cross-linked elastomeric covering compounds 
EN 50363-2-2:2005 

SIST EN 50363-3:2006 Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih 
energetskih kablov – 3. Del: Polivinilkloridne (PVC) mase za izoliranje 
– Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy 
cables – Part 3: PVC insulating compounds EN 50363-3:2005 

SIST EN 50363-4-1:2006 Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih 
energetskih kablov – 4-1. Del: Polivinilkloridne (PVC) mase za 
oplaščenje – Insulating, sheathing and covering materials for low 
voltage energy cables – Part 4-1: PVC sheathing compounds EN 50363-
4-1:2005 

SIST EN 50363-4-2:2006 Materiali za izoliranje, oplaščenje in prekritje nizkonapetostnih 
energetskih kablov – 4-2. Del: Polivinilkloridne (PVC) mase za prevleke 
– Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy 
cables – Part 4-2: PVC covering compounds EN 50363-4-2:2005 

SIST EN 50363-5:2006 Materiali za izoliranje, oplaščenje in prekritje nizkonapetostnih 
energetskih kablov – 5. Del: Brezhalogenske omrežene mase za izolacijo 
- Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy 
cables – Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds EN 
50363-5:2005 

SIST EN 50363-6:2006 Materiali za izoliranje, oplaščenje in prekritje nizkonapetostnih 
energetskih kablov – 6. Del: Brezhalogenske omrežne mase za 
oplaščenje - Insulating, sheathing and covering materials for low voltage 
energy cables – Part 6: Halogen-free, cross-linked sheathing compouds 
EN 50363-6:2005 

SIST EN 50363-7:2006 Materiali za izoliranje, oplaščenje in prekritje nizkonapetostnih 
energetskih kablov – 7. Del: Brezhalogenske plastomerne mase za 
izolacijo - Insulating, sheathing and covering materials for low voltage 
energy cables – Part 7: Halogen-free, thermoplastic insulating 
compounds EN 50363-7:2005 

SIST EN 50363-8:2006 Materiali za izoliranje, oplaščenje in prekritje nizkonapetostnih 
energetskih kablov – 8. Del:- Brezhalogenske plastomerne mase za 
oplaščenje - Insulating, sheathing and covering materials for low voltage 
energy cables – Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing 
compounds EN 50363-8:2005 

SIST EN 50363-9-1:2006 Materiali za izoliranje, oplaščenje in prekritje nizkonapetostnih 
energetskih kablov – 9-1. Del:- Različne mase za izolacijo Omreženi 
polivinilklorid (XLPVC) - Insulating, sheathing and covering,materials 
for low voltage energy cables – Part 9-1: Miscellaneous insulating 
compounds – Crosslinked polyvinyl chloride (XLPVC) EN 50363-9-
1:2005 

SIST EN 50363-10-1:2006 Materiali za izoliranje, oplaščenje in prekritje nizkonapetostnih 
energetskih kablov – 10-1. Del: Različne mase za oplaščanje – Omreženi 
polivinilklorid (XLPVC) - Insulating, sheathing and covering materials 
for low voltage energy cables – Part 10-1: Miscellaneous sheathing 
compounds – Crosslinked polyvinyl chloride (XLPVC) EN 50363-10-
1:2005 

SIST EN 50363-10-2:2006 
 

Materiali za izoliranje, oplaščenje in prekritje nizkonapetostnih 
energetskih kablov – 10-2. Del: Različne mase za oplaščenje – 
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Plastomerni poliuretan Insulating, sheathing and covering materials for 
low voltage energy cables – Part 10-2: Miscellaneos sheathing 
compounds – Thermoplastic polyurethane EN 50363-10-2:2005 

SIST EN 50368:2004 Kabelske objemke za električne instalacije Cable cleats for electrical 
installations EN 50368:2003 

SIST EN 50395:2005 Metode za preskušanje električnih lastnosti nizkonapetostnih energetskih 
kablov - Electrical test methods for low voltage energy cables EN 
50395:2005 

SIST EN 50393:2006 Preskusne metode in zahteve za pribor, ki se uporablja na distribucijskih 
kablih za naznačene napetosti 0,6/1,0 (1,2) kV - Test methods and 
requirements for accessories for use on distribution cables of rated 
voltage 0,6/1,0 (1,2) kV 

SIST EN 50396:2005 Metode za preskušanje neelektričnih lastnosti nizkonapetostnih 
energetskih kablov - Non electrical test methods for low voltage energy 
cables EN 50396:2005 

SIST EN 60228:2005 Vodniki izoliranih kablov (IEC 60228:2004, spremenjen) EN 
60228:2005: Conductors of insulated cables (IEC 60228:2004,modified) 

SIST EN 60243-1:2001 
EN 60243-1:1998 

Electrical strenght of insulation materials - Test methods - Part 1: Tests 
at power frequencies (IEC 60243-1:1998) 

SIST EN 60243-2:2002 
EN 60243-2:2001 

Electric strength of insulating materials - Test methods - Part 2: 
Additional requirements for tests using direct voltage (IEC 60243-
2:2001) 

SIST EN 60243-3:2002 
EN 60243-3:2001 

Electrical strength of insulating materials - Test methods - Part 3: 
Additional requirements for 1,2/50 µs impulse tests (IEC 60243-3:2001) 

Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih razmerah 
SIST EN 60332-1-1:2005 Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih 

razmerah – 1-1. Del: Preskus navpičnega širjenja ognja po posamezni 
izolirani žici ali kablu Preskuševalna naprava (IEC 60332-1-1:2004) 
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-1: 
Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – 
Apparatus (IEC 60332-1-1:2004) EN 60332-1-1:2004 EN 50265-1:1998 

SIST EN 60332-1-2:2005 Preskusi na električnih 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 (IEC 
60332-1-2:2004) - Tests on electric and optical fibre cables under fire 
conditions – Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single 
insulated wire or cable – Procedure for 1 kW pre-mixed flame (IEC 
60332-1-2:2004) EN 60332-1-2:2004 EN 50265-2-1:1998 

SIST EN 60332-1-3:2005 Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih 
razmerah – 1-3. Del: Preskus navpičnega širjenja ognja po posamezni 
izolirani žici ali kablu – postopek za ugotavljanje gorečih kapljic/delcev 
(IEC 60332-1-3:2004) - Tests on electric and optical fibre cables under 
fire conditions – Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single 
insulated wire or cable – Procedure for determination of flaming 
droplets/particles (IEC 60332-1-3:2004) EN 60332-1-3:2004 
 
 

SIST EN 60332-2-1:2005 Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih 
razmerah – 2-1. Del: Preskus navpičnega širjenja ognja po posamezni 
majhni izolirani žici ali kablu – Preskuševalna naprava(IEC 60332-2-
1:2004)Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – 
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Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated 
wire or cable – Apparatus (IEC 60332-2-1:2004) EN 60332-2-1:2004 

SIST EN 60332-2-2:2005 Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih 
razmerah – 2-2. Del: Preskus navpičnega širjenja ognja po posamezni 
majhni izolirani žici ali kablu – Postopek z difuzijskijskim plamenom 
(IEC 60332-2-2:2004) - Tests on electric and optical fibre cables under 
fire conditions – Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single 
small insulated wire or cable – Procedure for diffusion flame(IEC 
60332-2-2:2004) EN 60332-2-2:2004 

SIST EN 60423:2008 Kanalski sistemi za urejanje okablenja – Zunanji premeri kanalov za 
kabelske inštalacije in navoje kanalov in fitingov (IEC 60423:2007) - 
Conduit systems for cable management – Outside diameters of conduits 
for electrical installations and threads for conduits and fittings (IEC 
60423:2007) 

SIST EN 60454-1: 
EN 60454-1:1994 

Samolepilni trakovi za električne namene - 1. Del: Preskuševalne 
metode (IEC 60454-1:1992) 
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 1: 
General requirements (IEC 60454-1:1992) 

SIST EN 60454-2 
EN 60454-2:2007 

Samolepilni trakovi za električne namene - 2. Del: Preskuševalne 
metode (IEC 60454-2:2007) 
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 2: 
Methods of test (IEC 60454-2:2007 

SIST EN 60454-3-11 
EN 60454-3-11:2007 

Samolepilni trakovi za električne namene – 3. Del: Specifikacije za 
posamezne materiale – 11. List: Kombinacije poliestrske folije s 
steklenim polnilom, nakodrani celuloznim papir, poliestrski netkani, 
epoksidni in samolepilni trakovi (IEC 60454-3-11:2007)
Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 3: 
Specifications for individual materials - Sheet 11: Polyester film 
combinations with glass filament, creped cellulosic paper, polyester non-
woven, epoxy and pressure-sensitive adhesives (IEC 60454-3-11:2007) 

Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih in optičnih kablov 
SIST EN 60811-1-1:1999 Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih in optičnih kablov 

Splošne preskusne metode – 1-1.del: Področje uporabe – Merjenje 
debeline in splošnih mer – Preskusi za ugotavljanje mehanskih lastnosti 
(IEC 60811-1-1:1993) - Insulating and sheathing materials of electric 
and optical cables Common test methods – Part 1-1: General application 
– Measurement of thickness and overall dimensions – Tests for 
determining the mechanical properties (IEC 60811-1-1:1993) EN 60811-
1-1:1995 HD 505.1.1 S3:1991 

SIST EN 60811-1-1:1999 
/A1:2002 

Dopolnilo A1:2002 k standardu SIST EN 60811-1-1:1999 (IEC 60811-
1-1:1993/A1:2001) Amendment A1:2001 to EN 60811-1-1:1995 (IEC 
60811-1-1:1993/A1:2001) EN 60811-1-1:1995/A1:2001 

SIST EN 60811-1-2:1999 Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov – Splošne 
preskusne metode – 1-2. del: -Področje uporabe – Metode toplotnega 
staranja (IEC 60811-1-2:1985 + popravek maj 1986 +A1:1989) - 
Insulating and sheathing materials of electric cables – Common test 
methods – Part 1-2: General application –Thermal ageing methods (IEC 
60811-1-2:1985 + corrigendum Maj 1986 +A1:1989) EN 60811-1-
2:1995 HD 505.1.2 S2:1991 

SIST EN 60811-1-2:1999 
/A2:2002 

Dopolnilo A2:2002 k standardu SIST EN 60811-1-2:1999 (IEC 60811-
1-2:1985/A2:2000) - Amendment A2:2000 to EN 60811-1-2:1995 (IEC 
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60811-1-2:1985/A2:2000) EN 60811-1-2:1995/A2:2000 
 

SIST EN 60811-1-3:1998 Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih in optičnih kablov –
Splošne preskusne metode – 1-3. del: Področje uporabe – Metode za 
ugotavljanje gostote – Preskušanje vpijanja vode – Preskus krčenja (IEC 
60811-1-3:1993) - Insulating and sheathing materials of electric and 
optical cables – Common test methods – Part 1-3: General application – 
Methods for determining the density – Water absorption tests – 
Shrinkage test (IEC 60811-1-3:1993) EN 60811-1-3:1995 HD 505.1.3 
S2:1991 

SIST EN 60811-1-3: 1998 
/A1:2002 

Dopolnilo A1:2002 k standardu SIST EN 60811-1-3:1998 (IEC 60811-
1-3:1993/A1:2001) Amendment A1:2001 to EN 60811-1-3:1995 (IEC 
60811-1-3:1993/A1:2001) EN 60811-1-3:1995/ A1:2001 

SIST EN 60811-1-4:1999 Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih in optičnih kablov–
Splošne preskusne metode 1-4. del: Področje uporabe – Preskušanje pri 
nizkih temperaturah (IEC 60811-1-4:1985 + popravek maj 1986 
+A1:1993) - Insulating and sheathing materials of electric and optical 
cables – Common test methods – Part 1-4: General application – Tests at 
low temperature (IEC 60811-1-4:1985 + corrigendum May 1986 
+A1:1993) EN 60811-1-4:1995 HD 505.1.4 S1:1988 

SIST EN 60811-1-4:1999 
/A2:2002 

Dopolnilo A2:2002 k standardu SIST EN 60811-1-4:1999 (IEC 60811-
1-4:1985/A2:2001) Amendment A2:2001 to EN 60811-1-4:1995 (IEC 
60811-1-4:1985/A2:2001) EN 60811-1-4:1995/A2:2001 Opomba 3 (1. 
9. 2004) 

SIST EN 60811-2-1:1999 Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih in optičnih kablov – 
Splošne preskusne metode – 2-1.del: Posebne metode za elastomerne 
mase – Preskusi odpornosti proti ozonu z nalaganjem na vročo podlago 
in potapljanjem v mineralna olja (IEC 60811-2-1:1998) -Insulating and 
sheathing materials of electric and and optical optical cables – Common 
test methods – Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds – 
Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests (IEC 60811-2-
1:1998) EN 60811-2-1:1998 EN 60811-2-1:1995 

SIST EN 60811-2-1:1999 
/A1:2002 

Dopolnilo A1:2002 k standardu SIST EN 60811-2-1:1999 (IEC 60811-
2-1:1998/A1:2001) Amendment A1:2001 to EN 60811-2-1:1998(IEC 
60811-2-1:1998/A1:2001) EN 60811-2-1:1998/A1:2001 

SIST EN 60811-3-1:1999 Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih in optičnih kablov – 
Splošne preskusne metode – 3-1. del: Posebne metode za mase PVC – 
Tlačni preskus pri visoki temperaturi – Preskus odpornosti proti 
razpokanju (IEC 60811-3-1:1985 + popravek maj 1986) Insulating and 
sheathing materials of electric and optical cables – Common test 
methods – Part 3-1: Methods specific to PVC compounds –Pressure test 
at high temperature – Tests for resistance to cracking (IEC 60811-3-
1:1985 + corrigendum May 1986) EN 60811-3-1:1995 HD 505.3.1 
S1:1988 

SIST EN 60811-3-1:1999 
/A1:1998 

Dopolnilo A1:1998 k standardu SIST EN 60811-3-1:1999 (IEC 60811-
3-1:1985/A1:1994) Amendment A1:1996 to EN 60811-3-1:1995 (IEC 
60811-3-1:1985/A1:1994) EN 60811-3-1:1995/ A1:1996 

SIST EN 60811-3-1:1998 
/A2:2002 

Dopolnilo A2:2002 k standardu SIST EN 60811-3-1:1999 (IEC 60811-
3-1:1985/A2:2001) Amendment A2:2001 to EN 60811-3-1:1995 (IEC 
60811-3-1:1985/A2:2001) EN 60811-3-1:1995/A2:2001 

SIST EN 60811-3-2:1999 Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih in optičnih kablov –
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Splošne preskusne metode – 3-2.del: Posebne metode za mase PVC – 
Preskus izgubljanja mase – Preskus toplotne stabilnosti (IEC 60811-3-
2:1985 + popravek maj 1986 +A1:1993) - Insulating and sheathing 
materials of electric and optical cables – Common test methods – Part 3-
2: Methods specific to PVC compounds – Loss of mass test –Thermal 
stability test (IEC 60811-3-2:1985 + corrigendum May 1986 +A1:1993) 
EN 60811-3-2:1995 HD 505.3.2 S1:1988 

SIST EN 60811-3-2:1999 
/A2:2004 

Dopolnilo A2:2004 k standardu SIST EN 60811-3-2:1999 (IEC 60811-
3-2:1985/A2:2003) Amendment A2:2004 to EN 60811-3-2:1995 (IEC 
60811-3-2:1985/A2:2003) EN 60811-3-2:1995/A2:2004 

SIST EN 60811-4-1:2005 Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih in optičnih kablov –
Splošne preskusne metode – 4-1.del: Posebne metode za polietilenske in 
polipropilenske mase – Odpornost proti razpokanju zaradi okoljskih 
vplivov – Merjenje indeksa talilnega lezenja – Merjenje količine saj 
oziroma mineralov vpolietilenu pri direktnem zgorevanju – Merjenje 
količine saj s termogravimetričmo analizo (TGA) - Ugotavljanje 
razpršenosti saj v polietilenu z uporabo mikroskopa (IEC 60811-4-
1:2004) - Insulating and sheathing materials of electric and optical 
cables – Common test methods – Part 4-1: Methods specific to 
polyethylene and polypropylene compounds – Resistance to 
environmental stress cracking – Measurement of the melt flow index – 
Carbon black and/or mineral filler content measurement in polyethylene 
by direct combustion – Measurement of carbon black content by 
termogravimetric analysis (TGA) – Assesment of carbon black 
dispersion in polyethylene using a microscope (IEC 60811-4-1:2004) 
EN 60811-4-1:2004 EN 60811-4-1:1995 

SIST EN 60811-5-1:2000 Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih in optičnih kablov – 
Splošne preskusne metode – 5-1.del: Posebne metode za polnilne mase –
Točka kapljanja – Ločevanje olja – Krhkost pri nizki temperaturi – 
Celotna kislost – Odsotnost korozivnih sestavin – Permitivnost pri 23 °C 
–Rezistivnost pri 23 °C in 100 °C (IEC 60811-5-1:1990 (spremenjen) - 
Insulating and sheathing materials of electric and optical fibre cables – 
Common test methods – Part 5-1: Methods specific to filling compounds 
– Drop point – Separation of oil – Lower temperature brittleness – Total 
acid number – Absence of corrosive components – Permittivity at 23 °C 
– D.C. resistivity at 23 °C and 100 °C (IEC 60811-5-1:1990 (Modified)) 
EN 60811-5-1:1999 HD 505.5.1 S1:1992 

SIST EN 60811-5-1:2000 
/A1:2004 

Dopolnilo A1:2004 k standardu SIST EN 60811-5-1:2000 (IEC 60811-
5-1:1990/A1:2003) - Amendment A1:2004 toEN 60811-5-1:1999 (IEC 
60811-5-1:1990/A1:2003) EN 60811-5-1:1999 
 
 
 
 

Specifični standardi 
SIST EN 61034-1:2005 Merjenje gostote dima pri gorenju kablov pri določenih pogojih – 1.del: 

Preskusni aparat - Measurement of smoke density of cables burning 
under defined conditions – Part 1: Test apparatus (IEC 61034-1:2005) 
nadomestil prejšni standard EN 50268-1:1999 

SIST EN 61034-2:2005 Merjenje gostote dima pri gorenju kablov pri določenih pogojih – 2.del: 
Preskusni postopek in zahteve (IEC 61034-2:2005)- Measurement of 
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smoke density of cables burning under defined conditions – Part 2: Test 
procedure and requirements (IEC 61034-2:2005) 
 

SIST EN 61138:2008 Kabli za prenosno ozemljilno in kratkostično opremo (IEC 61138:2007 
(spremenjen) Cables for portable earthing and short-circuiting 
equipment (IEC 61138:2007 (Modified) EN 61138:2007 
 

Sistemi kabelskih polic
SIST EN 61537:2007 Urejanje okablenja – Sistemi kabelskih polic in kabelskih lestvic (IEC 

61537:2006) - Cable management – Cable tray systems and cable ladder 
systems (IEC 61537:2006) EN 61537:2007 

Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih do 1 kV (ac) in 1,5 kV (dc)
SIST EN 61557-6:2008 Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih za izmenične 

napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV – Oprema za 
preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov – 6. del: 
Naprave na preostali (residualni) tok v sistemih TT, NT in IT (IEC 
61557-6:2007) - Electrical safety in low voltagedistribution systems up 
to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or 
monitoring of protective measures – Part 6: Effectiveness of residual 
current devices (RCD) in TT, TN and IT systems (IEC 61557-6:2007) 
EN 61557-6:2007 EN 61557-6:1998 

SIST EN 61557-7:2000 Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih z napetostmi 
do 1 kV (ac) in 1,5 kV (dc) – Oprema za preskušanje, meritve ali 
nadzorovanje zaščitnih ukrepov – 7. del: Fazno zaporedje (IEC 61557-
7:1997) - Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV 
a.c. and 1,5 kV d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of 
protective measures – Part 7: Phase sequence (IEC 61557-7:1997) EN 
61557-7:1997 

Označevanje kablov
SIST HD 308 S2:2002 Identifikacija (razpoznava) žil v kablih in zvijavih vrvicah - 

Identification of cores in cables and flexible cords HD 308 S2:2001 
SIST HD 361 S3:1999 Sistem označevanja kablov - System for cable designation HD 361 

S3:1999 
SIST HD 361 S3:1999 
/A1:2006 

Dopolnilo A1:2006 k standardu SIST HD 361 S3:1999 - Amendment 
A1:2006 to HD 361 S3:1999 HD 361 S3:1999/A1:2006 

Navodilo za uporabo harmoniziranih nizkonapetostnih kablov 
SIST HD 516 S2:1999 Vodilo za uporabo harmoniziranih nizkonapetostnih kablov - Guide to 

use of low voltage harmonized cables HD 516 S2:1997 
SIST HD 516 S2:1999 
/A1:2004 

Dopolnilo A1:2004 k standardu SIST HD 516 S2:1999 - Amendment 
A1:2003 to HD 516 S2:1997 HD 516 S2:1997/A1:2003 

SIST HD 516 S2:1999 
/A1:2009 

Dopolnilo A2:2009 k standardu SIST HD 516 S2:1999 - Amendment 
A2:2009 to HD 516 S2:1997 HD 516 S2:1997/A2:2009 
 

Kabli za nazivne napetosti do 1 kV
SIST HD 603 S1:1998 
/A3:2007 

Distribucijski kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV HD 603 
S1:1994/A3:2007: Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV 
(Standard A3 se uporablja kot samostojen standard brez predhodnih 
izdaj) 

SIST HD 604 S1:1998 Elektroenergetski kabli za 0,6/1 kV in 1,9/3,3 kV s posebnimi požarnimi 
lastnostmi za rabo v elektrarnah (elektroenergetskih postajah) 0,6/1 kV 
and 1,9/3,3 kV Power cables with special fire performance for use in 
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power stations HD 604 S1:1999 
SIST HD 604 S1:1998 
/A1:1998 

Dopolnilo A1:1998 k standardu SIST HD 604 S1:1998 -Amendment 
A1:1997 to HD 604 S1:1994 HD 604 S1:1994/A1:1997 

SIST HD 604 S1:1998 
/A2:2003 

Dopolnilo A2:2003 k standardu SIST HD 604 S1:1998 Amendment 
A2:2002 to HD 604 S1:1994 HD 604 S1:1994/A2:2002 

SIST HD 604 S1:1998 
/A3:2005 

Dopolnilo A3:2005 k standardu SIST HD 604 S1:1998- Amendment 
A3:2005 to HD 604 S1:1994 HD 604 S1:1994/A3:2005 

SIST HD 605 S2:2009 Električni kabli – Dodatne preskusne metode - Electric cables – 
Additional test methods HD 605 S2:2008 

SIST HD 620 S2:2010 Distribucijski kabli z ekstrudirano izolacijo za nazivne napetosti od 3,6/6 
(7,2) kV do vključno 20,8/36 (42) kV - Distribution cables with 
extruded insulation for rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV up to and 
including 20,8/36 (42) kV 

SIST HD 622 S1:1998 Elektroenergetski kabli za nazivne napetosti od 3,6/6 (7,2) kV do 
vključno 20,8/36 (42) kV) s posebnimi ognjevzdržnimi lastnostmi za 
uporabo v elektrarnah - Power cables having rated voltages from 3,6/6 
(7,2) kV up to and including 20,8/36 (42) kV with special fire 
performance for use in power stations. 

SIST HD 622 S1:1998 
/A1:2002 

Dopolnilo A1:2002 k standardu SIST HD 622 S1:1998 Amendment 
A1:2002 to HD 622 S1:1996 HD 622 S1:1996/A1:2000 

SIST HD 622 S1:1998 
/A2:2005 

Dopolnilo A2:2005 k standardu SIST HD 622 S1:1998 Amendment 
A2:2005 to HD 622 S1:1996 HD 622 S1:1996/A2:2005 

SIST HD 626 S1:1998 Nadzemni razvodni kabli za naznačeno napetost Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) 
kV-Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) 
kV HD 626 S1:1996 

SIST HD 626 S1:1998 
/A1:1998 

Dopolnilo A1:1998 k standardu SIST HD 626 S1:1998 Amendment 
A1:1997 to HD 626 S1:1996 HD 626 S1:1996/A1:1997 

SIST HD 626 S1:1998 
/A2:2002 

Dopolnilo A2:2002 k standardu SIST HD 626 S1:1998 -Amendment 
A2:2002 to HD 626 S1:1996 HD 626 S1:1996/A2:2002 

SIST HD 627 S1:1998 Večžilni in večparni kabel za nadzemno in podzemno instalacijo 
Multicore and multipair cable for installation above and below ground 
HD 627 S1:1996 

SIST HD 627 S1:1998 
/A1:2002 

Dopolnilo A1:2002 k standardu SIST HD 627 S1:1998 Amendment 
A1:2000 to HD 627 S1:1996 HD 627 S1:1996/A1:2000 

SIST HD 627 S1: 
1998/A2:2006 

Dopolnilo A2:2006 k standardu SIST HD 627 S1:1998 - Amendment 
A2:2005 to HD 627 S1:1996 HD 627 S1:1996/A2:2005 
 
 
 
 
 
 

SIST HD 629.1 S2:2006 
SIST HD 629.1 S2:2006 
/A1:2009 

Preskusne zahteve za pribor, ki se uporablja na elektroenergetskih kablih 
za naznačene napetosti od 3,6/6(7,2) kV do vključno 20,8/36(42) kV – 
1. del: Kabli z ekstrudirano izolacijo Test requirements on accessories 
for use on power cables of rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV up to and 
including 20,8/36 (42) kV Part 1: Cables with extruded insulation - 
Zahteve za preskušanje opreme elektroenergetskih kablov za napetosti 
od 3,6/6 (7,2) kV do vključno 20,8/36 (42) kV – Kabli z ekstrudirano 
izolacijo 

SIST HD 629.2 S2:2006 Preskusne zahteve za pribor, ki se uporablja na elektroenergetskih kablih 
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SIST HD 629.2 S2:2006 
/A1:2009 

za naznačene napetosti od 3,6/6(7,2) kV do vključno 20,8/36(42) kV – 
2. del: Kabli, izolirani z impregniranim papirjem - Test requirements on 
accessories for use on power cables of rated voltage from 3,6/6(7,2) kV 
up to 20,8/36(42) kV – Part 2: Cables with impregnated paper insulation 

SIST HD 632 S2:2009 Elektroenergetski kabli z ekstrudirano izolacijo in njihov pribor za 
nazivne napetosti nad 36 kV (Um = 42 kV) in do 150 kV (Um = 170 kV) 
- Power cables with extruded insulation and their accessories for rated 
voltages above 36 kV (Um = 42 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) 
 

SIST EN 41003:2009 
DIN EN 41003 
VDE 0804-100:2009-04 
 

Zaščita telekomunikacijskih postrojev pred vplivom elektroenergetskih 
postrojev. Zaščita pred nevarnostjo 
Posebne varnostne zahteve za opremo, ki se priključuje na 
telekomunikacijska omrežja oziroma kabelski razdelilni sistem - 
Particular safety requirements for equipment to be connected to 
telecommunication networks and/or a cable distribution system 
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STANDARDI IEC 
 

Splošni standardi 
IEC 60228:2004 modified Conductors of insulated cables 
IEC 60243-1:1998 Electrical strength of insulating materials - Test methods - Part 1: Tests 

at power frequencies 
IEC 60243-2:2001 Electric strength of insulating materials - Test methods - Part 2: 

Additional requirements for tests using direct voltage 
IEC 60243-3:2001 Electric strength of insulating materials - Test methods - Part 3: 

Additional requirements for 1,2/50 µs impulse tests 
IEC 60332-1-1:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-1: 

Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – 
Apparatus (EN 60332-1-1:2004 EN 50265-1:1998) 

IEC 60332-1-2:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-2: 
Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – 
Procedure for 1 kW pre-mixed flame (EN 60332-1-2:2004 EN 50265-2-
1:1998) 

IEC 60332-1-3:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-3: 
Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – 
Procedure for determination of flaming droplets/particles (EN 60332-1-
3:2004) 

IEC 60332-2-1:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 2-1: 
Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or 
cable – Apparatus (EN 60332-2-1:2004) 

IEC 60332-2-2:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 2-2: 
Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or 
cable – Procedure for diffusion flame(EN 60332-2-2:2004) 

IEC 60423:2007 Conduit systems for cable management – Outside diameters of conduits 
for electrical installations and threads for conduits and fittings 

IEC 60454-1:1992 Specifications for pressure-sensitive adhesive tapes for electrical 
purposes - Part 1: General requirements 

IEC 60454-2:2007 Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 2: 
Methods of test 

IEC 60454-3-11:2007 Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3: 
Specifications for individual materials -- Sheet 11: Polyester film 
combinations with glass filament, creped cellulosic paper, polyester non-
woven, epoxy and pressure-sensitive adhesives 

Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih in optičnih kablov 
IEC 60811-1-1:1993 
IEC 60811-1-1: 
1993/A1:2001 

Insulating and sheathing materials of electric and optical cables 
Common test methods – Part 1-1: General application – Measurement of 
thickness and overall dimensions – Tests for determining the mechanical 
properties (EN 60811-1-1:1995 HD 505.1.1 S3:1991) 

IEC 60811-1-2:1985 + 
corrigendum maj 1986 
+A1:1989 

Insulating and sheathing materials of electric cables – Common test 
methods – Part 1-2: General application –Thermal ageing methods (EN 
60811-1-2:1995 HD 505.1.2 S2:1991 

IEC 60811-1-2:1985 
/A2:2000 

Amendment A2 to IEC 60811-1-2:1995/A2:2000 
 
 
 
 

IEC 60811-1-3:1993 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables – 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 

nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090 

 101

IEC 60811-1-3:1993 
/A1:2001 

Common test methods – Part 1-3: General application – Methods for 
determining the density – Water absorption tests – Shrinkage test (IEC 
60811-1-3:1993) EN 60811-1-3:1995 HD 505.1.3 S2:1991 

IEC 60811-1-4:1985 + 
corrigendum maj 1986 
+A1:1993 

Insulating and sheathing materials of electric and optical cables – 
Common test methods – Part 1-4: General application – Tests at low 
temperature (IEC 60811-1-4:1985 + corrigendum May 1986 +A1:1993) 
EN 60811-1-4:1995 HD 505.1.4 S1:1988 

IEC 60811-1-
4:1985/A2:2001 

Amendment A2:2001 to EN 60811-1-4:1995 (IEC 60811-1-
4:1985/A2:2001) EN 60811-1-4:1995/A2:2001 Opomba 3 (1. 9. 2004) 

IEC 60811-2-1:1998 Insulating and sheathing materials of electric and and optical optical 
cables – Common test methods – Part 2-1: Methods specific to 
elastomeric compounds – Ozone resistance, hot set and mineral oil 
immersion tests (IEC 60811-2-1:1998) EN 60811-2-1:1998 EN 60811-
2-1:1995 

IEC 60811-2-1:1998 
/A1:2001 

Amendment A1:2001 to EN 60811-2-1:1998(IEC 60811-2-
1:1998/A1:2001) EN 60811-2-1:1998/A1:2001 

IEC 60811-2-1:1998 
/A1:2001 

Insulating and sheathing materials of electric and optical cables – 
Common test methods – Part 3-1: Methods specific to PVC compounds 
–Pressure test at high temperature – Tests for resistance to cracking EN 
60811-3-1:1995 HD 505.3.1 S1:1988 

IEC 60811-3-1:1985 
/A1:1994 

Amendment A1:1996 to EN 60811-3-1:1995 EN 60811-3-1:1995/ 
A1:1996 

IEC 60811-3-1:1985 
/A2:2001 

Amendment A2:2001 to EN 60811-3-1:1995 (EN 60811-3-
1:1995/A2:2001) 

IEC 60811-3-2:1985 + 
corrigendum maj 1986 
+A1:1993 

Insulating and sheathing materials of electric and optical cables – 
Common test methods – Part 3-2: Methods specific to PVC compounds 
– Loss of mass test –Thermal stability test (EN 60811-3-2:1995 HD 
505.3.2 S1:1988) 

IEC 60811-3-
2:1985/A2:2003 

Amendment A2:2004 to EN 60811-3-2:1995 (EN 60811-3-
2:1995/A2:2004) 

IEC 60811-4-1:2004 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables – 
Common test methods – Part 4-1: Methods specific to polyethylene and 
polypropylene compounds – Resistance to environmental stress cracking 
– Measurement of the melt flow index – Carbon black and/or mineral 
filler content measurement in polyethylene by direct combustion – 
Measurement of carbon black content by termogravimetric analysis 
(TGA) – Assesment of carbon black dispersion in polyethylene using a 
microscope (EN 60811-4-1:2004 EN 60811-4-1:1995) 

IEC 60811-5-1:1990 
modified 

Insulating and sheathing materials of electric and optical fibre cables – 
Common test methods – Part 5-1: Methods specific to filling compounds 
– Drop point – Separation of oil – Lower temperature brittleness – Total 
acid number – Absence of corrosive components – Permittivity at 23 °C 
– D.C. resistivity at 23 °C and 100 °C (EN 60811-5-1:1999 HD 505.5.1 
S1:1992) 

IEC 60811-5-1:1990 
/A1:2003 

Amendment A1:2004 toEN 60811-5-1:1999 (EN 60811-5-1:1999) 

IEC 61034-1:2005 Measurement of smoke density of cables burning under defined 
conditions – Part 1: Test apparatus 
 

IEC 61034-2:2005 Measurement of smoke density of cables burning under defined 
conditions – Part 2: Test procedure and requirements 
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IEC 61138:2007 
modified 

Cables for portable earthing and short-circuiting equipment (EN 
61138:2007) 

IEC 61537:2006 Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems (EN 
61537:2007) 

Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih do 1 kV (ac) in 1,5 kV (dc)
IEC 61557-6:2007 Electrical safety in low voltagedistribution systems up to 1 000 V a.c. 

and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of 
protective measures – Part 6: Effectiveness of residual current devices 
(RCD) in TT, TN and IT systems (EN 61557-6:2007 EN 61557-6:1998) 

IEC 61557-7:1997 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV a.c. and 
1,5 kV d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of 
protective measures – Part 7: Phase sequence (EN 61557-7:1997) 
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STANDARDI VDE 
 

VDE standardi v zvezi z vplivom energetskih kablov na šibkotočne (informacijske) 
komunikacije

DIN 57220-3 
VDE 0220-3/10.77 

Einzel- und Mehrfachkabelklemmen mit Isolierteilen in Starkstrom-
Kabelanlagen bis 1000 

DIN VDE 0228-1 
VDE 0228-1:1987-12 

Maßnahmen bei Beeinflussung von Fernmeldeanlagen durch 
Starkstromanlagen - Allgemeine Grundlagen 

DIN VDE 0228-2  
VDE 0228-2:1987-12 

Maßnahmen bei Beeinflussung von Fernmeldeanlagen durch 
Starkstromanlagen - Beeinflussung durch Drehstromanlagen 

DIN VDE 0228-3 
VDE 0228-3:1988-09 

Maßnahmen bei Beeinflussung von Fernmeldeanlagen durch 
Starkstromanlagen - Beeinflussung durch Wechselstrom-Bahnanlagen 

DIN VDE 0228-4 
VDE 0228-4:1987-12 

Maßnahmen bei Beeinflussung von Fernmeldeanlagen durch 
Starkstromanlagen - Beeinflussung durch Gleichstrom-Bahnanlagen 
Seite 4 Inhalt der Gruppe 2 (2010-06) 

DIN VDE 0228-5  
VDE 0228-5:1987-12 

Maßnahmen bei Beeinflussung von Fernmeldeanlagen durch 
Starkstromanlagen - Beeinflussung durch Hochspannungs-
GleichstromÜbertragungsanlagen (HGÜ) 

Nizkonapetostni kabli (Grupe 2: Energieleiter)
DIN 57250-1 
VDE 0250-1:1981-10 

Isolierte Starkstromleitungen - Allgemeine Festlegungen 

DIN VDE 0250-102 
VDE 0250-102:1991-07 

Isolierte Starkstromleitungen - Wärmebeständige PVC-
Verdrahtungsleitung in Zwillingsausführung 

DIN 57250-106 
VDE 0250-106:1982-10 

Isolierte Starkstromleitungen - EFTE-Aderleitung 

DIN VDE 0250-201 
VDE 0250-201:1992-09 

Isolierte Starkstromleitungen – Stegleitung 

DIN VDE 0250-204 
VDE 0250-204:2000-12 

Isolierte Starkstromleitungen - PVC-Installationsleitung NYM 

DIN 57250-206 
VDE 0250-206:1983-10 

Isolierte Starkstromleitungen - PVC-Mantelleitung mit Tragseil 

DIN VDE 0250-210 
VDE 0250-210:1985-02 

Isolierte Starkstromleitungen – Bleimantelleitung 

DIN 57250-212  
VDE 0250-212:1982-06 

Isolierte Starkstromleitungen - Geschirmte PVC-Leitung 

DIN VDE 0250-213 
VDE 0250-213:1986-08 

Isolierte Starkstromleitungen - Dachständer-Einführungsleitungen 

DIN VDE 0250-214 
VDE 0250-214:2002-04 

Isolierte Starkstromleitungen - Installationsleitung NHXMH mit 
verbessertem Verhalten im Brandfall 

DIN VDE 0250-215 
VDE 0250-215:2002-04 

Isolierte Starkstromleitungen - Installationsleitung NHMH mit speziellen 
Eigenschaften im Brandfall 

DIN VDE 0250-502 
VDE 0250-502:1985-03 

Isolierte Starkstromleitungen - Wärmebeständige Silikon-Fassungsader 

DIN VDE 0250-602 
VDE 0250-602:1985-03 

Isolierte Starkstromleitungen - Sonder-Gummiaderleitungen 

DIN VDE 0250-605 
VDE 0250-605:2006-06 

Isolierte Starkstromleitungen - Teil 605: Geschirmte Leitung mit 
Gummi-Isolierung und PVC-Mantel Nennspannung Uo/U 3,6/6 kV und 
6/10 kV 

DIN VDE 0250-802 
VDE 0250-802:1985-02 

Isolierte Starkstromleitungen – Theaterleitung 
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DIN VDE 0250-806 
VDE 0250-806:1992-09 

Isolierte Starkstromleitungen - Gummischlauchleitung NMHVÖU 

DIN VDE 0250-809 
VDE 0250-809:1985-05 

Isolierte Starkstromleitungen - Gummi-Flachleitung 

DIN VDE 0250-811 
VDE 0250-811:1985-02 

Isolierte Starkstromleitungen - Gummischlauchleitung NSHCÖU 

DIN VDE 0250-812 
VDE 0250-812:1985-05 

Isolierte Starkstromleitungen - Gummischlauchleitung NSSHÖU 

DIN VDE 0250-813 
VDE 0250-813:1985-05 

Isolierte Starkstromleitungen – Leitungstrosse 

DIN VDE 0250-814 
VDE 0250-814:1985-02 

Isolierte Starkstromleitungen - Gummischlauchleitung NSHTÖU 

VDE standardi za energetske kable z izolacijo XLPE
DIN VDE 0262 
VDE 0262:1995-12 

Installationskabel mit Isolierung aus vernetztem Polyethylen und Mantel 
aus thermoplastischem PVC mit Nennspannung 0,6/1 kV 

DIN VDE 0262 
VDE 0262 Berichtigung 
1:2004-01 

Berichtigungen zu DIN VDE 0262 (VDE 0262):1995-12 

DIN VDE 0265 
VDE 0265:1995-12 

Kabel mit Kunststoffisolierung und Bleimantel für Starkstromanlagen 

DIN VDE 0266 
VDE 0266:2000-03 

Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall - 
Nennspannungen 0,6/1 kV 

DIN VDE 0266 
VDE 0266 Berichtigung 
1:2006-03 

Berichtigungen zu DIN VDE 0266 (VDE 0266):2000-03 

DIN VDE 0271 
VDE 0271:2007-01 

Starkstromkabel - Festlegungen für Starkstromkabel ab 0,6/1 kV für 
besondere Anwendungen 

DIN VDE 0271 
VDE 0271 Ber. 2008-02 

Berichtigungen zu DIN VDE 0271 (VDE 0271):2007-01 

DIN EN 50397-1 
VDE 0276-397-1:2007-07 

Kunststoffumhüllte Leiter und zugehörige Armaturen für Freileitungen 
mit Nennspannungen über 1 kV und nicht mehr als 36 kV 
Wechselspannung - Teil 1: Kunststoffumhüllte Freileitungsseile; - 
Deutsche Fassung EN 50397-1:2006 

DIN EN 50397-2 
VDE 0276-397-2:2010-05 

Kunststoffumhüllte Leiter und zugehörige Armaturen für Freileitungen 
mit Nennspannungen über 1 kV und nicht mehr als 36 kV 
Wechselspannung - Teil 2: Armaturen für kunststoffumhüllte 
Freileitungsseile – Prüfungen und Anforderungen; - Deutsche Fassung 
EN 50397-2:2009 

DIN VDE 0276-603 
VDE 0276-603:2010-03 

Starkstromkabel - Teil 603: Energieverteilungskabel mit Nennspannung 
0,6/1 kV; - Deutsche Fassung HD 603 S1:1994/A3:2007, Teile 0, 1, 3 G 
und 5 G 

DIN VDE 0276-604 
VDE 0276-604:2008-02 

Starkstromkabel - Teil 604: Starkstromkabel mit Nennspannungen 
0,6/1kV mit verbessertem Verhalten im Brandfall für Kraftwerke; -
Deutsche Fassung HD 604 S1:1994 + A1:1997 + A2:2002 + A3:2005, 
Teile 0, 1 und 5 G Seite 6 Inhalt der Gruppe 2 (2010-06) 

DIN VDE 0276-605 
VDE 0276-605:2009-07 

Starkstromkabel - Ergänzende Prüfverfahren; - Deutsche Fassung HD 
605 S2:2008 

DIN VDE 0276-620 
VDE 0276-620:2009-05 

Starkstromkabel - Teil 620: Energieverteilungskabel mit extrudierter 
Isolierung für Nennspannungen von 3,6/6 (7,2) kV bis 20,8/36 (42) kV; 
- Deutsche Fassung HD 620 S1:1996/A3:2007, Teile 0, 1, 5-C und 6-C 

DIN VDE 0276-621 Starkstromkabel - Energieverteilungskabel mit getränkter 
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VDE 0276-621:1997-05 Papierisolierung für Mittelspannung; - Deutsche Fassung HD 621 
S1:1996; Teile 1, 2, 3C, 4C 

DIN VDE 0276-622 
VDE 0276-622:2006-05 

Starkstromkabel - Teil 622: Starkstromkabel mit Nennspannungen von 
3,6/6 (7,2) kV bis 20,8/36 (42) kV mit verbessertem Verhalten im 
Brandfall für Kraftwerke; - Deutsche Fassung HD 622 S1:1996 + 
A1:2000 + A2:2005, Teil 1 und Teil 4D 

DIN VDE 0276-626 
VDE 0276-626:1997-01 

Starkstromkabel - Isolierte Freileitungsseile für oberirdische 
Verteilungsnetze mit Nennspannungen 0,6/1 (1,2) kV; - Deutsche 
Fassung HD 626 S1 Teile 1, 2 und 4F-1:1996 

DIN VDE 0276-626/A1 
VDE 0276-626/A1:1998 

Starkstromkabel - Isolierte Freileitungsseile für oberirdische 
Verteilungsnetze mit Nennspannungen 0,6/1 (1,2) kV; - Deutsche 
Fassung HD 626 S1/A1:1997 

DIN VDE 0276-627 
VDE 0276-627:2006-09 

Starkstromkabel - Teil 627: Vieladrige und vielpaarige Kabel für die 
Verlegung in Luft und in Erde; - Deutsche Fassung HD 627 S1:1996 + 
A1:2000 + A2:2005, Teile 0, 1, 4H und 7H 

DIN VDE 0276-632 
VDE 0276-632:1999-05 

Starkstromkabel mit extrudierter Isolierung und ihre Garnituren - 
Nennspannungen über 36 kV bis 150 kV; - Deutsche Fassung HD 632 
S1 Teile 1, 3D, 4D, 5D:1998 

DIN VDE 0276-633 
VDE 0276-633:1999-05 

Prüfungen an Ölkabeln mit einer Isolierung aus Papier oder 
polypropylenbeschichtetem Papier und Metallmantel und Garnituren - 
Wechselspannungen bis einschließlich 400 kV - Deutsche Fassung HD 
633 S1 Teile 1, 3D:1997 

DIN VDE 0276-634 
VDE 0276-634:1999-05 

Prüfungen an Gasinnendruckkabeln und Garnituren - 
Wechselspannungen bis einschließlich 275 kV - Deutsche Fassung HD 
634 S1 Teile 1, 3C:1997 

DIN VDE 0276-635 
VDE 0276-635:1999-05 

Prüfungen an Gasaußendruckkabeln und Garnituren - 
Wechselspannungen bis einschließlich 275 kV - Deutsche Fassung HD 
635 S1 Teile 1, 3C:1997 

DIN VDE 0276-1000 
VDE 0276-1000:1995-06 

Starkstromkabel - Strombelastbarkeit, Allgemeines; 
Umrechnungsfaktoren 

DIN EN 50393 
VDE 0278-393:2006-11 

Prüfverfahren und Prüfanforderungen für die Garnituren von 
Verteilerkabeln mit einer Nennspannung von 0,6/1,0 (1,2) kV - Deutsche 
Fassung EN 50393:2006 

DIN EN 61442 
VDE 0278-442:2006-01 

Prüfverfahren für Starkstromkabelgarnituren mit einer Nennspannung 
von 6 kV (Um = 7,2 kV) bis 36 kV (Um = 42 kV) - (IEC 61442:2005, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN 61442:2005 

DIN EN 50483-1 
VDE 0278-483-1:2009-11 

Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte 
Niederspannungsfreileitungen - Teil 1: Allgemeines; - Deutsche Fassung 
EN 50483-1:2009 

DIN EN 50483-2 
VDE 0278-483-2:2009-11 

Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte 
Niederspannungsfreileitungen - Teil 2: Abspann- und Tragklemmen für 
selbsttragende isolierte Freileitungsseile; - Deutsche Fassung EN 50483-
2:2009 

DIN EN 50483-3 
VDE 0278-483-3:2009-11 

Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte 
Niederspannungsfreileitungen - Teil 3: Abspann- und Tragklemmen für 
Systeme mit Nullleiter-Tragseil; - Deutsche Fassung EN 50483-3:2009 

DIN EN 50483-4 
VDE 0278-483-4:2009-11 

Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte 
Niederspannungsfreileitungen - Teil 4: Verbinder; - Deutsche Fassung 
EN 50483-4:2009 

DIN EN 50483-5 
VDE 0278-483-5:2009-11 

Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte 
Niederspannungsfreileitungen - Teil 5: Elektrische Alterungsprüfungen; 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 

nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090 

 106

- Deutsche Fassung EN 50483-5:2009 
DIN EN 50483-6 
VDE 0278-483-6:2009-11 

Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte 
Niederspannungsfreileitungen - Teil 6: Umweltprüfungen; - Deutsche 
Fassung EN 50483-6:2009 

DIN VDE 0278-629-1 
VDE 0278-629-1:2009-07 

Prüfanforderungen für Kabelgarnituren für Starkstromkabel mit einer 
Nennspannung von 3,6/6(7,2) kV bis 20,8/36(42) kV-Teil 1:Kabel mit 
extrudierter Kunststoffisolierung - Deutsche Fassung HD 629.1 S2:2006 
+ A1:2008 

DIN VDE 0278-629-2 
VDE 0278-629-2:2009-07 

Prüfanforderungen für Kabelgarnituren für Starkstromkabel mit einer 
Nennspannung von 3,6/6(7,2) kV bis 20,8/36(42) kV - Teil 2: Kabel mit 
massegetränkter Papierisolierung - Deutsche Fassung HD 629.2 S2:2006 
+ A1:2008 Inhalt der Gruppe 2 (2010-06) Seite 7 

DIN VDE 0278-631-1 
VDE 0278-631-1:2008-12 

Kabel und isolierte Leitungen – Garnituren – Materialcharakterisierung - 
Teil 1: Fingerprint- und Typprüfungen für Reaktionsharzmassen; - 
Deutsche Fassung HD 631.1 S2:2007 

DIN VDE 0278-631-2 
VDE 0278-631-2:2008-12 

Kabel und isolierte Leitungen – Garnituren – Materialcharakterisierung - 
Teil 2: Fingerprint- und Typprüfungen für wärmeschrumpfende 
Komponenten für Niederspannungsanwendungen - Deutsche Fassung 
HD 631.2 S1:2007 

DIN VDE 0278-631-3 
VDE 0278-631-3:2009-05 

Kabel und isolierte Leitungen – Garnituren – Materialcharakterisierung - 
Teil 3: Fingerprintprüfungen für wärmeschrumpfende - Komponenten 
für Mittelspannungsanwendungen von 3,6/6 (7,2) kV bis 20,8/36 (42) 
kV - Deutsche Fassung HD 631.3 S1:2008 

DIN VDE 0278-631-4 
VDE 0278-631-4:2009-05 

Kabel und isolierte Leitungen – Garnituren – Materialcharakterisierung - 
Teil 4: Fingerprintprüfungen für kaltschrumpfende - Komponenten für 
Nieder- und Mittelspannungsanwendungen bis 20,8/36 (42) kV; - 
Deutsche Fassung HD 631.4 S1:2008 

Splošni pojmi in določila
DIN VDE 0289-1 
VDE 0289-1:1988-03 

Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen - 
Allgemeine Begriffe 

DIN VDE 0289-2 
VDE 0289-2:1988-03 

Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen – 
Aufbauelemente 

DIN VDE 0289-3 
VDE 0289-3:1988-03 

Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen – 
Fertigungsvorgänge 

DIN VDE 0289-4 
VDE 0289-4:1988-03 

Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen - Prüfen 
und Messen - Inhalt der Gruppe 2 (2010-06) Seite 9 

DIN VDE 0289-5 
VDE 0289-5:1988-03 

Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen - Längen 

DIN VDE 0289-6 
VDE 0289-6:1993-03 

Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen - 
Zubehör, Garnituren 

DIN VDE 0289-7 
VDE 0289-7:1988-03 

Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen - 
Verlegung und Montage 

DIN VDE 0289-8 
VDE 0289-8:1988-03 

Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen – 
Strombelastbarkeit 

DIN VDE 0291-1 
VDE 0291-1:1972-02 

Bestimmungen für Füllmassen für Kabelzubehörteile sowie 
Abbrühmassen - Heiß zu vergießende Füllmassen, 
Kaltpreßmassen,Kaltvergußmassen sowie Abbrühmassen 
 

DIN VDE 0291-1a 
VDE 0291-1a:1973-07 

Bestimmungen für Füllmassen für Kabelzubehörteile sowie 
Abbrühmassen - Änderung a 

DIN 57291-2 Vergußmassen zur Verwendung in Kabelgarnituren - Gießharzmassen 
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VDE 0291-2:1979-11 und –formstoffe 
DIN VDE 0292 
VDE 0292:2007-05 

System für Typkurzzeichen von isolierten Leitungen; - Deutsche 
Fassung HD 361 S3:1999 + A1:2006 

DIN VDE 0293-1 
VDE 0293-1:2006-10 

Kennzeichnung der Adern von Starkstromkabeln und 
isoliertenStarkstromleitungen mit Nennspannungen bis 1 000 V - Teil 1: 
Ergänzende nationale Festlegungen 

DIN VDE 0293-308 
VDE 0293-308:2003-01 

Kennzeichnung der Adern von Kabeln/Leitungen und flexiblen 
Leitungen durch Farben; - Deutsche Fassung HD 308 S2:2001 

DIN EN 50334 
VDE 0293-334:2001-10 

Kennzeichnung der Adern von Kabeln und Leitungen durch Bedrucken; 
- Deutsche Fassung EN 50334:2001 

DIN EN 60228 
VDE 0295:2005-09 

Leiter für Kabel und isolierte Leitungen - (IEC 60228:2004); Deutsche 
Fassung EN 60228:2005 + Corrigendum:2005 

DIN VDE 0298-3 
VDE 0298-3:2006-06 

Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen 
- Teil 3: Leitfaden für die Verwendung nicht harmonisierter 
Starkstromleitungen 

DIN VDE 0298-4 
VDE 0298-4:2003-08 

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 

DIN VDE 0298-300 
VDE 0298-300:2009-09 

Leitfaden für die Verwendung harmonisierter 
Niederspannungsstarkstromleitungen; - Deutsche Fassung HD 516 
S2:1997 + A1:2003 +A2:2008 

DIN VDE 0299-1 
VDE 0299-1:1986-03 

Rechenverfahren mit fiktiven Durchmessern zur Ermittlung der 
Wanddicken für innere Schutzhüllen und Mäntel von Kabeln und 
isolierten Leitungen – Starkstromkabel 

Izolacijski materiali (Grupe 3 – Isolierstoffe) 
VDE 0303-21 
(EN 60243-1:1998) 
(IEC 60234-1:1998) 

VDE 0303-21 Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden 
Werkstoffen Prüfverfahren - Prüfungen bei technischen Frequenzen 
(IEC 60234-1:1998); Deutsche Fassung EN 60243-1:1998 

VDE 0303-22 
EN 60243-2:2001 

VDE 0303-22 Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden 
Werkstoffen Prüfverfahren - Zusätzliche Anforderungen für Prüfungen 
mit Gleichspannung 
(IEC 60243-2:2001); Deutsche Fassung EN 60243-2:2001 

VDE 0303-23 
EN 60243-3:2001 
IEC 60243-3:2001 
 

VDE 0303-23 Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden 
Werkstoffen - Prüfverfahren Zusätzliche Festlegungen für 
Stoßspannungsprüfungen (1,2/50 µs) 
(IEC 60243-3:2001); Deutsche Fassung EN 60243-3:2001 
Durchschlagsspannung und Durchschlagsfestigheit 

VDE 0340-1: 08-05 
(IEC 60454-1:1992) 
(DIN EN 60454-1:1994) 

VDE 0340-1 Bestimmungen für selbstklebende Isolierbänder für 
elektrotechnische Anwendungen Allgemeine Anforderungen 
(IEC 60454-1:1992); Deutsche Fassung EN 60454-1:1994 

VDE 0340-2:08-05 
(IEC 60454-2:2007) 
(DIN EN 60454-2:2007) 

VDE 0340-2 Selbstklebende Bänder für elektrotechnische 
Anwendungen  
Teil 2: Prüfverfahren (IEC 60454-2:2007); Deutsche Fassung EN 
60454-2:2007 
 
 

Preskušanje kablov (Grupe 4 – Messen, Steueren, Pruefen) 
DIN VDE 0472 
VDE 0472 Beiblatt 
1:2005-02 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Verzeichnis der Normen 
der Reihe DIN VDE 0472 (VDE 0472) 
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DIN VDE 0472-1 
VDE 0472-1:1987-06 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen – Allgemeines 

DIN 57472-401 
VDE 0472-401:1984-06 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen – Außenmaße 

DIN 57472-402 
VDE 0472-402:1984-05 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Wanddicke sowie Dicke 
von Bewehrungsdrähten und –bändern 

DIN 57472-505 
VDE 0472-505:1983-04 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Verlustfaktor, 
dielektrische Verlustzahl und Ableitung 

DIN 57472-506 
VDE 0472-506:1983-04 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen – Kopplungen 

DIN 57472-507 
VDE 0472-507:1983-04 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen – Reduktionsfaktor 

DIN VDE 0472-509 
VDE 0472-509:1986-10 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Spannungsfestigkeit von 
Kabeln, Leitungen und Schnüren für Fernmelde- und 
Informationsverarbeitungsanlagen 

DIN VDE 0472-512 
VDE 0472-512:1985-05 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Widerstand zwischen 
Schutzleiter und Leitschicht 

DIN VDE 0472-603 
VDE 0472-603:1989-07 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen – Biegeverhalten 

DIN VDE 0472-604 
VDE 0472-604:1985-05 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Dichtheit von 
Kabelmänteln 

DIN VDE 0472-605 
VDE 0472-605:1985-01 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen – Abrieb 

DIN VDE 0472-613 
VDE 0472-613:1985-11 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen – Weiterreißwiderstand 

DIN 57472-619 
VDE 0472-619:1983-01 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen – Kerbkraft 

DIN 57472-621 
VDE 0472-621:1983-01 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Kristallit-Schmelzpunkt 

DIN 57472-623 
VDE 0472-623:1983-01 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Bruchdehnung des 
Kupferleiters 

DIN 57472-625 
VDE 0472-625:1983-01 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Zug- und 
Dehnungsverhalten von Zugentlastungselementen 

DIN 57472-626 
VDE 0472-626:1983-01 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen – Reißlänge 

DIN VDE 0472-705 
VDE 0472-705:1987-01 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Indirekte Rußbestimmung 
bei PVC-Mänteln 

DIN VDE 0472-801 
VDE 0472-801:1986-03 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen – Verzinkungsgüte 

DIN VDE 0472-805 
VDE 0472-805:1994-01 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen – Ozonbeständigkeit 

DIN 57472-808 
VDE 0472-808:1984-02 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Verzinnbarkeit, Lötbarkeit 
und Lötschrumpfung 

DIN 57472-812 
VDE 0472-812:1984-02 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Porenfreiheit von 
metallenen Überzügen Seite 12 Inhalt der Gruppe 4 (2010-06) 
 

DIN VDE 0472-814 
VDE 0472-814:1991-01 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Isolationserhalt bei 
Flammeneinwirkung 

DIN VDE 0472-815 
VDE 0472-815:1989-03 

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen – Halogenfreiheit 
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DIN EN 60229 
VDE 0473-229:2009-04 

Starkstromkabel - Prüfungen an extrudierten Außenmänteln mit 
besonderer Schutzfunktion (IEC 60229:2007); Deutsche Fassung EN 
60229:2008 

DIN EN 50396 
VDE 0473-396:2006-07 

Nicht-elektrische Prüfverfahren für Niederspannungskabel und -
leitungen; - Deutsche Fassung EN 50396:2005 

DIN EN 50414 
VDE 0473-414:2007-03 

Prüfverfahren für die Analyse von Blei in PVC entnommen aus 
Isolierung und Mantel von Kabeln, isolierten Leitungen und 
Lichtwellenleiterkabeln - Verfahren A: Bestimmung des 
Gesamtbleigehalts mit der Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie – 
Verfahren B: Qualitative Analyse des Bleigehalts durch 
Bleisulfidverfärbung; - Deutsche Fassung EN 50414:2006 

DIN EN 50497 
VDE 0473-497:2008-11 

Empfohlenes Prüfverfahren zur Einschätzung des Risikos von 
Weichmacherausschwitzungen bei PVC-isolierten und –ummantelten 
Kabeln und Leitungen; - Deutsche Fassung EN 50497:2007 

DIN EN 60811-1-1 
VDE 0473-811-1-1: 
2002-05 

Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - 
Allgemeine Prüfverfahren - Allgemeine Anwendung - Messung der 
Wanddicke und der Außenmaße - Verfahren zur Bestimmung der 
mechanischen Eigenschaften - (IEC 60811-1-1:1993 + A1:2001); 
Deutsche Fassung EN 60811-1-1:1995 + A1:2001 

DIN EN 60811-1-2 
VDE 0473-811-1-2: 
2001-11 

Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - 
Allgemeine Prüfverfahren - Allgemeine Anwendung – Thermische 
Alterung - (IEC 60811-1-2:1985 + Corrigendum 1986 + A1:1989 + 
A2:2000); Deutsche Fassung EN 60811-1-2:1995 + A2:2000 

DIN EN 60811-1-3 
VDE 0473-811-1-3: 
2002-09 

Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - 
Allgemeine Prüfverfahren - Allgemeine Anwendung - 
Dichtebestimmung, Wasseraufnahmeprüfungen, Schrumpfungsprüfung - 
(IEC 60811-1-3:1993 + A1:2001); Deutsche Fassung EN 60811-1-
3:1995 + A1:2001 

DIN EN 60811-1-4 
VDE 0473-811-1-4: 
2002-09 

Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - 
Allgemeine Prüfverfahren - Allgemeine Anwendung - Prüfungen bei 
niedriger Temperatur - (IEC 60811-1-4:1985 + Corrigendum Mai 1986 
+ A1:1993+A2:2001); Deutsche Fassung EN 60811-1-4:1995+A2:2001 

DIN EN 60811-2-1 
VDE 0473-811-2-1: 
2002-09 

Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - 
Allgemeine Prüfverfahren - Besondere Verfahren für elastomere - 
Ozonbeständigkeit, Wärmedehnung, Ölbeständigkeit - (IEC 60811-2-
1:1998 + A1:2001); Deutsche Fassung EN 60811-2-1:1998 + A1:2001 

DIN EN 60811-3-1 
VDE 0473-811-3-1: 
2002-07 

Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - 
Allgemeine Prüfverfahren - Verfahren für PVC-Mischungen - 
Wärmedruckprüfung, Prüfung der Rissbeständigkeit - (IEC 60811-3-
1:1985 + Corrigendum 1986 + A1:1994 + A2:2001); Deutsche Fassung 
EN 60811-3-1:1995 + A1:1995 + A2:2001 

DIN EN 60811-3-2 
VDE 0473-811-3-2: 
2004-12 

Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - 
Allgemeine Prüfverfahren - Teil 3-2: Verfahren für PVC-Mischungen - 
Prüfung des Masseverlustes - Prüfung der thermischen Stabilität - (IEC 
60811-3-2:1985 + Corr. 1986 + A1:1993 + A2:2003); Deutsche Fassung 
EN 60811-3-2:1995 + A2:2004 

DIN EN 60811-4-1 
VDE 0473-811-4-1: 
2005-04 

Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - 
Allgemeine Prüfverfahren - Teil 4-1: Besondere Verfahren für 
Polyethylen - und Polypropylen-Verbindungen – Spannungsriss- 
beständigkeit - Messung des Schmelzindexes - Bestimmung des Rußund 
/oder Füllstoffgehaltes in Polyethylen durch direkte Verbrennung - 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 

nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090 

 110

Bestimmung des Rußgehaltes durch thermogravimetrische Analyse 
(TGA) - Bewertung der Rußverteilung in Polyethylen unter Verwendung 
eines Mikroskops - (IEC 60811-4-1:2004); Deutsche asung 

DIN EN 60811-4-2 
VDE 0473-811-4-2: 
2005-04 

Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - 
Allgemeine Prüfverfahren - Teil 4-2: Besondere Verfahren für 
Polyethylen- und Polypropylen-Mischungen - Zugfestigkeit und 
Reißdehnung nach Vorbehandlung bei erhöhter Temperatur - 
Wickelprüfung nach Vorbehandlung bei erhöhter Temperatur - 
Wickelprüfung nach thermischer Alterung in Luft - Messung der 
Masseaufnahme - Langzeit(Lebensdauer)-Prüfung - Prüfverfahren der 
Sauerstoffalterung unter Kupfereinfluss - (IEC 60811-4-2:2004); 

DIN EN 60811-5-1 
VDE 0473-811-5-1: 
2004-12 

Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - 
Allgemeine Prüfverfahren - Teil 5-1: Besondere Prüfverfahren für 
Füllmassen - Tropfpunkt - Ölabscheidung - Kälterissbeständigkeit - 
Gesamtsäurezahl - Abwesenheit korrosiver Bestandteile - 
Dielektrizitätskonstante bei 23 °C - Gleichstromwiderstand bei 23 °C 
und 100 °C - (IEC 60811-5-1:1990, modifiziert + A1:2003);Deutsche 
Fassung EN 60811-5-1:1999 + A1:2004 

DIN EN 60230 
VDE 0481-230:2003-03 

Stoßspannungsprüfungen an Kabeln und Leitungen und deren 
Garnituren - (IEC 60230:1966); Deutsche Fassung EN 60230:2002 

DIN EN 50395 
VDE 0481-395:2006-07 

Elektrische Prüfverfahren für Niederspannungskabel und -leitungen; - 
Deutsche Fassung EN 50395:2005 Inhalt der Gruppe 4 (2010-06) Seite 
13 

DIN EN 60885-2 
VDE 0481-885-2: 
2004-11 

Elektrische Prüfverfahren für Starkstromkabel - Teil 2: 
Teilentladungsprüfungen - (IEC 60885-2:1987); Deutsche Fassung EN 
60885-2:2003 

DIN EN 60885-3 
VDE 0481-885-3:2004-11 

Elektrische Prüfverfahren für Starkstromkabel - Teil 3: Prüfverfahren 
zur Teilentladungsmessung an Längen von extrudierten Kabeln - (IEC 
60885-3:1988); Deutsche Fassung EN 60885-3:2003 

DIN EN 62230 
VDE 0481-2230:2008-08 

Kabel und isolierte Leitungen - Durchlaufspannungsprüfung - (IEC 
62230:2006); Deutsche Fassung EN 62230:2007 

DIN EN 50200 
VDE 0482-200:2007-03 

Prüfung des Isolationserhaltes im Brandfall von Kabeln mit kleinen 
Durchmessern für die Verwendung in Notstromkreisen bei 
ungeschützter Verlegung; - Deutsche Fassung EN 50200:2006 

DIN EN 60332-1-2 
VDE 0482-332-1-2:2005-
06 

Prüfungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im 
Brandfall - Teil 1-2: Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung an 
einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel - Prüfverfahren 
mit 1-kW-Flamme mit Gas/Luft-Gemisch 
 
 
 
 
 
 
 

Preskušanje kablov (Grupe 8 – Informationstechnik) 
VDE 0804-100:2009-04 
(DIN EN 41003) 

Besondere Sicherheitsanforderungen an Geräte zum Anschluss an 
Telekommunikationsnetze und/oder Kabelverteilsysteme;  
Deutsche Fassung EN 41003:2008 

DIN EN 61643-21 
VDE 0845-3-1:2010-03 

Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung - Teil 21: 
Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Telekommunikations- 
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und signalverarbeitenden Netzwerken – Leistungsanforderungen und 
Prüfverfahren - (IEC 61643-21:2000 + Corrigendum:2001 + A1:2008, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN 61643-21:2001 + A1:2009 

DIN CLC/TS 61643-22 
VDE V 0845-3-2:2007-09 

Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung - Teil 22: 
Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Telekommunikations- 
und signalverarbeitenden Netzwerken - Auswahl- und 
Anwendungsprinzipien - (IEC 61643-22:2004, modifiziert); 
Deutsche Fassung CLC/TS 61643-22:2006 

DIN EN 61663-1 
VDE 0845-4-1:2000-07 

Blitzschutz Telekommunikationsleitungen - Lichtwellenleiteranlagen - 
(IEC 61663-1:1999 + Corrigendum 1999); Deutsche Fassung EN 61663-
1:1999 

DIN EN 61663-2 
VDE 0845-4-2:2002-07 

Blitzschutz - Telekommunikationsleitungen - Leitungen mit 
metallischen Leitern - (IEC 61663-2:2001); Deutsche Fassung EN 
61663-2:2001 

DIN EN 50468 
VDE 0845-7:2010-02 

Anforderungen zur Zerstörfestigkeit von Einrichtungen mit 
Telekommunikationsanschluss gegen Überspannungen und -ströme 
infolge Blitzschlags; - Deutsche Fassung EN 50468:2009 

DIN EN 61643-311 
VDE 0845-5-1:2002-12 

Bauelemente für Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung - Teil 
311: Festlegungen für Gasentladungsableiter (ÜsAg) – 
(IEC 61463-311:2001); Deutsche Fassung EN 61643-311:2001 

DIN EN 61643-321 
VDE 0845-5-2:2003-02 

Bauelemente für Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung - 
Festlegungen für Avalanche-Dioden (ABD) - (IEC 61643-321:2001); 
Deutsche Fassung EN 61643-321:2002 

DIN EN 61643-331 
VDE 0845-5-3:2004-03 

Bauelemente für Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung - Teil 
331: Festlegungen für Metalloxidvaristoren (MOV) - 
(IEC 61643-331:2003); Deutsche Fassung EN 61643-331:2003 

DIN EN 61643-341 
VDE 0845-5-4:2002-11 

Bauelemente für Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung - 
Festlegungen für Suppressordioden (TSS) - (IEC 61643-341:2001); 
Deutsche Fassung EN 61643-341:200 
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PRAVILNIKI NORMATIVI IN STANDARDI OSTALE INFRASTRUKTURE 
 

Ur. l. RS št. 26/2002, 
54/2002 

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov 

Ur. l. RS št 12/2010, 
45/2011 

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v 
območjih njihovih varovalnih pasov (31. in 34. člen)* 

SIST-TS CEN/TS 15280: 
2006 

Vrednotenje verjetnosti nastanka korozije vkopanih cevovodov – 
Uporaba pri katodno zaščitenih cevovodih - Evaluation of a.c. corrosion 
likelihood of buried pipelines - Application to cathodically protected 
pipeline 

SIST EN 752:2009 Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb 
Drain and sewer systems outside buildings 

SIST EN 805:2000 Oskrba z vodo - Zahteve za zunanje vodovode in dele - Water supply - 
Requirements for systems and components outside buildings 

SIST EN 1594:2009 Sistemi oskrbe s plinom - Cevovodni sistemi za najvišji delovni tlak nad 
16 bar - Funkcionalne zahteve - Gas supply systems - Pipelines for 
maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements 

SIST EN 1610:2001 Gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo
Construction and testing of drains and sewers 

SIST EN 12068:1999 Katodna zaščita - Organske prevleke za zunanjo antikorozijsko zaščito 
skupaj s katodno zaščito na jeklenih cevovodih v zemlji ali v vodi - 
Toplotno skrčljivi trakovi in materialiCathodic protection - External 
organic coatings for the corrosion protection of burried or immersed 
steel pipelines used in conjunction with cathodic protection - Tapes and 
shrinkable materials 

SIST EN 12954:2003 Katodna zaščita vkopanih ali potopljenih kovinskih konstrukcij - 
Splošna načela in uporaba za cevovode Cathodic protection of buried or 
immersed metallic structures - General principles and application for 
pipelines 

SIST EN 13509:2003 Merilne tehnike za katodno zaščito 
Cathodic protection measurement techniques 

SIST EN 41003:2009 Posebne varnostne zahteve za opremo, ki se priključuje na 
telekomunikacijska omrežja oziroma kabelski razdelilni sistem - 
Particular safety requirements for equipment to be connected to 
telecommunication networks and/or a cable distribution system 
Še vedno velja tudi Pravilnik o tehničnih normativih za zaščito 
nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj Ur.l. 
SFRJ, št. 13/1978  

SIST EN 50162:2005 Železniške naprave – Zaščita proti koroziji zaradi učinkovanja blodečih 
tokov pri enosmernih tokovnih sistemih 
Protection against corrosion by stray current from direct current systems 

Normativi vodovod 
točka. 3.4.2. 

Projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega vodovodnega sistema 
Odmiki napeljav (svetli), ki potekajo vzporedno z vodovodom 

Normativi kanalizacija 
točka. 3.4.2.2. 

Projektiranje tehnična izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega 
sistema - Horizontalni odmiki 
 
 
 
 

Ur.l. RS št. 56/2003 Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav 
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električne vleke enosmernega sistema 3 kV 
(1) Ta pravilnik določa pogoje za projektiranje in gradnjo stabilnih 
naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV ter pogoje za njihovo 
vzdrževanje za celotno območje Republike Slovenije. 

(2) Pravilnik se ne nanaša na napajalne daljnovode, za katere velja 
pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih 
elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo 1 kV do 400 kV (Uradni 
list SFRJ, št. 65/88), na naprave v visokonapetostnem postroju 
elektronapajalnih postaj, za katere velja pravilnik o tehničnih normativih 
za elektroenergetske postroje nazivne napetosti nad 1000 V (Uradni list 
SFRJ, št. 4/74 in 13/78), ter na nizkonapetostne električne instalacije, za 
katere velja pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne 
električne instalacije (Uradni list SFRJ, št. 53/88). 

Ur.l. RS št. 11/2002 Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na 
elektrificiranih progah 
(1) Ta pravilnik določa varnostne ukrepe pred previsoko napetostjo 
dotika na elektrificiranih progah slovenskega železniškega omrežja, in 
sicer: enosmernega sistema 3 kV, enofaznega sistema 25 kV, 50 Hz 
(Dobova) ter enofaznega sistema 15 kV, 16 2/3 Hz (Jesenice).  
(2) Podrobnejše določbe o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo 
dotika na elektrificiranih progah javne železniške infrastrukture z 
enosmernim sistemom 3 kV so v navodilu, katerega izda generalni 
direktor Slovenskih železnic, d. d., sočasno z uveljavitvijo tega 
pravilnika. Določbe se smiselno uporabljajo tudi za enofazni sistem 15 
kV, 16 2/3 Hz in enofazni sistem 25 kV, 50 Hz. 

Ur.l. RS št. 82/2006 Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo 
elementov, naprav in sistemov v železniško infrastrukturo, 
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18. TABELE 

 
Tabela 1 Nazivne napetosti Uo/U kablov v trifaznem sistemu  
 

Nazivna napetost kabla 
Uo/U 

kV/kV 

Nazivna napetost omrežja UN v 
trifaznem sistemu  
UN= 3 Uo (kV) 

0,6/1 1 
6/10 10 

12/20 20 
18/30 kV (20/35 kV) 35 

 
Tabela 2 Osnovni podatki za okrogle in sektorske večžične in enožične vodnike razreda 2  

Nazivni Najmanjše število žic v vodniku Največji zunanji Največja upornost 
prerez 
mm² 

Nekompaktiran 
okrogli 
vodnik 

Kompaktiran 
okrogli vodnik 

SektorskI 
vodnik 

premer okroglih 
vodnikov, mm 

vodnika pri 20 C 
/km 

 Cu Al Cu Al Cu Al Polni-
večžični 

Cu 

Večžični
Cu in Al 

Cu Al 

16 7 - 6 - - - 4,6 - 5,3 - 1,15 - 
25 7 7 6 6 - - 5,7 - 6,6 6,5 0,727 1,20 
35 7 7 6 6 6 - 4,7 - 7,9 7,5 0,524 0,868 
50 19 19 6 6 6 6 7,8 - 9,1 8,6 0,387 0,641 
70 19 19 12 12 12 12 9,4 - 11,0 10,2 0,268 0,443 
95 19 19 15 15 15 15 11 - 12,9 12,0 0,193 0,320 

120 37 37 18 15 18 15 12,4-14,5 13,5 0,153 0,253 
150 37 37 18 15 18 15 13,8-16,2 15,0 0,124 0,206 
185 37 37 30 30 30 30 15,4-18,0 16,8 0,0991 0,164 
240 37 37 34 30 34 30 17,6-20,6 19,2 0,0754 0,125 

 
Tabela 3 Nazivne napetosti omrežja, nazivne napetosti kabla in največje napetosti kabla Um v 

trifaznem sistemu  
 

Nazivna napetost  
omrežja UN 

kV 

Nazivna napetost kabla  
Uo/U 

kV/kV 

Najvišja napetost kabla v  
trifaznem sistemu Um 

kV 
1 0,6/1 1,2 

10 6/10 12,0 
20 12/20 24,0 
35 18/30 kV (20,8/36(42) kV) 

(20/35) 
HD 620 S2 Part 10-C 36 kV 

(HD 620 S2 Part 10-B 42 kV)*) 
*) V standardu SIST HD 620 S2 Part 10 Section B Uo/U/Um = 20,8/36(42) kV (JUS 38,0 kV)!! 
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Tabela 4 Najvišja dopustna trajna delovna temperatura vodnika in najvišja dopustna temperatura 
vodnika v kratkem stiku  

 
Vrsta izolacije Najvišja dopustna temperatura vodnika (°C) 
 Trajno obratovanje Kratki stik 

(trajanje največ 5 sek) 
Polivinilklorid (PVC) 70 160 
Omreženi polietilen (XLPE) 90 250 

 
Tabela 5 Nazivni prerezi faznih vodnikov v odvisnosti od nazivne napetosti kabla za enožilne in 

trižilne kable  (HD 620 S2 Part 10-C-29 tabela 1b)  
 
Vodnik Prerez vodnika [mm2] 
Napetost [kV] 6/10 12/20 18/30 
Bakreni okrogli, 
večžični : 
-enožilni kabli 
-trižilni kabli 

 
 
25 - 1000 
25 – 300  

 
 
35 – 1000 
- 

 
 
50 – 1000 
- 

Aluminijski okrogli, 
večžični : 
-enožilni kabli 
-trižilni kabli 
Sektorski polni 

 
 
50 – 1000 
50 – 300 
50 – 240 

 
 
50 – 1000 
- 
- 

 
 
50 – 1000 
- 
- 

 
Tabela 6 Dopustne delovne temperature vodnika in specifične toplotne upornosti izolacije  
 
Vrsta  
izolacije 

Dopustna delovna 
temperatura 

Dopustno segrevanje izolacije 
pri polaganju 

Specifična toplotna 
upornost izolacije 

 vodnika v zemlji v zraku K.m/W 
 C 20C 30C  

PVC 70 50 40 6,0 
PE 70 50 40 3,5 
XLPE 90 70 60 3,5 
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Tabela 7  Obratovalni pogoji pri polaganju kablov v zemljo (VDE 276-1000 tabela 2) 
 

Obratovalni pogoji pri polaganju kablov v zemlji (VDE 276-1000 tabela 2 *) ) 
Poogoji obratovanja za izračun obremenljivosti 
(Berechnung der Bemessungstrom) 

Odstopanje od obratovalnih 
pogojev 

Način obratovanja 
faktor obremenitve 0,7 

Korekcijski faktorji: 
-VDE 276-1000 tabele 4 do 9 

Pogoji polaganja 
globina polaganja 0,7 m 

-VDE 276-1000 tč.5.3.1.2.1 

Razporeditev - formacija: 
 
- 1 večžilni kabel 
 
 
- 1 enožilni kabel 
 za enosmerni tok 
- 3 enožilni kabli v trikotniku 
 za izmeničen tok 
 
- 3 enožilni kabli v ravnini,  za 
 izmenični tok pri razdalji med kabli 
 7 cm 

 

 

Korekcijski faktorji 
- za kopičenje: 
 VDE 276-1000 tabele 4, 5, 9 
- za večžilne kable: 
 VDE 276-1000 tabela 13 

 - 

 

- za kopičenje: 
 VDE 276-1000 tabele 4 do 7 

 - za kopičenje: 
 VDE 276-1000 tabele 4, 5, 8 

Posteljica iz peska in pokritje iz opek, 
betonskih ali plastičnih plošč 
 

    

 Korekcijski faktorji 
- pri pokrivnih ploščah z 
dostopom zraka: 

 VDE 276-1000 tč.5.3.1.2.3 
- pri polaganju v cevi: 
 VDE 276-1000 tč.5.3.1.2.4 

Okoliški pogoji 
Temperatura zemlje v globini polaganja 
kabla: 20C 
Specifična toplotna upornost zemljišča: 
- vlažno zemljišče 1,0 K.m/W 
- suho zemljišče 2,5 K.m/W 

 Korekcijski faktorji: 
- VDE 276-1000 tabele 4 do 9 
 
- VDE 276-1000 tabele 4 do 9 
 
- 

Obojestranska ozemljitev kovinskih zaslonov glej VDE 276-1000 tč.5.2 
 
*)  ni SIST standarda 
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Tabela 8 Obratovalni pogoji pri polaganja kablov na prostem (VDE 276-1000 tabela 3) 
 

Obratovalni pogoji pri nadzemnem polaganju kablov (VDE 276-1000 tabela 3 *)) 
Poogoji obratovanja za izračun obremenljivosti 
(Berechnung der Bemessungstrom) 

Odstopanje od obratovalnih 
pogojev 

Način obratovanja 
Dolgotrajno obratovanje (faktor obremenitve 1,0) 
skladno s tabelo za nadzemno polaganje (v zraku) 

Tudi pri odstopanju od 
obratovalnih pogojev se 
upošteva dolgotrajno 
obratovanje 

Razporeditev - formacija: 
- 1 večžilni kabel 
- 3 enožilni kabli v trikotniku 
- 3 enožilni kabli v ravnini 
 d = zunanji premer kabla 
 
Polaganje prosto v zraku pri neoviranem 
odvodu toplote 
- oddaljenost kablov od zida, tal ali 
 stropa  d 
- razmik kablov položenih drug do 
 drugega  d 
- razmik kablov položenih drug nad 
 drugim  d 
 razmik med vrstami kablov na 
 kabelskih policah  d 
 (d: premer kabla) 

 
Korekcijski faktorji 
- za kopičenje:  
  VDE 276-1000 tabela 11 
- za večžilne kable:  
  VDE 276-1000 tabela 13 

 - 

 

 

- za kopičenje: 
  VDE 276-1000 tabela 10 

 - za kopičenje: 
  VDE 276-1000 tabela 10 

Okoliški pogoji: 
- temperatura okolice 30C 
- dovolj veliki ali prezračevani prostori, kjer 
 ne prihaja do povišanja temperature zaradi izgub 
- zaščita pred direktnim sončnim obsevanjem 

Korekcijski faktorji: 
- VDE 276-1000 tabela 12 
- VDE 276-1000 tabela 12 
 
- 

Obojestranska ozemljitev kovinskih zaslonov glej VDE 276-1000 tč.5.2 
 
*)  ni SIST standarda 
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Tabela 9.1 Tokovna obremenitev kablov Uo/U = 0,6/1 kV z vodniki iz bakra in aluminija za polaganje v 
zemljo (SIST HD 603 S1/A3 Part 3-G (PVC) in Part 5-G (XLPE) tabela 14) 

 
Vrsta izolacije PVC XLPE 
Razporeditev 

 
1)

 
1)

  

Oznaka konstrukcije (VDE) NYY NYCWY 
NYCY 

N2XY 
N2X2Y 

N2XCWY 
N2XCW2Y 

Nazivni prerez vodnika 
iz bakra (mm²) 

Tokovna obremenitev v (A) za polaganje v zemljo  
 

16 160 102 107 102 108 176 112 115 113 117 
25 208 133 138 133 139 229 145 148 146 150 
35 250 159 164 160 166 275 174 177 176 179 
50 296 188 195 190 196 326 206 209 208 211 
70 365 232 238 234 238 400 254 256 256 257 
95 438 280 286 280 281 480 305 307 307 304 

120 501 318 286 319 315 548 348 349 349 341 
150 563 359 365 357 347 616 392 393 391 377 
185 639 406 413 402 385 698 444 445 442 418 
240 746 473 479 463 432 815 517 517 509 469 

Oznaka konstrukcije (VDE) NAYY NAYCWY 
NAYCY 

NA2XY 
NA2X2Y 

NA2XCWY 
NA2XCW2Y

Nazivni prerez vodnika 
iz aluminija (mm²) 

Tokovna obremenitev v (A) za polaganje v zemljo  
 

25 160 102 106 103 108 177 112 114 113 116 
35 193 123 127 123 129 212 135 136 136 138 
50 230 144 151 145 153 252 158 162 159 164 
70 283 179 185 180 187 310 196 199 197 201 
95 340 215 222 216 223 372 234 238 236 240 

120 389 245 253 246 252 425 268 272 269 272 
150 436 275 284 276 280 476 300 306 302 303 
185 496 313 322 313 314 541 342 347 342 340 
240 578 364 375 362 358 631 398 404 397 387 

 
1) obremenitev v enofaznem sistemu 
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Tabela 9.2 Tokovna obremenitev kablov Uo/U = 0,6/1 kV z vodniki iz bakra in aluminija za nadzemno 
polaganje (SIST HD 603 S1/A3 Part 3-G (PVC) in Part 5-G (XLPE) tabela 15) 

 
Vrsta izolacije PVC XLPE 
Razporeditev 

 
1)

 
1)

  

Oznaka konstrukcije (VDE) NYY NYCWY 
NYCY 

N2XY 
N2X2Y 

N2XCWY 
N2XCW2Y 

Nazivni prerez vodnika 
iz bakra (mm²) 

Tokovna obremenitev v (A) za nadzemno polaganje (v zraku) 
 

16 107 79 84 80 89 131 98 102 100 109 
25 144 106 114 108 119 177 133 138 136 146 
35 176 129 139 132 146 217 162 170 165 179 
50 214 157 169 160 177 265 197 207 201 218 
70 270 199 213 202 221 336 250 263 255 275 
95 334 246 264 249 270 415 308 325 314 336 

120 389 285 307 289 310 485 359 380 364 388 
150 446 326 352 329 350 557 412 437 416 438 
185 516 374 406 377 399 646 475 507 480 501 
240 618 445 483 443 462 774 564 604 565 580 

 NAYY NAYCWY 
NAYCY 

NA2XY 
NA2X2Y 

NA2XCWY 
NA2XCW2Y

Nazivni prerez vodnika 
iz aluminija (mm²) 

Tokovna obremenitev v (A) za nadzemno polaganje (v zraku) 
 

25 110 82 87 83 91 136 102 106 104 112 
35 135 100 107 101 112 166 126 130 128 137 
50 166 119 131 121 137 205 149 161 152 169 
70 210 152 166 155 173 260 191 204 194 214 
95 259 186 205 189 212 321 234 252 239 263 

120 302 216 239 220 247 376 273 296 278 308 
150 345 246 273 249 280 431 311 339 316 349 
185 401 285 317 287 321 501 360 395 365 401 
240 479 338 378 339 374 600 427 472 430 469 

 
1) obremenitev v enofaznem sistemu 
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Tabela 9.3 Tokovna obremenitev kablov Uo/U = 6/10 kV, 12/20 kV in 18/30 kV z vodniki iz bakra 
in aluminija za polaganje v zemljo (SIST HD 620 S2 Part 10-C tabela 7) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Izolacija XLPE 
Uo/U [kV] 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV 

Dovoljena obrat. temperatura 90C 
Razporeditev 

  
 

 

Nazivni prerez vodnika 
iz bakra (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 vodnika 
iz aluminija (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 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 

nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090 

 122

Tabela 9.4 Tokovna obremenitev kablov Uo/U = 6/10 kV, 12/20 kV in 18/30 kV z vodniki iz bakra 
in aluminija za nadzemno polaganje (v zraku) (SIST HD 620 S2 Part 10-C tabela 8) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Izolacija XLPE 
Uo/U [kV] 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV 

Dovoljena obrat. temperatura 90 
Razporeditev 

  
 

 

Nazivni prerez vodnika 
iz bakra (mm²) 

Oznaka konstrukcije N2XS2Y, N2XSY 
Tokovna obremenitev v (A) za nadzemno polaganje (v zraku) 

25 163 194 - -   
35 197 235 200 235 - - 
50 236 282 239 282 241 282 
70 294 350 297 351 299 350 
95 358 426 361 426 363 425 

120 413 491 416 491 418 488 
150 468 549 470 549 472 548 
185 535 625 538 625 539 624 
240 631 731 634 731 635 728 
300 722 831 724 830 725 828 
400 827 920 829 923 831 922 
500 949 1043 953 1045 953 1045 

Nazivni prerez vodnika 
iz aluminija (mm²) 

Oznaka konstrukcije NA2XS2Y, NA2XSY 
Tokovna obremenitev v (A) za nadzemno polaganje (v zraku) 

25 - - - -   
35 - - - - - - 
50 183 219 185 219 187 219 
70 228 273 231 273 232 273 
95 278 333 280 332 282 331 

120 321 384 323 384 325 382 
150 364 432 366 432 367 429 
185 418 496 420 494 421 492 
240 494 583 496 581 496 578 
300 568 666 569 663 568 659 
400 660 755 660 753 659 750 
500 767 868 766 866 764 861 
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Tabela 10 Tokovna obremenitev trižilnih kablov Uo/U = 6/10 kV z vodniki iz bakra in aluminija za 
polaganje v zemljo (SIST HD 620 S2 Part 10-C tabela 9) 

 
Obremenitev trižilnih kablov pri polaganju v zemljo 

1 2 3 
Izolacijski material XLPE 

Uo/U [kV] 6/10 kV 
Dovoljena temp. obrat. 90C 

Oznaka N2XSE2Y, N2XSEY 
N2XS2Y, N2XSY 

NA2XSE2Y, NA2XSEY 
NA2XS2Y, NA2XSY 

Formacija 
 

Prerez v mm2 Bakreni vodnik 
Nazivni tok v A 

Aluminijski vodnik 
Nazivni tok v A 

25 151 - 
35 181 - 
50 213 165 
70 261 203 
95 312 242 

120 355 276 
150 399 309 
185 451 351 
240 523 408 
300 590 463 

 
 
Tabela 11 Tokovna obremenitev trižilnih kablov Uo/U = 6/10 kV z vodniki iz bakra in aluminija za 

nadzemno polaganje (v zraku) (SIST HD 620 S2 Part 10-C tabela 10) 
 

Obremenitev trižilnih kablov pri nadzemnem polaganju (v zraku) 
1 2 3 

Izolacijski material XLPE 
Uo/U [kV] 6/10 kV 

Dovoljena temp. obrat. 90C 
Oznaka N2XSE2Y, N2XSEY 

N2XS2Y, N2XSY 
NA2XSE2Y, NA2XSEY 

NA2XS2Y, NA2XSY 
Formacija 

 
Prerez v mm2 Bakreni vodnik 

Nazivni tok v A 
Aluminijski vodnik 

Nazivni tok v A 
25 147 - 
35 178 - 
50 213 165 
70 265 206 
95 322 249 

120 370 288 
150 420 326 
185 481 375 
240 566 442 
300 648 507 
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Tabela 12 Korekcijski faktor “f1” za preračunavanje tokovne obremenitve kablov položenih v zemljo v odvisnosti od specifične toplotne upornosti in temperature 
zemljišča za različne faktorje obremenitve in za vse konstrukcije kablov razen PVC-kabel 6/10 kV (VDE 276-1000 tabela 4) 

1 2 3 4 5 6 

Dopustna Temp. Specifična toplotna upornost zemljišča v K.m/W 

delovna zemljišča 0,7 1,0 1,5 2,5 

temperat.  

vodnika 

 Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor 
obremenitve    

° C ° C 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 do 1,0 

90 5 1,24 1,21 1,18 1,13 1,07 1,11 1,09 1,07 1,03 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,89

 10 1,23 1,19 1,16 1,11 1,05 1,09 1,07 1,05 1,01 1,98 0,97 0,96 0,95 0,93 0,91 0,86

 15 1,21 1,17 1,14 1,08 1,03 1,07 1,05 1,02 0,99 0,95 0,95 0,93 0,92 0,91 0,89 0,84 

 20 1,19 1,15 1,12 1,06 1,00 1,05 1,02 1,00 0,96 0,93 0,92 0,91 0,90 0,88 0,86 0,81 

 25      1,02 1,00 0,98 0,94 0,90 0,90 0,88 0,87 0,85 0,84 0,78 

 30        0,95 0,91 0,88 0,87 0,86 0,84 0,83 0,81 0,75 

 35             0,82 0,80 0,78 0,72 

 40                0,68 

80 5 1,27 1,23 1,20 1,14 1,08 1,12 1,10 1,07 1,04 1,00 0,99 0,98 0,97 0,95 0,93 0,88

 10 1,25 1,21 1,17 1,12 1,06 1,10 1,07 1,05 1,01 0,97 0,97 0,95 0,94 0,92 0,91 0,85 

 15 1,23 1,19 1,15 1,09 1,03 1,07 1,05 1,03 0,99 0,95 0,94 0,93 0,92 0,90 0,88 0,82 

 20 1,20 1,17 1,13 1,07 1,01 1,05 1,03 1,00 0,96 0,92 0,91 0,90 0,89 0,87 0,85 0,78 

 25      1,03 1,00 0,97 0,93 0,89 0,88 0,87 0,86 0,84 0,82 0,75 

 30        0,95 0,91 0,86 0,85 0,84 0,83 0,81 0,78 0,72 

 35             0,80 0,77 0,75 0,68 

 40        0,95 0,91 0,86      0,64 
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70 5 1,29 1,26 1,22 1,15 1,09 1,13 1,11 1,08 1,04 1,00 0,99 0,98 0,97 0,95 0,93 0,86

 10 1,27 1,23 1,19 1,13 1,06 1,11 1,08 1,06 1,01 0,97 0,96 0,95 0,94 0,92 0,89 0,83 

 15 1,25 1,21 1,17 1,10 1,03 1,08 1,06 1,03 0,99 0,94 0,93 0,92 0,91 0,88 0,86 0,79 

 20 1,23 1,18 1,14 1,08 1,01 1,06 1,03 1,00 0,96 0,91 0,90 0,89 0,87 0,85 0,83 0,76 

 25      1,03 1,00 0,97 0,93 0,88 0,87 0,85 0,84 0,82 0,79 0,72 

 30        0,94 0,89 0,85 0,84 0,82 0,80 0,78 0,76 0,68 

 35             0,77 0,74 0,72 0,63 

 40                0,59 

65 5 1,31 1,27 1,23 1,16 1,09 1,14 1,11 1,09 1,04 1,00 0,99 0,98 0,96 0,94 0,92 0,85

 10 1,29 1,24 1,20 1,14 1,06 1,11 1,09 1,06 1,02 0,97 0,96 0,95 0,93 0,91 0,89 0,82 

 15 1,26 1,22 1,18 1,11 1,04 1,09 1,06 1,03 0,98 0,94 0,93 0,91 0,90 0,88 0,85 0,78 

 20 1,24 1,20 1,15 1,08 1,01 1,06 1,03 1,00 0,95 0,90 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,74 

 25      1,03 1,00 0,97 0,92 0,87 0,86 0,84 0,83 0,80 0,78 0,70 

 30        0,94 0,89 0,83 0,82 0,81 0,79 0,77 0,74 0,65 

 35             0,75 0,72 0,70 0,60 

 40                0,55 

60 5 1,33 1,28 1,24 1,17 1,10 1,15 1,12 1,09 1,05 1,00 0,99 0,98 0,96 0,94 0,92 0,84

 10 1,30 1,26 1,21 1,14 1,07 1,12 1,09 1,06 1,02 0,97 0,96 0,94 0,93 0,90 0,88 0,80 

 15 1,28 1,23 1,19 1,12 1,04 1,09 1,06 1,03 0,98 0,93 0,92 0,91 0,89 0,87 0,84 0,76 

 20 1,25 1,21 1,16 1,09 1,01 1,06 1,03 1,00 0,95 0,90 0,89 0,87 0,86 0,83 0,80 0,72 

 25      1,03 1,00 0,97 0,92 0,86 0,85 0,83 0,82 0,79 0,76 0,67 

 30        0,93 0,88 0,82 0,81 0,79 0,78 0,75 0,72 0,62 

 35             0,73 0,70 0,67 0,57 

 40                0,51 
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Tabela 13 Korekcijski faktor “f2” za preračunavanje tokovne obremenitve trižilnih1) kablov v trifaznem sistemu v odvisnosti od števila kablov v 

istem rovu, specifične toplotne upornosti zemljišča in faktorja obremenitve pri linijski razporeditvi z medsebojnim razmikom kablov 7 
cm (VDE 276-1000 tabela 9) 

1 2 3 4 5 6 
Vrsta Štev. Specifična toplotna upornost zemljišča v K.m/W 
izolac. kablov 0,7 1,0 1,5 2,5 
kabla  Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve 
  0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 
XLPE 1 1,02 1,03 0,99 0,94 0,89 1,06 1,05 1,00 0,94 0,89 1,09 1,06 1,01 0,94 0,89 1,11 1,07 1,02 0,95 0,89 
kabel2) 2 0,95 0,89 0,84 0,77 0,72 0,98 0,91 0,85 0,78 0,72 0,99 0,92 0,86 0,78 0,72 1,01 0,94 0,87 0,79 0,72 
0,6/1kV 3 0,86 0,80 0,74 0,68 0,62 0,89 0,81 0,75 0,68 0,62 0,90 0,83 0,77 0,69 0,62 0,92 0,84 0,77 0,69 0,62 
in 4 0,82 0,75 0,69 0,63 0,57 0,84 0,76 0,70 0,63 0,57 0,85 0,78 0,71 0,63 0,57 0,86 0,78 0,72 0,64 0,57 
6/10kV 5 0,78 0,71 0,65 0,59 0,53 0,80 0,72 0,66 0,59 0,53 0,81 0,73 0,67 0,59 0,53 0,82 0,74 0,67 0,60 0,53 
 6 0,75 0,68 0,63 0,56 0,51 0,77 0,69 0,63 0,56 0,51 0,78 0,70 0,64 0,57 0,51 0,79 0,71 0,65 0,57 0,51 
 8 0,71 0,64 0,59 0,52 0,47 0,72 0,65 0,59 0,52 0,47 0,73 0,66 0,60 0,52 0,47 0,74 0,66 0,60 0,53 0,47 
 10 0,68 0,61 0,56 0,49 0,44 0,69 0,62 0,56 0,50 0,44 0,70 0,63 0,57 0,50 0,44 0,71 0,63 0,57 0,50 0,44 

PVC  Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve 
kabel2)  0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 
0,6/1 kV 1 0,91 0,92 0,94 0,94 0,89 0,97 0,97 1,00 0,94 0,89 1,04 1,03 1,01 0,94 0,89 1,13 1,07 1,02 0,95 0,89 
 2 0,86 0,87 0,85 0,77 0,72 0,91 0,90 0,86 0,78 0,72 0,97 0,93 0,87 0,78 0,72 1,01 0,94 0,88 0,79 0,72 
 3 0,82 0,80 0,75 0,68 0,62 0,86 0,82 0,76 0,68 0,62 0,91 0,84 0,77 0,69 0,62 0,92 0,84 0,78 0,69 0,62 
 4 0,80 0,76 0,70 0,63 0,57 0,84 0,77 0,71 0,63 0,57 0,86 0,78 0,72 0,63 0,57 0,87 0,79 0,73 0,64 0,57 
 5 0,78 0,72 0,66 0,59 0,53 0,81 0,73 0,67 0,59 0,53 0,81 0,74 0,68 0,59 0,53 0,82 0,75 0,68 0,60 0,53 
 6 0,76 0,69 0,64 0,56 0,51 0,77 0,70 0,64 0,56 0,51 0,78 0,71 0,65 0,57 0,51 0,79 0,72 0,65 0,57 0,51 
 8 0,72 0,65 0,59 0,52 0,47 0,73 0,66 0,60 0,52 0,47 0,74 0,67 0,61 0,52 0,47 0,75 0,67 0,61 0,53 0,47 
 10 0,69 0,62 0,57 0,49 0,44 0,70 0,63 0,57 0,50 0,44 0,71 0,64 0,58 0,50 0,44 0,71 0,64 0,58 0,50 0,44 
1 ) v trifaznem sistemu veljajo te vrednosti tudi za 4 in 5 žilne kable¸ 
2 ) v enofaznem sistemu veljajo te vrednosti tudi za enožilne kable 0,6/1 kV 

7 cm 
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Tabela 14.1 Korekcijski faktor “f2” za preračunavanje tokovne obremenitve enožilnih kablov trifaznega sistema položenih v obliki trikotnika z medsebojnim 

razmikom sistemov 25 cm v odvisnosti od števila sistemov v istem rovu specifične upornosti zemljišča in faktorja obremenitve (VDE 276-1000 tabela 7) 
 

1 2 3 4 5 6 
Vrsta Štev. Specifična toplotna upornost zemljišča v K.m/W 
izolac. siste 0,7 1,0 1,5 2,5 
kabla mov Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve 
  0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 
XLPE 1 1,09 1,04 0,99 0,93 0,87 1,11 1,05 1,00 0,93 0,87 1,13 1,07 1,01 0,94 0,87 1,17 1,09 1,03 0,94 0,87 
kabel 2 1,01 0,94 0,89 0,82 0,75 1,02 0,95 0,89 0,82 0,75 1,04 0,97 0,90 0,82 0,75 1,06 0,98 0,91 0,83 0,75 
0,6/1kV 
do  

3 0,94 0,87 0,81 0,74 0,67 0,95 0,88 0,82 0,74 0,67 0,97 0,89 0,82 0,74 0,67 0,99 0,90 0,83 0,74 0,67 

18/30kV 4 0,91 0,84 0,78 0,70 0,64 0,92 0,84 0,78 0,70 0,64 0,93 0,85 0,79 0,70 0,64 0,95 0,86 0,79 0,71 0,64 
 5 0,88 0,80 0,74 0,67 0,60 0,89 0,81 0,75 0,67 0,60 0,90 0,82 0,75 0,76 0,60 0,91 0,83 0,76 0,67 0,60 
 6 0,86 0,79 0,72 0,65 0,59 0,87 0,79 0,73 0,65 0,59 0,88 0,80 0,73 0,65 0,59 0,89 0,81 0,74 0,65 0,59 
 8 0,83 0,76 0,70 0,62 0,56 0,84 0,76 0,70 0,62 0,56 0,85 0,77 0,70 0,62 0,56 0,86 0,78 0,71 0,62 0,56 
 10 0,81 0,74 0,68 0,60 0,54 0,82 0,74 0,68 0,60 0,54 0,83 0,75 0,68 0,61 0,54 0,84 0,76 0,69 0,61 0,54 

  Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve 
  0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 
PVC 1 1,01 1,02 0,99 0,93 0,87 1,04 1,05 1,00 0,93 0,87 1,07 1,06 1,01 0,94 0,87 1,11 1,08 1,01 0,94 0,87 
kabel 2 0,97 0,95 0,89 0,82 0,75 1,00 0,96 0,90 0,82 0,75 1,03 0,97 0,91 0,82 0,75 1,06 0,98 0,92 0,83 0,75 
0,6/1k 
do 

3 0,94 0,88 0,82 0,74 0,67 0,97 0,88 0,82 0,74 0,67 0,97 0,89 0,83 0,74 0,67 0,98 0,90 0,84 0,74 0,67 

6/10kV 4 0,91 0,84 0,78 0,70 0,64 0,92 0,85 0,79 0,70 0,64 0,93 0,86 0,79 0,70 0,64 0,95 0,87 0,80 0,71 0,64 
 5 0,88 0,81 0,75 0,67 0,60 0,89 0,81 0,75 0,67 0,60 0,90 0,82 0,76 0,76 0,60 0,91 0,83 0,77 0,67 0,60 
 6 0,86 0,79 0,73 0,65 0,59 0,87 0,79 0,73 0,65 0,59 0,88 0,81 0,74 0,65 0,59 0,89 0,81 0,75 0,65 0,59 
 8 0,83 0,76 0,70 0,62 0,56 0,84 0,76 0,70 0,62 0,56 0,85 0,78 0,71 0,62 0,56 0,86 0,78 0,72 0,62 0,56 
 10 0,82 0,75 0,69 0,60 0,54 0,82 0,74 0,68 0,60 0,54 0,83 0,76 0,69 0,61 0,54 0,84 0,76 0,70 0,61 0,54 

 25 cm 
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Tabela 14.2 Korekcijski faktor “f2” za preračunavanje tokovne obremenitve enožilnih kablov trifaznega sistema, položenih v obliki trikotnika z medsebojnim 

razmikom sistemov 7 cm, v odvisnosti od števila sistemov v istem rovu, specifične upornosti zemljišča in faktorja obremenitve (VDE 276-1000 tabela 6) 
 

1 2 3 4 5 6 
Vrsta Št. Specifična toplotna upornost zemljišča v K.m/W 
izolac. siste 0,7 1,0 1,5 2,5 
kabla mov Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve 
  0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 
XLPE 1 1,09 1,04 0,99 0,93 0,87 1,11 1,05 1,00 0,93 0,87 1,13 1,07 1,01 0,94 0,87 1,17 1,09 1,03 0,94 0,87 
kabel 2 0,97 0,90 0,84 0,77 0,71 0,98 0,91 0,85 0,77 0,71 1,00 0,92 0,86 0,77 0,71 1,02 0,94 0,87 0,78 0,71 
0,6/1kV 3 0,88 0,80 0,74 0,67 0,61 0,89 0,82 0,75 0,67 0,61 0,90 0,82 0,76 0,68 0,61 0,92 0,83 0,76 0,68 0,61 
do 4 0,83 0,75 0,69 0,62 0,56 0,84 0,76 0,70 0,62 0,56 0,85 0,77 0,70 0,62 0,56 0,82 0,78 0,71 0,63 0,56 
18/30kV 5 0,79 0,71 0,65 0,58 0,52 0,80 0,72 0,66 0,58 0,52 0,80 0,73 0,66 0,58 0,52 0,81 0,73 0,67 0,59 0,52 
 6 0,76 0,68 0,62 0,55 0,50 0,77 0,69 0,63 0,55 0,50 0,77 0,70 0,63 0,56 0,50 0,78 0,70 0,64 0,56 0,50 
 8 0,72 0,64 0,58 0,51 0,46 0,72 0,65 0,59 0,52 0,46 0,73 0,65 0,59 0,52 0,46 0,74 0,66 0,59 0,52 0,46 
 10 0,69 0,61 0,56 0,49 0,44 0,69 0,62 0,56 0,49 0,44 0,70 0,62 0,56 0,49 0,44 0,70 0,63 0,57 0,49 0,44 

  Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve 
  0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 
PVC 1 1,01 1,02 0,99 0,93 0,87 1,04 1,05 1,00 0,93 0,87 1,07 1,06 1,01 0,94 0,87 1,11 1,08 1,01 0,94 0,87 
kabel 2 0,94 0,89 0,84 0,77 0,71 1,97 0,91 0,85 0,77 0,71 0,99 0,92 0,86 0,77 0,71 1,01 0,93 0,87 0,78 0,71 
0,6/1kV 3 0,86 0,79 0,74 0,67 0,61 0,89 0,81 0,75 0,67 0,61 0,90 0,83 0,76 0,68 0,61 0,91 0,83 0,77 0,68 0,61 
do 4 0,82 0,75 0,69 0,62 0,56 0,84 0,76 0,70 0,62 0,56 0,85 0,77 0,71 0,62 0,56 0,86 0,78 0,71 0,63 0,56 
6/10kV 5 0,78 0,71 0,65 0,58 0,52 0,80 0,72 0,66 0,58 0,52 0,80 0,73 0,66 0,58 0,52 0,81 0,73 0,67 0,59 0,52 
 6 0,75 0,68 0,62 0,55 0,50 0,77 0,69 0,63 0,55 0,50 0,77 0,70 0,64 0,56 0,50 0,78 0,70 0,64 0,56 0,50 
 8 0,71 0,64 0,58 0,51 0,46 0,72 0,65 0,59 0,52 0,46 0,73 0,65 0,59 0,52 0,46 0,73 0,66 0,60 0,52 0,46 
 10 0,68 0,61 0,55 0,49 0,44 0,69 0,62 0,56 0,49 0,44 0,69 0,62 0,56 0,49 0,44 0,70 0,63 0,57 0,49 0,44 

7 cm
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Tabela 14.3 Korekcijski faktor “f2” za preračunavanje tokovne obremenitve enožilnih kablov trifaznega sistema, položenih v liniji z medsebojnim  razmikom 

sistemov 7 cm, v odvisnosti od števila sistemov v istem rovu, specifične upornosti zemljišča in faktorja obremenitve (VDE 276-1000 tabela 8) 
 

1 2 3 4 5 6 
Vrsta Št. Specifična toplotna upornost zemljišča v K.m/W 
izolac. siste 0,7 1,0 1,5 2,5 
kabla mov Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve 
  0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 
XLPE 1 1,08 1,05 0,99 0,91 0,85 1,13 1,07 1,00 0,92 0,85 1,18 1,09 1,01 0,92 0,85 1,19 1,11 1,03 0,93 0,85 
kabel 2 1,01 0,93 0,86 0,77 0,71 1,03 0,94 0,87 0,78 0,71 1,05 0,95 0,88 0,78 0,71 1,06 0,96 0,88 0,79 0,71 
0,6/1kV 3 0,92 0,84 0,77 0,69 0,62 0,93 0,85 0,77 0,69 0,62 0,95 0,86 0,78 0,69 0,62 0,96 0,86 0,79 0,69 0,62 
do 4 0,88 0,80 0,73 0,65 0,58 0,89 0,80 0,73 0,65 0,58 0,90 0,81 0,74 0,65 0,58 0,91 0,82 0,74 0,65 0,58 
18/30kV 5 0,84 0,76 0,69 0,61 0,55 0,85 0,77 0,70 0,61 0,55 0,87 0,78 0,70 0,62 0,55 0,87 0,78 0,71 0,62 0,55 
 6 0,82 0,74 0,67 0,59 0,53 0,83 0,75 0,68 0,60 0,53 0,84 0,75 0,68 0,60 0,53 0,85 0,76 0,69 0,60 0,53 
 8 0,79 0,71 0,64 0,57 0,51 0,80 0,71 0,65 0,57 0,51 0,81 0,72 0,65 0,57 0,51 0,81 0,72 0,65 0,57 0,51 
 10 0,77 0,69 0,62 0,55 0,49 0,78 0,69 0,63 0,55 0,49 0,78 0,70 0,63 0,55 0,49 0,79 0,70 0,63 0,55 0,49 

  Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve Faktor obremenitve 
  0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 
PVC 1 0,96 0,97 0,98 0,91 0,85 1,01 1,01 1,00 0,92 0,85 1,07 1,05 1,01 0,92 0,85 1,16 1,10 1,02 0,93 0,85 
kabel 2 0,92 0,89 0,86 0,77 0,71 1,96 0,94 0,87 0,78 0,71 1,00 0,95 0,88 0,78 0,71 1,05 0,97 0,89 0,79 0,71 
0,6/1kV 3 0,88 0,84 0,77 0,69 0,62 0,91 0,85 0,78 0,69 0,62 0,95 0,86 0,79 0,69 0,62 0,96 0,87 0,79 0,69 0,62 
do 4 0,86 0,80 0,73 0,65 0,58 0,89 0,81 0,74 0,65 0,58 0,90 0,82 0,74 0,65 0,58 0,91 0,82 0,75 0,65 0,58 
6/10kV 5 0,84 0,76 0,70 0,61 0,55 0,85 0,77 0,70 0,61 0,55 0,87 0,78 0,71 0,62 0,55 0,87 0,79 0,71 0,62 0,55 
 6 0,82 0,74 0,68 0,59 0,53 0,83 0,75 0,68 0,60 0,53 0,84 0,76 0,69 0,60 0,53 0,85 0,76 0,69 0,60 0,53 
 8 0,79 0,71 0,65 0,57 0,51 0,80 0,72 0,65 0,57 0,51 0,81 0,72 0,65 0,57 0,51 0,81 0,73 0,66 0,57 0,51 
 10 0,77 0,69 0,63 0,55 0,49 0,78 0,70 0,63 0,55 0,49 0,79 0,70 0,63 0,55 0,49 0,79 0,71 0,64 0,55 0,49 

7 cm
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Tabela 15 Toki kratkega stika v kablih z vodniki iz bakra in aluminija v odvisnosti od začetne 
temperature vodnika in prereza vodnika ter za čas trajanja kratkega stika 1sek (SIST HD 
620 S2 Part 10-C tabela 12) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Material 
vodnika 

Dopustna Dopustna Temperatura vodnika na začetku kratkega stika v °C 

 delovna 
temp.. 

temp.. 
 vodnika 

90 80 70 60 50 40 30 20  

 vodnika 
°C 

v kr. stiku 
°C 

Nazivna kratkotrajna gostota toka kratkega stika (1 sek) v  
A/mm2 

Baker 90 250 143 149 154 159 165 170 176 181  
Aluminij 90 250 94 98 102 105 109 113 116 120  
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Tabela 16 Največje dopustne vrednosti ohmske upornosti vodnikov  
 

Vrsta 
izolacije 

Naz.delovna 
temperatura 
vodnika v C 

Naz. napetost, 
oblika vodnikov 

in tip kabla 

Število žil in 
prerez vodnika 

mm2 

Ohmska upornost 
vodnika R (Ω /km) 

    Cu Al 
PVC 70 0,6 / 1 kV; 

Okrogli in 
sektorski1) 
vodniki; 

Tip 
N(A)YY 

.... x 25 0,722 1,2 

.... x 35 0,524 0,876 

.... x 50 0,387 0,641 

.... x 70 0,268 0,443 

.... x 95 0,193 0,320 
.... x 120 0,153 0,253 
.... x 150 0,124 0,206 
.... x 185  0,0991 0,164 
.... x 240 0,0754 0,125 

XLPE  6 / 10 kV; 
Okrogli vodnik; 

Tip 
N(A)2XSY 

N(A)2XS2Y 

1 x 25 0,9271 1,5385 
1 x 35 0,6680 1,1130 
1 x 50 0,4935 0,8220 
1 x 70 0,3420 0,5680 
1 x 95 0,2461 0,4105 

1 x 120 0,1956 0,3247 
1 x 150 0,1586 0,2643 
1 x 185  0,1270 0,2107 
1 x 240 0,0970 0,1608 

XLPE 90 6 / 10 kV; 
Okrogli vodniki; 

Tip 
N(A)2XSY 

N(A)2XS2Y 

3 x 25 0,9271 1,5385 
3 x 35 0,6680 1,1130 
3 x 50 0,4935 0,8220 
3 x 70 0,3420 0,5680 
3 x 95 0,2468 0,4107 

3 x 120 0,1960 0,3249 
3 x 150 0,1593 0,2648 
3 x 185  0,1279 0,2113 
3 x 240 0,0984 0,1616 

XLPE 90 12 / 20 kV, 
18 / 30 kV 

(20 / 35 kV); 
Okrogli vodnik 

Tip 
N(A)2XSY 

N(A)2XS2Y 

1 x 25 0,927 1,540 
1 x 35 0,655 1,100 
1 x 50 0,483 0,804 
1 x 70 0,334 0,557 
1 x 95 0,241 0,401 

1 x 120 0,191 0,318 
1 x 150 0,156 0,259 
1 x 185  0,124 0,206 
1 x 240 0,0944 0,156 

 

1) sektorski vodnik od 50 mm2 dalje 
.... - večžilni kabel 
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Tabela 17 Orientacijski kataloški podatki za kable različnih konstrukcij pri obratovalni frekvenci 50 
Hz. Pri enožilnih kablih veljajo podatki pri obojestransko ozemljenih kovinskih zaslonih.  

 
Vrsta 

izolacije 
Naz. napetost, 

oblika vodnika in 
tip kabla 

Število žil in 
prerez vodnikov 

mm2 

Induktivna 
upornost kabla pri 

50 Hz  
v Ω/km, faza 

PVC 0,6 / 1 kV; 
Okrogli in 
sektorski1) 
vodniki; 

Tip 
N(A)YY 

4 x 25 0,086 
4 x 35 0,083 
4 x 50 0,083 
4 x 70 0,082 
4 x 95 0,082 

4 x 120 0,080 
4 x 150 0,080 
4 x 185  0,080 
4 x 240 0,079 

XLPE 0,6 / 1 kV; 
Okrogli in 
sektorski1 
vodniki; 

Tip 
N(A)2XY 

4 x 25 0,081 
4 x 35 0,081 
4 x 50 0,076 
4 x 70 0,075 
4 x 95 0,073 

4 x 120 0,073 
4 x 150 0,072 
4 x 185  0,072 
4 x 240 0,072 

XLPE 6 / 10 kV; 
Okrogli vodniki; 

Tip 
N(A)2XSY 

N(A)2XS2Y 

3 x 25 0,125 
3 x 35 0,118 
3 x 50 0,110 
3 x 70 0,104 
3 x 95 0,099 

3 x 120 0,096 
3 x 150 0,093 
3 x 185  0,090 
3 x 240 0,087 

   linija trikot 
XLPE 12 / 20 kV; 

Okrogli vodnik; 
Tip 

N(A)2XSY 
N(A)2XS2Y 

1 x 25 0,25 0,17 
1 x 35 0,24 0,15 
1 x 50 0,23 0,13 
1 x 70 0,22 0,13 
1 x 95 0,20 0,12 

1 x 120 0,20 0,12 
1 x 150 0,19 0,11 
1 x 185  0,19 0,11 
1 x 240 0,18 0,10 
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XLPE 18 / 30 kV 

(20 / 35 kV); 
Okrogli vodnik; 

Tip 
N(A)2XSY 

N(A)2XS2Y 

1 x 25 0,25 0,18 
1 x 35 0,24 0,18 
1 x 50 0,23 0,15 
1 x 70 0,22 0,14 
1 x 95 0,21 0,13 

1 x 120 0,20 0,13 
1 x 150 0,20 0,13 
1 x 185  0,19 0,12 
1 x 240 0,19 0,12 

 

1) sektorski vodnik od 50 mm2 dalje¸ 
 
Tabela 18 Vrednosti obratovalne kapacitivnosti kablov  
 

Vrsta 
izolacije 

Naz. napetost, 
Oblika vodnikov 

in tip kabla 

Število žil in 
prerez vodnika 

mm2 

Obratovalna 
kapacitivnost 

F/km 
XLPE 6 / 10 kV; 

Okrogli vodniki; 
Tip 

N(A)2XSY 
N(A)2XS2Y 

3 x 25 0,21 
3 x 35 0,23 
3 x 50 0,25 
3 x 70 0,29 
3 x 95 0,32 

3 x 120 0,35 
3 x 150 0,39 
3 x 185  0,42 
3 x 240 0,47 

XLPE 12 / 20 kV; 
Okrogli vodnik; 

Tip 
N(A)2XSY 

N(A)2XS2Y 

1 x 25 0,14 
1 x 35 0,16 
1 x 50 0,18 
1 x 70 0,20 
1 x 95 0,22 

1 x 120 0,24 
1 x 150 0,26 
1 x 185  0,28 
1 x 240 0,31 

XLPE 18 / 30 kV 
(20 / 35 kV); 

Okrogli vodnik; 
Tip 

N(A)2XSY 
N(A)2XS2Y 

1 x 25 0,11 
1 x 35 0,12 
1 x 50 0,12 
1 x 70 0,14 
1 x 95 0,16 

1 x 120 0,18 
1 x 150 0,19 
1 x 185  0,20 
1 x 240 0,22 
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Tabela 19.1 Nična impedanca enožilnih kablov, ki se uporablja za izračun zemeljskih kratkih stikov v 
omrežju  

 
Vrsta 
izola- 
cije 

Naz. napetost, 
oblika 

vodnikov in 
tip kabla 

Število žil in 
prerez vodnika 

Nična impedanca za enožilne kable 
 

  mm2 Cu Al 
   linija trikot linija trikot 

XLPE 6 / 10 kV; 
Okrogli 
vodnik; 

Tip 
N(A)2XSY 

N(A)2XS2Y 

1 x 25 1,88 + j 0,68 1,86 + j 0,63 2,49 + j 0,68 2,48 + j 0,63 
1 x 35 1,61 + j 0,67 1,61 + j 0,63 2,06 + j 0,67 2,05 + j 0,63 
1 x 50 1,44 + j 0,66 1,43 + j 0,62 1,77 + j 0,66 1,63 + j 0,62 
1 x 70 1,28 + j 0,66 1,27 + j 0,61 1,50 + j 0,66 1,50 + j 0,61 
1 x 95 1,18 + j 0,65 1,17 + j 0,61 1,34 + j 0,65 1,34 + j 0,61 

1 x 120 1,12 + j 0,65 1,12 + j 0,61 1,25 + j 0,65 1,25 + j 0,61 
1 x 150 0,97 + j 0,38 0,91 + j 0,33 1,07 + j 0,38 1,01 + j 0,33 
1 x 185  0,93 + j 0,37 0,87 + j 0,33 1,02 + j 0,37 0,96 + j 0,33 
1 x 240 0,90 + j 0,37 0,85 + j 0,33 0,96 + j 0,37 0,90 + j 0,33 

XLPE 12 / 20 kV; 
Okrogli 
vodnik; 

Tip 
N(A)2XSY 

N(A)2XS2Y 

1 x 25 1,86 + j 0,69 1,87 + j 0,65 2,47 + j 0,69 2,47 + j 0,65 
1 x 35 1,50 + j 0,70 1,57 + j 0,68 1,96 + j 0,70 2,01 + j 0,68 
1 x 50 1,32 + j 0,69 1,39 + j 0,67 1,64 + j 0,69 1,71 + j 0,67 
1 x 70 1,18 + j 0,69 1,24 + j 0,66 1,39 + j 0,69 1,46 + j 0,66 
1 x 95 1,06 + j 0,69 1,15 + j 0,66 1,24 + j 0,69 1,30 + j 0,66 

1 x 120 1,03 + j 0,68 1,09 + j 0,66 1,15 + j 0,68 1,22 + j 0,66 
1 x 150 0,84 + j 0,39 0,86 + j 0,37 0,94 + j 0,39 0,96 + j 0,37 
1 x 185  0,80 + j 0,39 0,83 + j 0,37 0,88 + j 0,39 0,91 + j 0,37 
1 x 240 0,77 + j 0,39 0,80 + j 0,37 0,83 + j 0,39 0,86 + j 0,37 

XLPE 18 / 30 kV 
(20 / 35 kV); 

Okrogli 
vodnik; 

Tip 
N(A)2XSY 

N(A)2XS2Y 

1 x 25 1,84 + j 0,71 1,84 + j 0,67 2,46 + j 0,71 2,45 + j 0,67 
1 x 35 1,59 + j 0,71 1,58 + j 0,66 1,96 + j 0,78 2,02 + j 0,66 
1 x 50 1,31 + j 0,71 1,38 + j 0,69 1,63 + j 0,71 1,69 + j 0,69 
1 x 70 1,17 + j 0,71 1,23 + j 0,69 1,38 + j 0,71 1,44 + j 0,69 
1 x 95 1,06 + j 0,70 1,14 + j 0,68 1,24 + j 0,70 1,28 + j 0,68 

1 x 120 1,02 + j 0,70 1,09 + j 0,68 1,15 + j 0,70 1,21 + j 0,68 
1 x 150 0,84 + j 0,41 0,86 + j 0,39 0,94 + j 0,41 0,95 + j 0,39 
1 x 185  0,79 + j 0,41 0,83 + j 0,39 0,88 + j 0,41 0,90 + j 0,39 
1 x 240 0,77 + j 0,41 0,83 + j 0,38 0,83 + j 0,41 0,86 + j 0,38 
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Tabela 19.2 Nična impedanca trižilnih kablov, ki se uporablja za izračun zemeljskih kratkih stikov v 
omrežju  

 
Vrsta 

izolacije 
Naz. napetost, 

oblika vodnikov 
in tip kabla 

Število žil, prerez 
in oblika vodnika 

Nična impedanca za trižilne 
kable 

  mm2 Cu Al 
XLPE 6 / 10 kV; 

Okrogli vodniki; 
Tip 

N(A)2XSY 
N(A)2XS2Y 

3 x 25 1,85 + j 0,64 2,46 + j 0,64 
3 x 35 1,60 + j 0,62 2,05 + j 0,62 
3 x 50 1,43 + j 0,61 1,76 + j 0,61 
3 x 70 1,27 + j 0,61 1,50 + j 0,61 
3 x 95 1,17 + j 0,60 1,34 + j 0,60 

3 x 120 1,12 + j 0,60 1,25 + j 0,60 
3 x 150 0,89 + j 0,32 1,00 + j 0,32 
3 x 185  0,86 + j 0,32 0,95 + j 0,32 
3 x 240 0,83 + j 0,32 0,89 + j 0,32 

 
Tabela 20 Najmanjše dopustne medsebojne oddaljenosti med kabli  

 
Vrsta kabla Medsebojna oddaljenost (cm) 

TK poleg TK  - 
Signalni poleg elektroenergetskega - 
Signalni poleg TK  5 
Elektroenergetski NN kabli (do 1 kV) med seboj 7 
Elektroenergetski kabli 10 kV poleg drugih 
elektroenergetskih kablov 

15 

Elektroenergetski kabli 20 kV in 30 kV poleg drugih 
elektroenergetskih kablov 

20 

 
Tabela 21 Velikost oznake o prepovedi sidranja v odvisnosti od širine vodotoka na mestu prehoda  

 
Širina vodne poti Širina oznake 

(mm) 
Višina oznake 

(mm) 
do 200 m 800 1000 

od 200 do 500 m 1600 2000 
nad 500 m 2400 3000 

 
Tabela 22 Dopustne vlečne sile (SIST HD 620 S2 Part 10-C-25) 
 
D  - zunanji premer kabla (mm) 
A – prerez vodnika (mm)2 
 

Način polaganja Tip kabla Dopustna vlečna sila Fd in napetost ϭ 
Uporaba vlečne nogavice N(A)YY, N(A)YCWY, 

N(A)2XY, N(A)2XSY 
 

Fd = 3 x D² [N] 
Uporaba vlečne  Vodnik iz bakra  ϭ = 50 N/mm2  (Fd = 50 N/mm2•A) 

Sponke Vodnik iz aluminija ϭ= 30 N/mm2 (Fd = 30 N/mm2•A)
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Tabela 23 Minimalni dopustni polmer krivljenja kablov pri odvijanju in transportu kabla 
 

Kabli Nazivna napetost 
(kV) 

Vrsta izolacije 
 

  PVC XLPE 
Enožilni kabli 0,6/1  

6/10 -18/30  
15 x D (HD 603/A3 3G-15) 

 
15 x D (HD 603/A3 5G-15) 

15 x D (HD 620 10C-24) 
Večžilni kabli 0,6/1 

6/10 -18/30 
12 x D (HD 603/A3 3G-15) 

- 
12 x D (HD 603/A3 5G-15 
15 x D (HD 620 10C-24) 

 
(D - zunanji premer kabla v mm) 
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Tabela 24 Pregled tipskih preskusov kablov v odvisnosti od vrste kablov  
 
Št. Vrsta kabla in 

nazivna napetost 
Vrsta tipskega preskusa Standardi za preskuse 

   SIST IEC VDE 
1. Kabel z izolacijo in 

zunanjim plaščem 
iz termoplastičnega 
PVC 
Uo/U = 0,6/1 kV 

Osnovni standard HD 603 S1/A3 60502-1 276-603 

Odpornost izolacije  HD 605 S2  276-605 

Visokonapetostni preskus HD 605 S2  276-605 

Površinska odpornost zun. 
plašča 

HD 605 S2  276-605 

PRESKUŠANJE IZOLACIJE    

Preskus mehanskih lastnosti 
izolacije pred staranjem in po 
staranju v toplotni komori 

EN 60811-1-1 
EN 60811-1-2  
 

60811-1-1 
60811-1-2 

473-811-1-1 
473-811-1-2 

Izguba mase v peči EN 60811-3-2 60811-3-2 473-811-3-2 

Preskus termične stabilnosti EN 60811-3-2 60811-3-2 473-811-3-2 

Preskus pretržnega raztezka EN 60811-1-4 60811-1-4 473-811-1-4 

PRESKUŠANJE NA PLASTEH    

Preskus termoplastičnosti EN 60811-1-1 
EN 60811-3-1 

60811-1-1 
60811-3-1 

473-811-1-1 
473-811-3-1 Preskus na toplotni udar 

Preskus upogibanja pri 20C EN 60811-1-4 60811-1-4 473-811-1-4 

Preskus vpijanja vode EN 60811-1-3 60811-1-3 473-811-1-3 

PRESKUŠANJE ZUNANJEGA 
PLAŠČA 

   

Preskusi zunanjega plašča 
pred in po staranju 

EN 60811-1-1 
EN 60811-1-2 

60811-1-1 
60811-1-2 

473-811-1-1 
473-811-1-2 

Preskus termoplastičnosti EN 60811-3-1 60811-3-1 473-811-3-1 

Raztezek plašča pri nizki temp. EN 60811-1-4 60811-1-4 473-811-1-4 

Izguba mase PVC plašča EN 60811-3-2 60811-3-2 473-811-3-2 

Toplotni šok PVC plašča EN 60811-3-1 60811-3-1 473-811-3-1 

Preskus termične stabilnosti 
PVC plašča 

EN 60811-3-2 60811-3-2 473-811-3-2 

Odpornost pred pokanjem 
PE plašča 

EN 60811-4-1 60811-4-1 473-811-4-1 

Vsebnost ogljika PE plašča EN 60811-4-1 60811-4-1 473-811-4-1 

PRESKUSI IZDELANEGA 
KABLA 

   

Odpornost na udarce pri nizki 
temp. pri kablih s PVC plaščem 

EN 60811-1-4 60811-1-4 473-811-1-4 

Preskus staranja celotnega kabla   473-811-1-2 

Preskus trdote PE plašča HD 605 S2  276-605 

Preskus gorenja 
Širjenje ognja 
(samo pri kablu s PVC plaščem) 

EN 60332-1-2  482-332-1-2 

Preskus upogibanja pri 20C za 
kable s PVC plaščem 

EN 60811-1-4 60811-1-4 473-811-1-4 

Preskus pri visoki temperaturi za 
kable s PVC plaščem 

HD 605 S2  276-605 
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2. Kabel z izolacijo 

omreženega 
polietilena (XLPE) 
in zunanjim 
plaščem iz PVC ali 
PE 
Uo/U = 6/10 kV do 
18/30 kV 

Osnovni standard HD 620 S2 60502-2 276-620 

Preskus delnih razelektrenj EN 60885-3 60885-3 481-885-3 

Preskus upogibanja in 
merjenje delnih razelektrenj 

HD 605 S2 
EN 60885-3 

60885-3 
 

276-605 
481-885-3-3 

Merjenje dielektričnih izgub 
(tan ) v odvisnosti od temp. 

HD 620 S2 60502-2 276-620 

Preskus s cikličnim segrevanjem z
merjenjem delnih razelektrenj 

HD 620 S2 
 

60502-2 276-620 

Preskus z udarno napetostjo in 
preskus z izmenično napetostjo 

EN 60230 60502-2 276-620 

Preskus z izmenično napetostjo   60502-2  

Dolgotrajno preskušanje staranja 
določanjem prebojne trdnosti  

HD 605 S2 60502-2 276-605 

PRESKUŠANJE IZOLACIJE    

Preskus mehanskih lastnosti 
izolacije pred in po staranju 
v toplotni komori 

EN 60811-1-1 
EN 60811-1-2  
 

60811-1-1 
60811-1-2 
 

473-811-1-1 
473-811-1-2 

Preskus vpijanja vode izolacije EN 60811-1-3 60811-1-3 473-811-1-3 

PRESKUŠANJE NA SLOJIH    

Preskus krčenja EN 60811-1-3 60811-1-3 473-811-1-3 

Preskus stopnje omreženosti 
polprevodnih slojev 

EN 60811-2-1 
 

60811-2-1 
60811-1-1 

473-811-2-1 
473-811-1-1 

PRESKUŠANJE ZUNANJEGA 
PLAŠČA 

   

Preskusi zunanjega plašča pred  
in po staranju 

EN 60811-1-1 
EN 60811-1-2 
EN 60811-3-1 

60811-1-1 
60811-1-2 
60811-3-1 

473-811-1-1 
473-811-1-2 
473-811-3-1 Preskus termoplastičnosti 

Raztezek plašča 
pri nizki temperaturi 

EN 60811-1-4 60811-1-4 473-811-1-4 

Izguba mase v pečici 
pri PVC plašču 

EN 60811-3-2 60811-3-2 473-811-3-2 

Toplotni šok PVC plašča EN 60811-3-1 60811-3-1 473-811-3-1 

Preskus termič.stabilnosti 
PVC plašča 

EN 60811-3-2 60811-3-2 473-811-3-2 

Odpornost pred pokanjem 
PE plašča 

EN 60811-4-1 60811-4-1 473-811-4-1 

Vsebnost ogljika PE plašča EN 60811-4-1 60811-4-1 473-811-4-1 

PRESKUSI IZDELANEGA 
KABLA 

   

Odpornost na udarce pri 
nizkih temperaturah pri kablih 
PVC plaščem 

EN 60811-1-4 60811-1-4 473-811-1-4 

Preskus staranja celotnega kabla   473-811-1-2 

Preskus trdote PE plašča HD 605 S2  276-605 

Preskus gorenja Širjenje ognja 
(samo pri kablu s PVC plaščem) 

EN 60332-1-2  482-332-1-2 

Preskus vpijanja vode HD 605 S2  HD 605 S2 
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Tabela 25 Pregled kosovnih preskusov v odvisnosti od vrste kablov  
 

Št. Vrsta kabla in nazivna 
napetost 

Vrsta kosovnega preskusa Standardi za preskuse 

   SIST IEC VDE 
1. Kabel z izolacijo in 

zunanjim 
plaščem iz termoplastičnega 
PVC 
Uo/U = 0,6/1 kV 

Osnovni standard HD 603 S1/A3 60502-1 276-603 
Meritev električne upornosti 
vodnika 

HD 605 S2 
EN 60228 

60228 295 
 

Preskus dielektrične trdnosti HD 603 S1/A3 
HD 605 S2 

60502-1 276-605 

2. Kabel z izolacijo 
omreženega polietilena 
(XLPE) in zunanjim 
plaščem iz PVC ali PE 
Uo/U = 6/10 kV do 18/30 kV 

Osnovni standard HD 620 S2 60502-2 276-620 
Meritev električne upornosti 
vodnika 

HD 605 S2 
EN 60228 

60228 276-605 
295 

Preskus dielektrične trdnosti HD 605 S2  276-605 
Meritev parcialnih praznitev  EN 60885-3 60885-3 481-885-3 

* pri kablih s PVC izolacijo črtana nazivna napetost 6/10 kV * črtana navedba (20/35 kV) 
 
Tabela 26 Pregled izbirnih preskusov v odvisnosti od vrste kablov  
 
Št. Vrsta kabla in nazivna 

napetost 
Vrsta izbirnega preskusa Predpisi za preskuse 

   SIST IEC VDE 
1. Kabel z izolacijo in 

zunanjim plaščem iz 
termoplastičnega PVC 
Uo/U = 0,6/1 kV 

Osnovni standard HD 603 S1/A3 60502-1 276-603 
Preverjanje konstrukcije 
vodnika 

EN 60811-1-1 60811-1-
1 

473-811-1-1

Preverjanje debeline izolacije 
in polprevodnih slojev 

EN 60811-1-1 60811-1-
1 

473-811-1-1

Preverjanje kovinskega 
zaslona 

HD 605 S2 60502-1 276-605 

Preverjanje zunanjega plašča HD 605 S2 
EN 60811-1-1 

60811-1-
1 

276-605 
473-811-1-1

2. Kabel z izolacijo iz 
omreženega polietilena 
(XLPE) in zunanjim 
plaščem iz PVC ali PE 
Uo/U = 6/10 kV do 18/30 
kV 

Osnovni standard HD 620 S2 60502-2 276-620 
Preverjanje konstrukcije 
vodnika 

HD 605 S2 
EN 60811-1-1 

60811-1-
1 

276-605 
473-811-1-1

Preverjanje debeline izolacije 
in polprevodnih slojev 
Meritev premera preko 
zunanjega polprevod.sloja 

HD 605 S2 
EN 60811-1-1 

60811-1-
1 

276-605 
473-811-1-1

Preverjanje kovinskega 
zaslona 

HD 605 S2  276-605 

Preverjanje zunanjega plašča EN 60811-1-1 60811-1-
1 

473-811-1-1

Preskus stopnje omreženosti 
XLPE izolacije 

EN 60811-2-1 60811-2-
1 

473-811-2-1

Preskušanje krčenja PE plašča HD 605 S2  276-605 
Dolgotrajno preskušanje 
umetnega staranja na vzorcih 
ki se kontinuirano odvzemajo s 
proizvodnjega procesa 

HD 605 S2  276-605 
 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 

nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090 

 140

Tabela 27 Kontrola dielektrične trdnosti novopoloženih kablov z enosmerno napetostjo, ki jih 
prikazuje tabela po vrstnem redu priključevanja napetosti iz priloge št. 19.33 

 
Nazivna napetost kabla 
Uo/U (kV) 

0,6/1 0,6/1 6/10 12/20 18/30 
(20/35) 

Preskusna napetost Enosmerna preskusna napetost (kV) /Čas preskušanja (min) 
Vrsta izolacije PVC XLPE XLPE XLPE XLPE 
Standard    
HD 603S1/A3 15-30 15-30  
IEC60502-1 15 15    
HD 620 S2 10-C   ni predvideno ni predvideno ni predvideno
IEC 60502-2:2005   15 15 15 

 
Tabela 28 Vrednosti izmenične preskusne napetosti za novopoložene kable  
 
Nazivna napetost kabla 
Uo/U (kV) 

0,6/1 0,6/1 6/10 12/20 18/30 
(20/35) 

Vrsta izolacije PVC XLPE XLPE XLPE XLPE 
Izmenična preskusna 
napetost 50 Hz(kV) 

- - 2 Uo 2 Uo 2 Uo 

Čas preskušanja AC -  60 min 60 min 60 min 
 
(PVC kabli 0,6/1 kV v skladu z HD 603 S1 A3 Part 3 Section G) 
(XLPE kabli 0,6/1 kV v skladu z HD 603 S1 A3 Part 5 Section G) 
(XLPE kabli 6/10 kV – 18/30 kV v skladu z HD 620 S2 Part 10 Section C) 
 
Tabela 29 Vrednosti preskusne napetosti frekvence 0,1 Hz za kable z izolacijo iz XLPE  
 
Nazivna napetost kabla Uo/U (kV) 6/10 12/20 18/30 

(20/35) 
Vrsta izolacije XLPE XLPE XLPE 
Izmenična preskusna napetost (3Uo) 
frekvence 0,1 Hz (kV) 

18 36 54(60) 

Čas preskušanja (min) 60 60 60 
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Tabela 30 Pregled preskusov kabelskega pribora za napetosti od 3,6/6(7,2) do 20,8/36(42) kV 
(SIST HD 629.1 S2)  

 
Zap 
št. 

Vrstni red preskusov v skladu z SIST HD 
629.1 S2 PART 10-C  

 

Spojke 
nad  

6 kV* 

Spojke 
6 kV 

Notranji 
končniki 
nad 6 kV 

Zunanji  
končniki 
nad 6 kV 

Vtični 
pribor 

nad 6 kV
1 Preskus z enosmerno napetostjo x  x x x 
2 Preskus z izmenično napetostjo v suhem x  x x x 
3 Preskus z izmenično napetostjo v mokrem - x - x x 
4 Preskus parcialnih praznitev x  x x x 
5 Preskus z udarno napetostjo pri povišani 

temperature 
x  x x x 

6 Preskus obremenitve v zraku s spremembami 
ciklusa  

x 
63 x 

x x 
126 x 

x 
126 x 

x 
63 x 

7 Preskus obremenitve v vodi s spremembami 
ciklusa 

x 
63 x 

x - x 
10 x 

x 
63 x 

8 Preskus parcialnih praznitev pri povišani 
temperature 

-   x x 

9 Preskus termične zdržljivosti kovinskega 
zaslona pri toku kratkega stika 

x  x x x 

10 Preskus termične zdržljivosti vodnika pri toku 
kratkega stika 

x  x x x 

11 Preskus dinamične zdržljivosti pri toku 
kratkega stika 

x  x x x 

12 Preskus z udarno napetostjo pri temperature 
okolice 

x  x x x 

13 Preskus v slani megli -  - x - 
14 Preskus razstavljivosti 5-krat -    x  
15 Preverjanje gotovih izdelkov - x x x x 
16 Meritev upornosti kovinskega zaslona     x 
17 Meritev odvodnega toka -    x 
18 Meritev sile delovanja (operating force) -    x 
19 Meritev kapacitivnosti (Capacitive test point 

performance) 
-    x 
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Tabela 31 Korekcijski faktor f za polaganje v zrak pri temperaturi zraka različni od 30C (DIN VDE 0276 
Teil 1000 tabela 12 oz. Kabel und Leitungen Teil 2 tabela 4.2.12) 

 
Korekcijski faktor f zaradi odstopanja temperature zraka od nazivne vrednosti 30C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Dovoljena 

obratovalna 
temperatura 

/  C / 

temperatura zraka  
/  C / 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

90 1.15 1.12 1.08 1.04 1.00 0.96 0.91 0.87 0.82 
80 1.18 1.14 1.10 1.05 1.00 0.95 0.89 0.84 0.77 
70 1.22 1.17 1.12 1.06 1.00 0.94 0.87 0.79 0.71 
65 1.25 1.20 1.13 1.07 1.00 0.93 0.85 0.76 0.65 
60 1.29 1.22 1.15 1.08 1.00 0.91 0.82 0.71 0.58 

 
Tabela 32 Minimalni odmiki pri približevanju in križanju ETK kabelske kanalizacije v lasti 

elektrodistribucijskih podjetij (EDP) z ostalimi podzemnim komunalnimi vodi 
 

Vrsta objekta Horizontalna 
oddaljenost (m) 

Vertikalna 
oddaljenost (m) 

TK kabel ( tuj lastnik) 0,5 0,3  
Optični TK kabel ( last EDP) 0,07 0,1  
EE kabel 0,4 kV( last EDP) 0,07  0,1  
EE kabel do 20 kV ( last EDP) 0,07  0,07  
EE ozemljitev 0,5  0,5  
Vodovod  0,6  0,5 
Toplovod 0,5  0,8 
Meteorna in fekalna kanalizacija 0,5  0,5 
Plinovod s pritiskom do 1 bar 0,4  0,4  
Plinovod s pritiskom do 16 bar 0,6  0,4  
Plinovod s pritiskom nad 16 bar 1,5  0,4  
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19. PRILOGE 
 
Oznaka 

VDE 
Oznaka 

JUS  
N A Z I V 

A A Vodnik iz aluminija 
Y P Izolacija iz termoplastičnega polivinilklorida (PVC) 

2Y E Izolacija iz termoplastičnega polietilena (PE) 
- Ep Izolacija iz etilenpropilena (EPR) 

2X X Izolacija iz omreženega polietilena (PE-X) 
C 40 Koncentrični vodnik iz bakra 

(H)1 H Polprevodni sloj pod izolacijo in nad njo  
S 48 Električna zaščita iz bakra (trakov ali žic) 

SE 48 Polprevodni sloj in električna zaščita iz bakra pri trižilnem kablu okrog 
vsake žile posebej 

Y Y Zunanji plašč iz termoplastičnega polivinilklorida (PVC) 
2Y E Zunanji plašč iz termoplastičnega polietilena (PE) 
- Eh Zunanji plašč iz polprevodnega termoplastičnega polietilena (PE) 
- Ph Zunanji plašč iz polprevodnega polivinilklorida (PVC) 
- 00 Kabel brez armature in drugih zaščitnih plasti 
B 41 Armatura iz dveh jeklenih trakov 

FG 45 Armatura iz pocinkanih ploščatih žic in špirala iz pocinkanega traku  
RG 44 Armatura iz pocinkanih okroglih žic in špirala iz pocinkanega traku  
SEB 81 Električna zaščita okrog vsake žile in armatura iz dveh jeklenih trakov 

SERG 84 Električna zaščita okrog vsake žile in armatura iz pocinkanih okroglih žic 
ter špirala iz pocinkanega traku  

SEFG 85 Električna zaščita okrog vsake žile in armatura iz pocinkanih ploščatih žic 
ter špirala iz pocinkanega traku  

S(F) 49 Električna zaščita iz bakra z vzdolžno neprepustnostjo  kabla za vodo 
- 91 Dodatna električna zaščita nad polprevodnim plaščem iz PVC ali PE-X 

Kabli nazivne napetosti Uo/U = 0,6/1 kV vsebujejo tudi dodatno oznako za označevanje nevtralnega 
vodnika  

Y J Kabel z označeno rumeno/zeleno žilo  
- 0 Kabel brez označene rumeno/zelene žile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 19.1. Konstrukcijske oznake kablov z izolacijo iz umetnih mas 
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________ Krivulja obremenitve 
- - - - - Povprečna obremenitev 
 
 
 
Priloga 19.2. Dnevni diagram obremenitve in faktor obremenitve 
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LEGENDA: 
 
TK -  telekomunikacijski vod 
E - elektroenerrgetski vod 
PV - plinovod 
V - vodovod 
PV-v - visokotlačni plinovod 
K.od.- kanalizacija - odvod 
K.kol.- kanalizacija-kolektor 
X - najmanjši razmik od roba cestišča do posameznih vodov v cestišču 
 
OPOMBA: 
 
Najmanjša globina za: 
 
TK - 0,5 m 
E - 0,6 m 
PV - 1,1 m 
V - 1,0 m 
 
 
Priloga 19.3. Običajna razporeditev vodov in postrojev na javnih površinah 
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LEGENDA: 
 
TK - telekomunikacijski vod 
E - elektroenergetski vod 
PV - plinovod 
V - vodovod 
V.gl.v.- vodovod-glavni vod 
K - kanalizacija 
T - toplovod 
P - pločnik 
K.st.- kolesarska steza 
Dr.- drevored 
Ž - živa meja 
Z.p. - zeleni pas 
X - najmanjši razmik od roba cestišča do posameznih vodov v cestišču 
OPOMBA:  Najmanjša globina za: TK - 0,5 m 
          E - 0,6 m 
          PV - 1,1 m 
          V - 1,0 m 
 
Priloga 19.4. Običajna razporeditev vodov in postrojev na javnih površinah 
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rob ulice dimenzije v cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: 
 
E - elektroenergetski vod 
PV - plinovod 
V - vodovod 
TK- telekomunikacijski vod 
 
 
 
 
 
Priloga 19.5. Običajna razporeditev pločnika v cone 
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LEGENDA: 
 
 
1 - zdrobljena zemlja ali pesek 
2 - kabel Uo/U = 0,6/1 kV 
3 - dodatna mehanska  - opozorilna zaščita 
4 - ozemljilni trak 
5 - nabita zemlja 
6 - opozorilni trak 
7 - izkopana zemlja 
 
 
Priloga 19.6. Prerez kabelskega rova za polaganje kabla nazivne napetosti Uo/U = 0,6/1 kV 
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a* = za vsak nov kabel je potrebno rov razširiti za 15 cm 
 
 
 
LEGENDA: 
 
1 - zdrobljena zemlja ali pesek 
2 - kabel Uo/U = 0,6/1 kV 
3 - dodatna mehanska - opozorilna zaščita 
4 - ozemljilni trak 
5 - nabita zemlja 
6 - opozorilni trak 
7 - izkopana zemlja 
 
 
Priloga 19.7. Prerez kabelskega rova za polaganje dveh ali več kablov Uo/U = 0,6/1 kV 
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Nazivna napetost kabla Uo/U (kV) 

Dimenzije rova (cm) 
 

 Širina 
a 

Globina  
A 

6/10 40 80 
12/20 40 80 

18/30 (20/35) 50 100 
 
LEGENDA: 
1 - zdrobljena zemlja ali pesek 
2 - kabel Uo/U = 6/10 kV, 12/20 kV in 18/30 kV (20/35) kV 
3 - objemka 
4 - dodatna mehanska - opozorilna zaščita 
5 - ozemljilni trak 
6 - nabita zemlja 
7 - opozorilni trak 
8 - izkopana zemlja 
 
Priloga 19.8. Prerez kabelskega rova za polaganje treh enožilnih kablov v en kabelski sistem 

nazivne napetosti Uo/U = 6/10 kV, 12/20 kV in 18/30 kV (20/35) kV 
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a*= za vsak nov kabel je potrebno rov razširiti za 25 cm 
A = 80 cm za kabel Uo/U = 6/10 kV in 12/20 kV 
A = 100 cm za kabel Uo/U = 18/30 kV (20/35) kV 
 
 
LEGENDA: 
 
1 - kabel Uo/U = 6/10 kV, 12/20 kV in 18/30 kV (20/35) kV 
2 - zdrobljena zemlja ali pesek 
3 - dodatna mehanska - opozorilna zaščita 
4 - ozemljilni trak 
5 - nabita zemlja 
6 - opozorilni trak 
7 - izkopana zemlja 
8 - objemka kabla 
 
 
Priloga 19.9. Prerez kabelskega rova za polaganje dveh ali več kabelskih sistemov nazivne 

napetosti Uo/U = 6/10 kV, 12/20 kV in 18/30 kV (20/35) kV 
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LEGENDA: 
 
1 - kabel Uo/U = 0,6/1 kV in kabel Uo/U = 6/10 kV ali 12/20 kV 
2 - zdrobljena zemlja ali pesek 
3 - dodatna mehanska - opozorilna zaščita 
4 - ozemljilni trak 
5 - nabita zemlja 
6 - opozorilni trak 
7 - izkopana zemlja  
8 - objemka 
 
 
Priloga 19.10. Prerez kabelskega rova za polaganje kablov nazivne napetosti Uo/U = 0,6/1 kV 

in Uo/U = 6/10 kV, 12/20 kV v skupni rov 
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LEGENDA: 
 
1 - mivka ali  pesek granulacije 0 do 0,4 
2 - kabel Uo/U = 12/20 kV  
3 - plastična vezica 
4 - opozorilna zaščita - GAL ščitnik 
5 - ozemljilni trak 
6 - nabita zemlja 
7 - opozorilni trak- Pozor energetski kabel, rdeče barve 
8 - izkopana zemlja 
9 - TK- rumen opozorilni trak - Pozor optični kabel 
10- PE cev 2x 50 mm za optični kabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 19.11. Prerez kabelskega rova za polaganje treh enožilnih kablov nazivne napetosti 

Uo/U = 12/20 kV in PE cevi 2 x 50 mm za optični kabel 
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LEGENDA: 
 
1 - suhi beton C 8/10 
2 - TPE ali PVC cevi  200 mm 
3 - TPE ali PVC cevi   160 mm 
4 - PVC cev  110 mm za kabel JR ali ozemljilni trak  
5 - opozorilni trak 
6 - nabiti sloj proda ali debelejšega peska 
7 - beton C 12/15  (sloj debeline 10-15 cm) 
8 - asfalt (sloj debeline 3-6 cm) 
 
OPOMBA: Prekritje cevi (mehansko zaščito) vsakih 2 m obvezno povezati z osnovno cevjo 
 
Priloga 19.12. Prerez kabelskega rova pri križanju s prometnimi potmi 
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D = 160 mm za kable Uo/U = 0,6/1 kV 
D = 200 mm za kable Uo/U = 6/10 kV, 12/20 kV in 18/30 kV (20/35) kV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 19.13. Primer vzdolžnega prereza kabelskega rova pri križanju s prometnimi potmi 
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Rmin   150 cm za magistralne cevovode 
Rmin    50 cm za cevovode nižjega tlaka in za hišne priključke 
 
 
 
LEGENDA: 
 
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 
 
 
Priloga 19.14. Paralelni potek in približevanje elektroenergetskih kablov in vodovoda 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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dimenzije v cm 

 
 
 
 
 
d   50 cm za magistralne cevovode 
d   30 cm za priključne cevovode  brez zaščitne cevi za kabel 
 
d  50 cm za magistralne cevovode 
d  30 cm za priključne cevovode  z zaščitno cevjo za kabel 
 
 
 
LEGENDA: 
 
1 - vodovodna cev 
2 - opozorilni trak 
3 - dodatna mehanska - opozorilna zaščita 
4 - sloj suhega betona C 8/10 (cca 5 cm) 
5 - PVC ali TPE zaščitna cev kabla 
6 - zdrobljena zemlja ali pesek 
7 - elektroenergetski kabel 
 
 
 
 
Priloga 19.15. Križanje elektroenergetskih kablov in vodovoda - kabel pod vodovodom 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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dimenzije v cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d  50 cm za magistralne cevovode 
d  30 cm za priključne cevovode  brez zaščitne cevi za kabel 
 
d  50 cm za magistralne cevovode 
d  30 cm za priključne cevovode  z zaščitno cevjo za kabel 
 
 
 
LEGENDA: 
 
1 - vodovodna cev 
2 - sloj suhega betona C 8/10 (cca 5 cm) 
3 - PVC ali TPE zaščitna cev kabla 
4 - elektroenergetski kabel 
5 - zdrobljena zemlja ali pesek 
6 - dodatna mehanska - opozorilna zaščita 
7 - opozorilni trak 
 
 
 
Priloga 19.16. Križanje elektroenergetskih kablov in vodovoda - kabel nad vodovodom 
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Rmin    50 cm za plinovode p  5 bar 
Rmin   40 cm za plinovode p  5 bar 
 
 
LEGENDA: 
 
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 
 
 
Priloga 19.17. Paralelni potek in približevanje elektroenergetskih kablov in plinovoda 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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dimenzije v cm  

 
 
 
 
d  30  cm za  plinovode 5 bar > p  16 bar 
d  20  cm za plinovode p  5 bar  
 
 
 
LEGENDA: 
 
1 - plinovod 
2 - opozorilni trak 
3 - dodatna mehanska - opozorilna zaščita 
4 - sloj suhega betona C 8/10 (cca 5 cm) 
5 - PVC ali TPE zaščitna cev kabla 
6 - zdrobljena zemlja ali pesek 
7 - elektroenergetski kabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 19.18. Križanje elektroenergetskih kablov in plinovoda - kabel pod plinovodom 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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dimenzije v cm 

 
 
 
 
 
 
 
d  30 cm za plinovode 5 bar > p  16 bar 
d  20 cm za plinovode p  5 bar 
 
 
 
LEGENDA: 
 
1 - plinovod 
2 - sloj suhega betona C 8/10 (cca 5 cm) 
3 - PVC ali TPE zaščitna cev kabla 
4 - elektroenergetski kabel 
5 - zdrobljena zemlja ali pesek 
6 - dodatna mehanska - opozorilna zaščita 
7 - opozorilni trak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 19.19. Križanje elektroenergetskih kablov in plinovoda - kabel nad plinovodom 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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LEGENDA: 
 
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 
 
 
 
Priloga 19.20. Paralelni potek in približevanje elektroenergetskih kablov in toplovoda 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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Velikost kote a - minimalni razmik 
 
a = 50 cm za TK, optične kable in kable Uo/U = 0,6/1 kV 
a = 60 cm za kable Uo/U = 6/10 kV 
a = 80 cm za kable Uo/U = 12/20 kV 
a = 100 cm za kable Uo/U = 18/30 kV (20/35)kV 
 
 
 
 
 
 
Priloga 19.21. Križanje elektroenergetskih kablov in toplovoda 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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d  150 cm za kanale večje ali enake  60/90 cm 
d   50 cm za manjše kanalizacijske cevi ali hišne priključke  
 
 
LEGENDA: 
 
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 
8 - izkopana zemlja 
 
 
 
 
Priloga 19.22. Paralelni potek in približevanje elektroenergetskih kablov in kanalizacije 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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d  30 cm 
za h  80 cm kot mehanska zaščita se polagajo TPE cevi   160 mm ali  200 mm v sloju 5 cm suhega 
betona 
za h   80 cm kot mehanska zaščita se polagajo Fe cevi   150 mm  v sloju 5 cm suhega betona 
 
 
LEGENDA: 
 
1 - kanalizacijska cev 
2 - suhi beton C 8/10  
3 - TPE ali Fe cev 
4 - elektroenergetski kabel 
5 - zdrobljena zemlja ali pesek 
6 - dodatna mehanska - opozorilna zaščita 
7 -  opozorilni trak 
8 - nabita zemlja 
 
 
 
Priloga 19.23. Križanje elektroenergetskih kablov in kanalizacije 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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Priloga 19.24. Primeri poteka elektroenergetskih kablov v bližini drugih objektov 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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      elektroenergetski kabel Uo/U  18/30 kV (20/35) kV 
 
 
 
 
 
Priloga 19.25. Križanje elektroenergetskih kablov in telekomunikacijskih vodov 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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a) Spajanje novih cevi z varjenjem z vgradnjo objemke 
 

 
 
 
b) Primer naknadne namestitve kovinskih zaščitnih 
    polcevi na že položene kabelske sisteme  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 19.26. Primeri medsebojnega spajanja kovinskih cevi kot dodatne zaščite kablov 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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1 - montažni betonski “U” profil 
2 - elektroenergetski kabel 
3 - objemka kabla (za enožilne sisteme) 
4 - pokrov “U” profila 
5 - ozemljilni trak 
6 - nabita zemlja ali plast proda 
7 - opozorilni trak 
8 - izkopana zemlja 
 
Priloga 19.27. Primer mehanske zaščite pri polaganju kablov v montažne betonske profile 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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Priloga 19.28. Primeri paralelnega poteka elektroenergetskih kablov ob železniški progi 



 
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
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Priloga 19.29. Primeri križanja elektroenergetskih kablov z železniško progo 
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Priloga 19.30. Dvigovanje, premeščanje in zavarovanje kabelskih bobnov 
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Priloga 19.31. Primer polaganja in učvrstitve kablov 
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1. Pri preizkušanju je potrebno  kot osebno zaščitno sredstvo uporabljati 
 zaščitne rokavice 
 
2. Bakreno žico ekrana je potrebno na obeh straneh kabla ločiti od ozemljitve 
 
3. Kabelski induktor za 5 kV je potrebno priključitina bakreno žico in ozemljitev  
 
4. Pri dvigovanju napetosti moramo spremljati vrednost izolacijske upornosti. 
 Dober kabelski plašč ima vrednost izolacijske upornosti večjo od 5 M. 
 
5. Kabelski plašč po preskusu ozemljimo preko zaščitnega upora, po preteku ene minute 
 pa ga smemo direktno ozemljiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 19.32. Preizkušanje zunanjega plašča kabla z induktorjem (vezalna shema) 
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Zap. 
štev. 

 

 
Konstrukcija kabla 

 
Izvedba 

 
Način priključitve 

preizkusne napetosti 

 
1. 

 
Preizkus enožilnega kabla z ekranom ali 
kovinskim plaščem  

 
1 proti Z 
 
 

 
2. 

 
Preizkus trižilnega ekraniziranega  
kabla 
 

 
1+2+3 proti Z 

 
3. 

 
Preizkus trižilnega kabla s skupnim 
ekranom, koncentričnim vodnikom, 
kovinskim plaščem ali armaturo 

 
1 proti 2+3+Z 
2 proti 3+1+Z 
3 proti 1+2+Z 

 
4. 
 

 
Preizkus štirižilnega kabla brez  zunanje 
kovinske zaščite 
 

 
1 proti 2+3+4 
2 proti 3+4+1 
3 proti 4+1+2 
4 proti 1+2+3 
 

 
5. 

 
Preizkus petžilnega kabla brez zunanje 
kovinske zaščite 
 

 
1 proti 2+3+4+5 
2 proti 1+3+4+5 
3 proti 1+2+4+5 
4 proti 1+2+3+5 
5 proti 1+2+3+4 
 

 
Z  zaščitni vodnik oziroma zemlja 
 
OPOMBA: 
 
V kolikor imajo kabli pod zap. štev. 4 in 5 zunanji kovinski plašč ali armaturo, je potrebno vsako žilo 
preizkusiti proti ostalim žilam in proti kovinskem plašču kot pod zap. štev. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 19.33. Način priključitve preizkusne napetosti 
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1. Kabli položeni v trikotni formaciji 
 
Priporočljiva razmesttev: 

 
 
 

Razmesttev, ki se jo je potrebno izgibati, saj se tokovna obremenljivost močno zmanjša zaradi tokov v 
kovinskih zaslonih. 
 

 
 
 
 
 
2. Kabli položeni v ravninski formaciji 
 
Priporočljiva razmesttev: 
 

 
 
 
Razmesttev, ki se jo je potrebno izgibati, saj se tokovna obremenljivost močno zmanjša zaradi tokov v 
kovinskih zaslonih. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 19.34. Priporočljive razporeditve elektroenergetskih kablov posameznih faz v 

primeru večjega števila kablov v posamezni fazi v odvisnosti od načina 
razmestitve 


