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6.3.TEHNIČNO POROČILO
SPLOŠNO
Izdelan je projekt PZI TK (telefonskega priključka) elektro inštalacij za objekt: OSNOVNA ŠOLA
PODGRAD za investitorja OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Prestavitve obstoječih telefonskih instalacij.
Obstoječe stanje
Trenutno je na šoli dovodni telefonski kabel in delilnik za šolo, in dva odcepa za stanovanjske objekte
levo in desno od šole. Za šolo je tudi uporabljena fasada šole kot opora za napajalni telefonski kabel
za objekt št 99 a. na parcelni številki 1162/6. Pred rušenjem obstoječega šolskega objekta bomo
morali narediti naslednje prestavitve:
Prestavitve obstoječih telefonskih instalacij.
Delilnik na šoli bomo prestavili na nov betonski kandelaber, ki ga bomo postavili namesto
obstoječega lesenega. Od tu bomo položili v zemljo poleg jakotočne kanalizacije s predpisanim
odstopanjem pri paralelnem polaganju zemeljsko kanalizacijo do objektov za šolo kot je številka 99a
in objekt nad tem objektom. Poleg tega bo potrebno prekablirati tudi dovode za objekte poleg
nogometnega igrišča.
Za šolo bomo za objekt št. 99a dali kabelski dovod za telefonski priključek poleg jakotočnega.
Šele po prestavitvi omenjenih kablov bomo lahko prešli na rušitvena dela obstoječe šole. Poleg
kanalizacije za elektro priklop nove šole bomo izdelali tudi kanalizacijo za telefonski priklop.
SPLOŠNO O IZVAJANJU GRADBENIH IN KABELSKIH DEL
Prikljkučna mesta
Priključno mesto bo v komunikacijskem vozlišču G.K.O. v kleti OŠ Podgrad.
Kabelska kanalizacija
Kabelska kanalizacija predstavlja mrežo podzemnih, običajno PVC ali PE cevi fi 110mm, ki se
polagajo v zemljo. Cevi se položijo v sloj 2 x sejanega peska in zasujejo z izkopanim materialom ali
tamponom. Najmanjša razdalja od vrha cevi do nivoja terena lahko znaša 0,5 m v pločniku oziroma
0,8 m v vozišču. Pri prehodih preko cest se 30 cm zgornjega dela rova betonira z MB-10.
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Križanje kabla s komunalnimi instalacijami
Pri približevanju in križanju TK kabla z drugimi komunalnimi instalacijami, je potrebno upoštevati
predpisane medsebojne odmike. V primerih, ko to ni mogoče, v dogovoru z lastnikom instalacije,
kabel mehansko in toplotno zaščitimo na način, ki je najbolj primeren. Nekaj predpisanih odmikov :

horizontalno

vertikalno

1. EE zemeljski kabel 250/380 V

0,5 m

0,3 m

2.

do 10 kV

0,5 m

0,5 m

3.

nad 10 kV

1,0 m

0,5 m

4. EE ozemljitev

2,0 m

5. Kanalizacija

0,5 m

0,5 m

6. Toplovod

0,5 m

0,8 m

7. Vodovodne cevi

0,6 m

0,5 m

8. Plinovod s pritiskom do 1 bar

0,4 m

0,4 m

do 16 bar

0,6 m

0,4 m

nad 16 bar

1,5 m

0,4 m

9. Cevovod z vnetljivimi tekočinami

1,0 m

0,5 m

Kabelski jaški
Kabelski jaški služijo za uvlačenje kablov v kabelsko kanalizacijo, izdelavo spojk ter namestitev
ostalega kabelskega pribora in opreme. Dimenzije jaškov so različne, odvisno od števila cevi. Jašek se
opremi z ustreznim številom konzol za nošenje kablov in LŽ pokrovom, z napisom TELEFON. Le-ta
je za manjše obremenitve lahke in za večje obremenitve težke izvedbe.
Izdelava spojke na TK kablu
Predviden je klasična izdelava spojk v novih prostostoječih TK omaricah.
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Uvlačenje telefonskega kabla v kabelsko kanalizacijo
Pred uvlačenjem se opravijo pripravljalna dela, s katerimi zagotovimo normalne delovne pogoje :
- odpiranje jaškov in ograditev delovnega prostora
- čiščenje jaškov in odstranjevanje vode
- kontrola prisotnosti plinov in prezračevanje
- osvetlitev kabelskih jaškov
- kontrola prehodnosti cevi
Po pripravljalnih delih v kabelsko kanalizacijo naprej uvlečemo pomožno vrv (predvleka),
opremljeno s pripomočki za čiščenje cevi. Po končanem čiščenju na pomožno vrv pritrdimo vlečno
vrv, s katero nato ročno ali strojno uvlečemo kabel.

Izvedba ozemljitve
Za ozemljevanje kabelske omarice je predvidena priključitev na hišno ozemljilo s Cu pletenico.
Višino ponikalne upornosti ozemljila je potrebno obvezno kontrolirati z merjenjem. Meritve naj se
izvedejo v suhem vremenu.
Višina ponikalne upornosti za posamezne vrste ozemljil je predpisana z NAVODILOM O IZDELAVI
OZEMLJITVE V TELEFONSKIH KABELSKIH OMREŽJIH in znaša :
- 20 ohmov za ozemljitev zaščite pred udarom strele, pri specifični upornosti tal do 250 ohm.m
oziroma 8 % (ohm) specifične upornosti tal, če je le-ta večja od 250 ohm.m
- 30 ohmov za vse ostale primere
Priporoča se (ni obvezna) ponikalna upornost 10 ohmov za ozemljitve kabelskih objektov, ki imajo
vgrajene varovalne stavke.
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Po končani gradnji je potrebno izdelati izvršilno tehnično dokumentacijo, ki obsega situacijske in
shematske načrte kablov, z vsemi potrebnimi detajli.
Sestavni del dokumentacije so rezultati električnih meritev šibkotočne instalacije.
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