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Povzetek  

 

V elektroenergetiki nam razmere diktirajo, da bo v prihodnje v obratovanju vedno več kabelskih povezav, katerih zanesljivost je, vključno z 

ostalo stikalno in priključeno opremo, nadvse pomembna. Zaradi varnosti, zanesljivosti in ekonomike obratovanja elektroenergetskega 

sistema, pogostost okvar ni dopustna, kar še posebej velja za VN kable. Vse našteto pogojuje kakovost kablov, predvsem njihove izolacije. 

VN kabelski sistemi s številnimi prednostmi prinašajo težave, ko pride do morebitne okvare, katerega mesta napake, brez ustrezne merilne 

opreme in metode ne moremo določiti, saj je kabel npr. položen v zemljo. Z meritvami moramo začeti že pri novem kablu, da pridobimo 

referenčne vrednosti. Vsaka od njih nam da specifične podatke za oceno izolacije, kar je referenca za nadaljnje sprotno ocenjevanje izolacije 

in ukrepanje ob morebitnih okvarah. V kratkem prispevku ni poudarka na posameznih že znanih metodah, ki jih je vedno več in se jasno.. 

izboljšujejo. Predstavljene so tehnične ovire in težave, s katerimi se soočamo pri izgradnji kablovoda. Upravljalcu in investitorju moramo, po 

priključitvi kabelskega sistema v elektroenergetsko omrežje (oz. konkretno topologijo), na osnovi razpoložljivih merilnih metod, zagotavljati 

zanesljivo obratovanje in zahtevano življenjsko dobo za nabavljeno opremo. Praktičen primer diagnostike oziroma napetostnega preizkusa, 

(preizkus v skladu s standardom IEC 60840), 110 kV priključnega kablovoda z vsemi pogoji na realnem objektu, bo natančno prikazan v 

prispevku. Hitro lahko ugotovimo, da realne možnosti zaradi najrazličnejših vzrokov niso, in ne morejo biti, usklajene z željami 

uporabnikov. Za uspešno izvedbo moramo rešiti vrsto težav kot so izbira napetostnega vira, tehnike merjenja, določitev mesta eventualne 

okvare v kablu in omejevanje motenj. Tukaj se zahteve, želje in realne možnosti zelo razhajajo. 
 

Ključne besede: kabel, izolacija, diagnostika, napetostni preizkus, merilna metoda, meritve, standard IEC 60840. 
 

 

TESTING HV CABLE SYSTEM AFTER ASSEMBLY AND PRIOR TO  

FUNCTIONAL CONNECTION TO NETWORK 

 

Summary 

  

As situation in electricity sector dictates in the future there will be an increase of cable connections whose reliability including other 

switchgear and connection equipment is of utmost importance. Due to security, reliability and economics of power system operation, the 

frequency of failures is not permissible, especially for the HV cables. All this makes the quality of the cables, especially their isolation 

conditional. HV cable systems with many advantages however also bring problems when it comes to the potential failure that cannot be 

determined without proper measuring equipment and methods because the cable is laid in the ground for example. We need to start the 

measurements with the new cable in order to obtain reference values. Each of the measurements gives us specific information for the 

assessment of insulation, which is a reference for the further isolation assessment and response to potential failures. In this paper there is no 

emphasis on individual methods that are already known and are clearly improving. Presented are the technical barriers and difficulties faced 

in the construction of cable lines. Based on the available measurement methods we have to ensure reliable operation and the required lifespan 

of purchased equipment to the operator and investor after connecting the cable system to the electricity grid (or specific topology as the case 

may be). In this article a practical example of diagnostics and voltage test (a test in accordance with IEC 60840 standard) on 110 kV cable 

conduit connection with all conditions of the real object will be shown in detail. We can promptly establish that the real possibilities have not 

been and cannot be harmonized with the wishes of users for various reasons. For successful implementation, we must solve a series of 

problems, such as the selection of the voltage source, measurement techniques, the location of eventual failure of the cable and limiting the 

interference. There the requirements, desires and realistic possibilities are greatly diverged. 

 

Keywords: cable, insulation, diagnostics, voltage test, measurement method, measurements, IEC 60840 standard.
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UVODNA BESEDA 

 

Zaradi vedno večjih potreb po izvedbi kabelskih povezav moramo skrbeti, da so le-te varne, zanesljive in zaradi 

zadane, oziroma zahtevane ekonomike obratovanja elektroenergetskega (EE) sistema,  v obratovanju s čim manj 

okvarami in posledično izpadi EE sistema. Praksa odpira vprašanja, ki jih ni vedno mogoče enoznačno 

odgovoriti s pomočjo predpisov in standardov, še posebej, ko gre za izgradnjo EE inštalacij, kar lahko postane 

tudi kompleksna in zahtevna naloga, pa tudi ko gre za še tako na videz poznana dela kot so npr. polaganje 

oziroma izgradnja in priključitev kablovoda v/na EE sistem. 

 

V kratkem prispevku, ne bo poudarka na posameznih, že znanih, metodah, ki jih je vedno več in se seveda 

izboljšujejo. Predstavljene bodo tehnične ovire in težave, s katerimi se soočamo pri izgradnji in spuščanju 

kabelskega sistema v pogon. Praktičen primer diagnostike, oziroma napetostnega preizkusa (preizkus v skladu s 

standardom IEC 60840), 110 kV priključnega kablovoda z vsemi pogoji na realnem objektu, bo nazorno 

prikazan v prispevku. Potrebno je navesti še, da je diagnostika kabelskih sistemov vse pomembnejša, saj je 

dejstvo, da se vsi materiali starajo in da je zato potrebna periodična diagnostika tudi starejših kablov, z namenom 

zgodnjega odkrivanja oslabljenih delov kabelske izolacije in ne samo novih kabelskih sistemov. S pravilno 

diagnostiko lahko pravočasno odkrijemo napako in jo odpravimo brez nepričakovanih izpadov, v planiranih 

vzdrževalnih delih na električni mreži. Z diagnosticiranjem kabla je možno oceniti generalno stanje izolacije 

kabla, kakor tudi locirati 'oslabljene' elemente ali odseke v mreži, na osnovi dobljenih rezultatov pa določiti, ali 

se bo izvedel poseg. To pa je osnova za določitev stroškov vzdrževanja ali investicij, v pomoč pa nam je lahko 

tudi pri širjenju in posodobitvah omrežja. 

  

 

I. KABELSKE POVEZAVE IN PREIZKUŠANJE KABLOV 

 

Najbolj kritični del kabla je izolacija. Sodobne kabelske povezave so načeloma izvedene s sodobnimi, 

kvalitetnimi kabli z izolacijo iz omreženega polietilena XLPE. Za 110 kV kable to skoraj vedno velja. Le nekaj 

najstarejših kablov je še oljnih, kjer imamo v bistvu opravka s kombinacijo olje - papir, podobno kot pri 

transformatorjih. Na srednji napetosti je v obratovanju še veliko starejših kablov s PVC ali polietilensko PE 

(angl.  Poly Ethylene) izolacijo. V manjši meri so v uporabi še kabli z izolacijo iz sintetične gume EPR (angl. 

Ethylene Propylene Rubber). Ne moremo mimo dejstva, da je sestavni del kabelskih povezav tudi ostala  EE 

oprema. Najpogosteje so to končniki (AIS in GIS), spojke, odvodniki prenapetosti, podporni izolatorji, idr., ki v 

kasneje obravnavanem merilnem/-ih postopkih vedno vplivajo s svojimi karakteristikami. Če obravnavamo 

osnovno izolacijo kabla, moramo te vplive omejiti. Sicer pa najpogosteje okvare nastanejo ravno na spoju med 

kablom in opremo. 

 

Zagotavljanje zadostne obratovalne zanesljivosti EE kabelskih povezav je v veliki meri odvisno od ustreznega 

vzdrževanja. Za določitev izolacijskega stanja kabla, moramo zagotoviti izvajanje diagnostike.  

Začeti moramo že pri proizvodnji kabla, z : 

 enkratnimi tipskimi preizkusi, za vsak posamezni tip; 

 kosovnimi preizkusi; za preverjanje kakovosti izdelave vsake posamezne dolžine kabla posebej in 

 vzorčni preizkusi, za vsako pošiljko na določenem številu izbranih bobnov. 

Le-ti  potekajo predvidoma ob prisotnosti predstavnikov kupca. V praksi se je to pokazalo kot pravilno, saj s tem 

nadzorujemo proizvodne postopke in kakovost izdelka. 

Po t.i. FAT (tovarniškem prevzemu) kabel zapusti proizvodnjo. Temu sledi transport, skladiščenje na objektu, 

razvijanje in polaganje na mestu vgradnje in montaže kabelske ostale kabelske opreme.  

Predmetni kabel je tako izpostavljen različnim mehanskim, temperaturnim in drugim obremenitvam, kar lahko 

povzroči eventualne poškodbe v/na glavni XLPE izolaciji in ostalih izolacijskih plasteh. Mnogokrat je vzrok 

'slabega mesta', nepravilna montaža kabelske opreme. Posledično je zaradi že navedenega potrebno po zaključku 

vseh del na kabelski trasi, izvesti najmanj napetostni preizkus. S tem dokažemo, da bo izolacijski sistem zdržal 

dielektrične obremenitve v obratovanju vsaj v začetnem obdobju. 

  

Življenjska doba kabla je predmet redne diagnostike. Zaradi tega je priporočljiva izvedba periodičnih 

diagnostičnih meritev, z izvajanjem primerjalne analize izmerjenih vrednosti. V tem pogledu imajo prve meritve 

po montaži neprecenljivo vrednost, saj predstavljajo primerjalno referenco za kasnejše meritve. Zaradi tega 

priporočamo, da se pri kabelskih povezavah (pa tudi pri ostalih VN napravah) izvedejo prve meritve izolacije. 

Pri tem naj bo nabor meritev čim širši, tudi če se v kasnejšem obdobju ne bodo izvajale vse. Tako si zagotovimo 

možnosti za tekoče prilagajanje postopkov potrebam diagnostike. 
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II. DIAGNOSTIKA IN  PREIZKUŠANJE KABELSKE IZOLACIJE PO POLAGANJU 

KABLA (NAPETOSTNI TESTI) 

 

Pri elektromontažnih delih, oziroma montaže energetskih kablov v zemljo, lahko, zaradi različnih vzrokov, hitro 

pride do poškodovanja kabelske izolacije, saj so kabli izpostavljeni različnim mehanskim obremenitvam, kot so 

natezna trdnost, upogib kabla, mehanske poškodbe zaradi trenja z drugim medijem, dodatne temperaturne 

preobremenitve - polaganje ob prenizkih temperaturah, kar pa vpliva na elastičnost in trdoto glavne izolacije. 

Prav tako lahko do poškodb izolacije pride že med transportom ali montažo ostale kabelske opreme. Zaradi 

navedenega je pomembno, da tovrstna el. montažna dela izvedejo strokovno usposobljene osebe, po možnosti 

pod t.i. 'super-nadzorom' proizvajalca kabla.  Da bi lahko zagotovili, da je kabel po končani montaži sposoben za 

varno obratovanje, izvajamo električne preizkuse kabelske izolacije v skladu s standardi  z namenom odkritja 

morebitno nastalih poškodb. 

 

 

  2.1 Vir napajalne napetosti 50 Hz 

 

Bistveni problem pri preizkušanju kablov predstavlja njegova relativno velika kapacitivnost C. Zaradi tega se je 

v preteklosti (poleg velikih in dragih izmeničnih napajalnih sistemov) uporabljala predvsem zelo visoka 

enosmerna napetost. Preizkušanje je bilo omejeno skoraj izključno na napetostne preizkuse, ki so bili po svoji 

naravi potencialno destruktivni (ujet prostorski naboj), o stanju izolacije pa razen tega, da je preizkus zdržala ali 

pa ne, niso veliko povedali. Stroka je v novejšem času prišla do spoznanja, da visoka enosmerna napetost 

povzroča dodatne neželene posledice (ireverzibilni procesi) v večini danes uporabljanih izolacijskih materialov. 

Preizkušanje kablov z enosmerno napetostjo je bilo praktično ukinjeno, pospešeno pa se umika tudi iz 

standardizacije;nadomešča jo izmenična. Pri izmenični napetosti jalovo moč PQ pri določeni napetosti U in 

frekvenci ω izračunamo z dobro poznanim izrazom: 

 

  (1) 

 

Če predpostavimo, da imajo srednje napetosni kabli specifično kapacitivnost okoli 0,3 µF/km, lahko hitro 

ugotovimo, da bi za napajanje npr. 6-kilometrske povezave v realnih obratovalnih razmerah (torej pri napetosti 

U = 24 kV, frekvence 50 Hz) potrebovali jalovo moč PQ preko 325 kVAr. Pri tem si lahko pomagamo s 

kompenzacijskimi dušilkami, s katerimi ustvarimo resonančni napajalni sistem kot ga prikazuje slika 1. 

 

 
 

Slika 1: Paralelni resonančni sistem za napajanje kablov 

 

Najbrž ni treba posebej poudarjati, da mora biti vezje dobro uglašeno. Induktivnost se mora prilagoditi 

kapacitivnosti C preskušanega kabla. S tem se skušamo čim bolj približati resonančnim razmeram. V ta namen je 

bil na EIMV izdelan sistem dušilk (za bremena do 30 kV in 1 µF), s katerimi je mogoče v različnih 

kombinacijah s prevezavami sestaviti ustrezno induktivnost [2]. Prikazan je na sliki 2. 
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kjer so: 

 

r1, r2 notranji oz. zunanji polmer izolacije, 

ε0, εr absolutna oz. relativna dielektričnost, 

    µ0, µr    absolutna oz. relativna permeabilnost 
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Slika 2: Kompenzacijska dušilka - po elementih in sestavljena 

 

Potrebni napajalni tok na NN strani, ki bi brez uporabe dušilke znašal nedosegljivih 1360 A, v resonančnem 

sistemu realno ne presega 40 A. Za 110 kV kable se tovrstni sistemi po dimenzijah močno povečajo in so seveda 

tudi zelo dragi. Transportiranje naprav (nakladanje, prevoz, priprava preizkusnega vezja) je zahtevno, zato se 

takšni sistemi obravnavajo kot celota (kontejner, tovornjak) in se ne razstavljajo. Opisano resonančno vezje 

EIMV žal ne ustreza preskušanju 110 kV kabelskih povezav. V ta namen uporabljamo spremenjen sistem, kjer 

se kompenzacijska dušilka (druge vrste) v vezju na sliki 2 preseli z VN na NN stran transformatorja. Slaba stran 

tega je, da napajalni transformator ni kompenziran in mora zagotavljati večjo moč. Zaradi tega uporabljamo 

transformator, ki je sicer stalno nameščen v VN laboratoriju in ga za te potrebe demontiramo. Kljub temu lahko 

preskušamo le krajše kabelske povezave (nekje do 50 m). Na sliki 3 je prikazan preizkus 110 kV kabla v RTP 

Podvelka. 

 

 
Slika 3: Napetostni preizkus 110 kV kabla v RTP Podvelka 

 

Ker pričakujemo vedno večje število novih 110 kV kablov in je zanesljivost obratovanja sistema nadvse 

pomembna, smo mnenja, da bi bilo v slovenskem prostoru smiselno imeti zmogljivejši sistem za napajanje 

daljših kabelskih odsekov. Omenimo še, da poleg opisanih paralelnih resonančnih sistemov obstajajo tudi 

serijski - z zaporedno vezano dušilko. 

 

 

2.2 Preizkus z enosmerno napetostjo  
 

Preizkus z enosmerno napetostjo je veljal za najbolj razširjen preizkus. Zavedati se moramo, da s tem 

preizkusom lahko odkrijemo le najbolj poškodovana mesta kabelske izolacije. Poškodovane mora biti več kot 

70 % izolacije, kabelskega končnika ali spojke. Manjše napake pa lahko odkrijemo s preizkusom kabelskega 

plašča, ki ga izvajamo z enosmerno napetostjo nižjih vrednosti. Enosmerno napetost ustrezne višine priključimo 

med vodnik - žilo in električno zaščito oz. ekran - oplet kabla, ki je ozemljen. V preteklosti se je električni 

preizkus na kablih nižje napetosti izvajal v trajanju 15 minut. Velikost preizkusne napetosti lahko izračunamo po 

spodaj navedenem obrazcu:  

 

a) kable nazivnih napetosti nižjih in vključno 3,6/6 kV [3]:  

 

         (3) 

 

b) kable nazivne napetosti višje od 3,6/6 kV[4]  

 

                                                                     (4) 
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Po zaključenem električnem preizkusu vodnik kabla ozemljimo preko visoko ohmskega upora (0,1–1 MΩ), 

dokler napetost v kablu ne pade pod 1 kV. Vodnik zatem povežemo z ozemljenim ekranom in ga v takem 

položaju pustimo 12 do 24 ur, da pride do popolne razelektritve kabla. Zaključimo lahko, da je kabel sposoben 

za obratovanje, kolikor med preizkusom ni prišlo do preboja izolacije kabla. V nasprotnem je potrebno locirati 

oz. odkriti napako, jo odpraviti in preizkus po odpravi napake  ponoviti. Kolikor med preizkusom pride do 

preboja na kabelskih končnikih, lahko potujoči napetostni val poškoduje kabelsko izolacijo. Zato je potrebno, da 

so kabelski končniki kvalitetno izvedeni, čisti in suhi. Saj le-ti predstavljajo šibki člen zaradi največjega 

možnega vpliva vlage in temperature. 

V praksi se je dostikrat že zgodilo, da je kabel ta test prestal, za tem  pa je prišlo do preboja med normalnim 

obratovanjem. Kot je bilo povedano že v poglavju 2.1, se v  zadnjem času pojavlja vprašanje, ali je ta preizkus 

primeren za izolacijo iz umetnih mas. Ravno iz teh razlogov se vedno bolj uveljavlja preizkus z izmenično 

napetostjo industrijske frekvence 50 Hz ali pa alternativni preizkus z izmenično napetostjo zelo nizke frekvence 

0,1 Hz. Težava pri teh preizkusih je velik polnilni tok, ki je posledica velike kapacitivnosti kabla.  

 

 

2.3  Preizkus z napetostjo obratovalne frekvence  

 

Vedno bolj je aktualen napetostni test z izmenično napetostjo obratovalne frekvence, saj takšen preizkus odraža 

dejanske obratovalne pogoje. Kabel po formaciji trase priključimo za 24 ur na njegovo obratovalno napetost. Kot 

vir je uporabljena kar sistemska fazna napetost EE sistema (standard IEC 60502-2).  

Standard dovoljuje tudi uporabo medfazne napetosti, ki jo za čas 5 min priključimo med vodnik in ekran kabla.  

Kolikor kabel, oziroma kablovod, ni možno priključiti na trajni vir (npr. daljnovod), predstavlja težavi pri 

izvedbi tega preizkusa potreben napetostni vir velikih moči in velikih dimenzij. 

  

 

2.4  Preizkus z VLF metodo  

 

Zaradi vedno večje uporabe kablov s polietilensko izolacijo je ta metoda v zadnjih letih vse bolj v veljavi. Za 

izvedbo preizkusa se uporablja visoka izmenična napetost  3U0 zelo nizke frekvence 0,1 Hz. Čas trajanja testa je 

od 30 min do 1 ure. Z metodo lahko preizkušamo kable različnih tipov, ker kapaciteta kabla ne vpliva na velikost 

preizkusne napetosti, poleg tega pa je možnost, da bi izolacijo kabla s preizkusom poškodovali, minimalna; (po 

VDE 0276 odstavek 620 12.1996 za XLEP izolacijo in VDE 0276 odstavek 621 05.1997 za papirno oljno 

izolacijo).  

Kljub temu, da standardi ne zahtevajo meritev delnih razelektritev; takoj po polaganju kabla, pa vse več 

strokovnjakov meni, da s tem lahko kontroliramo kvaliteto dela monterja in da so pri pravilno položenem kablu 

nivoji delnih razelektritev zelo nizki. Za izvedbo meritve lahko uporabimo visokonapetostni sinusni izvor nizke 

frekvence 0,1 Hz (VLF). Tak vir lahko uporabimo tudi za merjenje izgubnega kota tan δ, saj je oblika 

električnega polja zelo podobna realnim razmeram.  

 

 

2.5  Preizkus plašča kabla  

 

Največ poškodb plašča žal nastane kot posledica nepravilnega polaganja oz. napačne priprave kabelske 

'posteljice' ali zaradi poseganja v kabelski prostor, npr. razna gradbena dela.  

Preizkus plašča, predvsem pri na novo položenih kablih, je verjetno najučinkovitejša preventivna metoda, ki 

lahko znatno zmanjša število izpadov kabla in podaljša njegovo življenjsko dobo. Potrebno je vedeti, da vsaka 

poškodba plašča prej ali slej vodi do vdora vlage v kabel, kar pa ima po nekaj letih za posledico preboj in izpad 

kabla.  

Standard (DIN VDE 0276-620) predpisuje 10-minutni test s preizkusno napetostjo 5 kV DC v primeru PE plašča 

oziroma 3 kV DC, če ima kabel PVC izolacijo. Test se smatra uspešen, če v času preizkusa ne sme priti do 

preboja, upoštevati pa je potrebno tudi dovoljeni izgubni tok, ki za PE plašč znaša do 100 μA /km, za PVC pa do 

800 μA/km .   
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III. ZAHTEVANI  (NAPETOSTNI)  PREVZEMNI  TESTI  NAROČNIKA  – TESTI NA MESTU 

VGRADNJE (SAT) S PRIEMRI NAVEDB IZ DOKUEMNTACIJ ZA IZVEDBO OZIROMA 

RAZPISNIH DOKUEMNTACIJ 

 

 

3.1  Zahtevani prevzemni preizkusi za vgrajeno elektroenergetsko opremo – visokonapetostni 

kabel  

 

To poglavje je namenjeno, predstavitvi in prikazu zahtevanih t.i. prevzemnih preizkusov investitorjev - 

naročnikov, ki so v skladu z regulativo, standardi in v končni fazi s podpisano pogodbo za dobavo in montažo 

določene EE opreme, v našem primeru tudi VN kabla.  

Navedeno bo nekaj primerov navedb zahtevanih preizkusov, iz različnih razpisnih dokumentaciji za različne 

objekte, s poudarkom na zahtevah za električne preizkuse za EE kable, katere mora izvesti izvajalec dobav/del. 

 
 

3.1.1. Primer navedb/zahtev iz razpisne dokumentacije za objekt »110 kV GIS Podvelka (110 kV 

oprema)« – 110 kV kabel 

 

V skladu z razpisno dokumentacijo se zahteva, da: takoj, ko bo oprema montirana in pripravljena za delovanje, 

bo testirana v skladu s Pogoji in zahtevami Pogodbe. Ponudnik mora najmanj 'x' dni vnaprej obvestiti naročnika 

o datumu, po kateremu bo ponudnik pripravljen izvesti t.i.  Prevzemne teste. Če ne bo dogovorjeno drugače, 

bodo Prevzemni testi izvedeni v 'x' dneh po tem datumu, in sicer na dan oz. dneve, ki jih določi naročnik.  

Če ni določeno drugače, bodo prevzemni testi izvedeni v naslednjem zaporedju: 

  

a) Testi pred spuščanjem v pogon, ki bodo vsebovali primerne preglede in (»suha«) funkcionalna 

testiranja za demonstracijo, da lahko vsak del opreme varno nadaljuje z delovanjem do naslednje 

stopnje; 

b)  Testi spuščanja v pogon, ki bodo vsebovali jasno določena testiranja delovanja za demonstracijo, da 

lahko deli ali sektorji delujejo varno in kot je določeno v vseh delovnih pogojih in;  

c)  Poskusno obratovanje, ki bo prikazalo, da deli ali sektorji delujejo zanesljivo in v skladu s Pogodbo.  

Med poskusnim obratovanjem, ko deli obratujejo pod stabilnimi pogoji, bo ponudnik obvestil 

naročnika, da so pripravljeni za katerekoli prevzemne teste, vključno s predstavitvenimi testiranji za 

demonstracijo, da oprema ustreza kriterijem, določenim v Pogojih in v garancijskih pogojih. 

 

V obseg storitev je zajeto:  

 izdelava in dostava tovarniške dokumentacije v predpisani obliki in obsegu;  

 tovarniška preskušanja po predpisanem obsegu preskusov;  

 transport do gradbišča, razkladanje, lokalni transport in transportno zavarovanje za pogodbeni obseg 

dobave;  

 polaganje in montaža kabla;  

 izvedba meritev pred in po polaganju ter pred montažo kabelskih končnikov; 

 izvedba meritev kabelskega sistema (pooblaščena inštitucija);  

 montaža kabelskih končnikov v transformatorskem prostoru;  

 povezovanje kabelskih končnikov in transformatorskih skoznjikov z Al/Fe vrvjo;  

 montaža odvodnikov prenapetosti v TR prostoru;  

 montaža pomožnega materiala;  

 sodelovanje z ostalimi izvajalci pri usklajevanju na stičnih mestih;  

 kosovni preizkusi dobavljene opreme po predpisanem obsegu preizkusov;  

 priprava navodil v slovenskem jeziku;  

 sodelovanje pri zagonskih in funkcionalnih preizkusih;  

 preizkusi po montaži kabla in kabelskih zaključkov (SAT) 

 

Zahtevani preizkusi in testi za dobavljeno in vgrajeno opremo – poudarek za 110 kV kabel: 
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a) TIPSKI PREIZKUSI: 

 

Poročila o tipskih preizkušanjih, morajo dati osnovne informacije o vseh tipskih preizkusih, ki so bili izvedeni na 

ponujeni opremi, za potrditev ustreznosti njene izvedbe in izdelave. Tipski preizkusi so lahko izvedeni v lastnih 

preizkusnih visokonapetostnih laboratorijih ali v neodvisnih laboratorijih.  

Vsi preizkusi morajo biti izvedeni po zahtevah zadnjih veljavnih IEC standardov.  

V obsegu dobave se ne predvideva ponovitev enega ali večih tipskih preizkusov, ampak predložitev ustreznih 

izkazov o prestanih tipskih preizkusih.  

Tipski preizkusi morajo biti izvedeni za:  

 kompletno polje enake ali podobne konfiguracije kot je ponujena,  

 odklopnik ponujenega tipa,  

 ločilnik z ozemljilnikov,  

 hitri ozemljilnik,  

 obratovalni ozemljilnik,  

 tokovnik,  

 napetostnik,  

 odvodnik prenapetosti (v GIS tehniki),  

 odvodnik prenapetosti s silikonsko izolacijo (za zunanjo montažo),  

 110 kV kabel,  

 110 kV prosto zračne kabelske končnike.  

Rezultati tipskih testov morajo biti priloženi že v ponudbeni fazi,pred izbiro opreme. 

 

 

b) RUTINSKI  (KOSOVNI) PREIZKUSI  IN  TOVARNIŠKI PREIZKUSI  (FAT): 

 

Med proizvodnjo tekom montaže, ali po končani montaži posameznega polja, se bodo izvajali naslednji kosovni 

preizkusi: 

110 kV KABLI:  
Preizkusi zajemajo električne preizkuse skladno s standardi IEC 60840, IEC 60885-2 in IEC 811-2-1.  

Kosovni preizkusi visokonapetostnih kablov, ki morajo biti izvedeni na istem kosu kabla, zajemajo:  

 preizkus z vzdržno napetostjo obratovalne frekvence,  

 preizkus delnih praznitev, (maksimalna napetost:10 sekund, 2,5 U0, merilna napetost 1,5 U0),  

 preizkus zunanjega plašča 3 kV DC 1 minuta,  

 meritve DC upornosti (IEC 60228),  

 dimenzijsko in konstrukcijsko preverjanje kabla (debelina izolacije, zunanjega plašča, kovinskega 

ekrana, premerov...),  

 merjenje ekscentričnosti izolacije po IEC 60840,  

 temperaturni preizkus izolacije po IEC 60885-2 in IEC 811-2-1,  

 drugi preizkusi po priporočilu proizvajalca.  

 

 

c) TESTI NA MESTU VGRADNJE (SAT) 
 

Preizkusi se izvedejo po montaži na objektu v skladu z IEC517 oziroma DIN VDE 0670.  
110 kV KABEL: 

Po montaži in pred funkcionalnim priklopom na omrežje se bodo izvajali naslednji preizkusi na 110 kV kablu, in 

sicer na vsakem od tokokrogov oziroma faz:  

 prenapetostni preizkus z vzdržno napetostjo obratovalne frekvence,  

 ali 24 h napetostni preizkus z obratovalno napetostjo in frekvenco,  

 ali DC preizkus 15 min,  

 preizkus zunanjega plašča 3 kV DC 1 minuta  

 

 

3.1.2. Primer navedb/zahtev iz razpisne dokumentacije za objekt »Priključni kablovod 2x110 kV za RTP 

110/20 kV Žalec in 20kV kabelska kanalizacija« – 110 kV kabel 

 

V skladu z razpisno dokumentacijo se zahteva: 

Meritve je potrebno izvajati: 

- pred polaganjem 110 kV kabla po polaganju 110 kV kabla 
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- po zasipavanju 110 kV kabla 

- meritve celotnega 110 kV kabelskega sistema po končani montaži kabelskih končnikov in 

odvodnikov prenapetosti 

 

Meritve 110 kV pred polaganjem, po polaganju in po zasipavanju lahko opravi izvajalec, kolikor ima ustrezno 

opremo in certifikate ter pooblastila za izvajanje takšnih meritev. V nasprotnem primeru mora meritve opraviti 

pooblaščena neodvisna inštitucija. Meritve celotnega 110 kV kabelskega sistema, po končani montaži kabelskih 

končnikov in odvodnikov prenapetosti, morajo biti obvezno opravljene s strani pooblaščene neodvisne 

inštitucije. 

 

 

3.1.3. Primer navedb/zahtev iz razpisne dokumentacije za objekt:» Dobava in montaža 110 KV kabla za 

daljnovod 2X110 KV MURSKA SOBOTA – MAČKOVCI« – 110 kV kabel 

 

V skladu z razpisno dokumentacijo se zahteva: 

Preizkus opreme med in po montaži izvede dobavitelj/izvajalec oziroma s strani naročnika potrjena strokovna 

organizacija v skladu s standardom IEC 60840:2011. Opravljeni morajo biti najmanj naslednji preizkusi:  

- napetostni preizkus plašča,  
- napetostni preizkus kabla in meritve galvanskih povezav na ozemljilnih delih kabla in kabelskih 

končnikih.  
Po opravljenih preizkusih mora izvajalec preizkusov predati investitorju naročilo o opravljenih preizkusih. 
Pred začetkom preizkušanj mora dobavitelj/izvajalec posredovati naročniku v potrditev predlog predvidenih 

preizkusov.  

 

 

3.1.4.  Komentar k poglavjem 3.1.1 – 3.1.3 

 

S predstavljenimi izseki zahtev posameznih naročnikov oz. projektnih dokumentacij, po zahtevanih prevzemnih 

napetostnih preizkusih, za dobavljen in vgrajen EE kabel, smo želeli prikazati situacije - razlike glede zahtev, s 

katerimi se sooča izvajalec elektromontažnih del, že v fazi nudenja opreme/storitev in strokovne rešitve glede na 

zahteve, v skladu s standardiziranimi preizkusi, ki so nam na voljo.  

 

Kljub dobremu  poznavanju stroke in predmetnega objekta (kablovoda), kolikor je to mogoče v fazi ustrezne 

tehnične rešitve in fazi izvedbe ter kljub možnosti ogleda objekta pred realizacijo le-tega, kjer se lahko 

seznanimo s specifiko, v praksi, prihaja do nemalo  odstopanj in problemov,  še posebej  z visoko napetostnimi 

preizkusi, kabelskih sistemov na objektih. 

Do tega prihaja zaradi ne natančno definiranih zahtev s strani naročnika v prvi fazi in možnostmi, ki jih imamo 

za izvedbo in realizacijo dovoljenih standardiziranih prevzemnih napetostnih preizkusov na kablovodih. Bodisi 

je težava v merilni (etalonski) opremi pooblaščene inštitucije – poglavje 2.1,  (generatorji napetosti) ali pa, da 

novega priključnega kablovoda ni možno priključiti na trajno obratovalno napetost, česar  se dostikrat zaradi 

dinamike – terminskih planov,  pri izgradnji izgradnje novih objektov, vedno ne da predvideti in zaradi večih 

dejavnikov tudi ne udejanjiti. 

Izvajalci elektromontažnih del so tako v veliki meri, ne malokrat, postavljeni pred težavo, kako realizirati 

zahtevan VN test, pa čeprav za to ni ustreznih ne tehničnih (dolžina kablovoda, ustrezen generator napetosti,…), 

kot tudi ne komercialnih pogojev, s katerimi so se strinjali s podpisom pogodbe tako izvajalci, kot tudi naročnik. 

Kabel pa mora biti preizkušen in pa za uporabnika predvsem varen. V praksi se dostikrat tako povežejo s 

proizvajalci ostale primarne VN opreme.    

 

Odmeven primer takšne prakse je izvedba VN izmeničnega preizkusa glavne izolacije priključnega kablovoda 

med 110 kV GIS postrojem in 110 kV daljnovodom na mestu vgradnje – glej poglavje 3.1.1. c., kar je natančno 

predstavljeno v naslednjem poglavju IV., ko so pri izvedbi VN AC testa sodelovali, tako neodvisna inštitucija, 

proizvajalec kabla, proizvajalec GIS primarne opreme, proizvajalec ostale kabelske opreme in elektro montažer.  

 

Posebnost izvedbe tega merilnega postopka je bila, da je bil VN AC test izveden ob električno povezanem 110 

kV GIS postroju, pri ločenih zbiralkah, vključno z vso zahtevano kabelsko opremo. Pred izvedbo VN testa je 

bilo potrebno upoštevati vse zahtevane pogoje s strani vseh proizvajalcev opreme, ki je bila podvržena 

predmetnemu testu, kot tudi izvajalcu testa, ki je spoštoval standardiziran merilni postopek, v skladu z IEC 60 

840:2011.  
 

 



             12. KONFERENCA SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV –  Portorož  2015 

CIGRÉ ŠK B1-05  

 

 

9 

 

IV. PRIMER POSOTPKA Z ZAHTEVANIMI POGOJI ZA IZVEDBO AC NAPETOSTNEGA 

PREIZKUSA GLAVNE IZOLACIJE PRIKLJUČNEGA KABLOVODA MED 110 GIS 

POSTORJEM IN 110 DALJNOVODOM   NA MESTU VGRADNJE  V SKLADU Z IEC 

60840:2011 

 

 

4.1  Stanje na objektu pri predhodnem ogledu objekta RTP 110/20 kV in spisek zahtev, ki pogojujejo 

izvedbo predmetnega preizkusa z izmenično 128 kV napetostjo, s strani neodvisne strokovne 

inštitucije 

 

- Izvajalcu preizkusa mora biti zagotovljena ustrezna tehnična podpora in asistenca pri zagotavljanju 

varnosti v obliki strokovne osebe, ki mora biti izvajalcu preizkusa na razpolago ves čas trajanja 

preizkusa.  

- Naročnik je dolžen poskrbeti za brez napetostno stanje na zbiralkah GIS stikališča. Naročnik mora 

zagotoviti fizično ločitev kablovoda od zbiralk GIS stikališča (odprto stikalo in ločilnik ali odstranjena 

fizična povezava kabelskega izvoda) in zagotoviti, da med preizkusom ne bo prišlo do spremembe 

obratovalnega stanja v RTP.  

- Naročnik je dolžan izvajalcu preizkusa zagotoviti dostop do priključka na nizkonapetostno omrežje, ki 

je varovano z varovalkami 3 x 35 A (po potrebi tudi 3 x 63 A), ki ni varovano s FID stikalom, ali 

ustreznega avtonomnega vira izmenične napetosti (agregata) in nuditi ustrezno tehnično pomoč pri 

izvedbi preizkusa ter asistenco pri priključevanju preizkusne opreme na preizkušani kablovod 

(avtodvigalo)  kolikor je višina mesta priključitve (zunanji kabelski zaključek) od tal presega 4 m. 

- Naročnik je dolžan informirati vse osebe, ki se po službeni dolžnosti zadržujejo, ali izvajajo dela v 

bližini mesta preizkusa, da se mestu preizkusa v času poteka preizkusa ne smejo približati. 

- Mesto priključitve preizkusnega sistema na kablovod mora biti ograjeno in varovano s strani EIMV. 

-  Naročnik je dolžan v času preizkusa poskrbeti za varnost na drugi strani kabla in vzdolž kabelske trase 

preizkušanega kabla. 

- Pogoj za izvedbo preizkusa izolacije kabla z izmenično napetostjo je predhodno izveden preizkus 

zunanjega plašča kabla z enosmerno napetostjo 10 kV, s katerim se potrdi njegova izolacijska trdnost. 

- Naročnik mora biti seznanjen, da pri preizkusu lahko pride do poškodbe ali uničenja preizkusnega 

objekta tudi v primeru, da so pri preizkusu zagotovljeni vsi zahtevani pogoji in je preizkus izveden v 

skladu s postopkom preizkušanja.  

- Odgovornost za sekundarne poškodbe je omejena za primer malomarnosti pri izvedbi preizkusa.  

- V primeru, da preizkusa ne bo možno izvesti na dogovorjeni dan, se naročnik obveže, da bo preizkus 

izvedel v najkrajšem možnem času.  

- V primeru zamude iz razloga, ki ni odvisen od izvajalca preizkusa posebej v primeru višje sile, se čas za 

izvedbo preizkusa podaljša v skladu z možnostmi, ki so na voljo izvajalcu preizkusa. (Za višjo silo se 

smatra uničenje opreme v prometni nesreči, zamude zaradi nenapovedanih oz. nepredvidenih zastojev v 

prometu, nepredvidene okoliščine kot so bolezen ali hujša poškodba izvajalca, požar, nepredvidljive 

vremenske razmere (ekstremno nizke temperature, ekstremno sneženje, žled , toča, neurje, nevihte). 

 
Do dneva izvedbe preizkusa izolacije kablovoda z izmenično napetostjo 128 kV je potrebno vzpostaviti 

naslednje stanje:  

 

- Vzpostaviti dostop po utrjenem zemljišču do mesta postavitve preizkusne opreme s tovornim vozilom 

skupne dovoljene mase 7,5 ton ter odstraniti gradbiščno ograjo, zasuti okolico kanalizacijskih jaškov.  

- Izdelati ozemljitvene povezave kabelskih opletov (ekranov) prostozračnih kabelskih zaključkov z. 

ozemljitvenim sistemom RTP.  

- Dokončati povezave kabelskih opletov (ekranov) med GIS kabelskimi zaključki in prenapetostnimi 

odvodniki za zaščito zunanjega kabelskega plašča (SVL) in ozemljitvene povezave s prenapetostnimi 

odvodniki za zaščito zunanjega kabelskega plašča z ozemljitvenim sistemom RTP.  

- Ozemljitveni sistem RTP je potrebno povezati z ozemljitvenim obročem okoli objekta.  

- Zagotoviti ločitev preizkušanih kablov in preostalega dela GIS postroja in s tem v zvezi izvesti 

naslednje ukrepe:  

o Zagotoviti fizično ločitev obeh kabelskih povezav do transformatorskih polj od preostalega 

dela GIS stikališča z fizično odstranitvijo galvanska povezave znotraj GIS postroja med 

odvodnima poljema obeh kablovodov in ostalim delom GIS stikališča.  

ali 
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o Zagotoviti ločitev obeh kabelskih povezav do transformatorskih polj od preostalega dela GIS 

stikališča z odklopnikom in ločilnikom ob pogoju, da je GIS postroj v breznapetostnem stanju, 

ter zagotoviti, da se med trajanjem preskusa tako obratovalno stanje ne bo spremenilo t.j. 

zagotoviti blokado stikalnih manipulacij. Hkrati podati tudi izjavo od proizvajalca GIS 

stikališča Siemens iz katere bo razvidno, da dovoljuje, da je lahko med kontakti odklopnika ves 

čas preskušanja prisotna izmenična napetost 128 kV (2 kratna nazivna vrednost).  

o  Zagotoviti, da v predmetnih dveh transformatorskih poljih v času preizkusa ne bo priključenih 

prenapetostnih odvodnikov in instrumentnih transformatorjev.  

 

- Na enopolni shemi GIS stikališča označiti položaje stikalnih naprav in stanje napetosti na zbiralkah in 

odvodnih poljih GIS stikališču,in to v času trajanja preizkusa.  

- Pridobiti izjavo proizvajalca GIS stikališča Siemens, da dovoljuje visokonapetostni preizkus predmetnih 

kabelskih povezav z izmenično napetostjo 128 kV v kateri opredeli svoje zahteve.  

- Na osnovi izpolnitve navedenih zahtev bomo pristopili k izvedbi predmetnega preizkusa v roku 3 dni od 

prejema pisnega obvestila o izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev ter odpravi pomanjkljivosti, ki smo 

jih podali v tem dokumentu.  

- V primeru da do dneva, določenega za izvedbo preizkusa, zahteve iz tega dokumenta ne bodo 

izpolnjene in pomanjkljivosti odpravljene, EIMV ne more prevzeti odgovornosti zaradi nezmožnosti 

izvedbe preizkusa ali nastanka zamude pri izvedbi preizkusa ter iz tega naslova nastale kakršnekoli 

škode.  

 

V skladu z zahtevami izvajalca VN preizkusa in stanjem na objektu pred izvedbo meritve, so proizvajalci vse 

opreme  in elektromontažer zaradi varnosti  ter  zaradi zmanjšanja tveganja, da bi prišlo do napake in s tem 

eventualnih poškodb na opremi, podali svoje pogoje in izjave za pripravljenost na izvedbo meritve. Slednje je, 

(vključno s predstavljenim končnim poročilom o preizkusu),  podrobno predstavljeno v poglavjih od 4.2 do 4.6. . 

 

 

4.2  Zahtevani pogoji in izjava proizvajalca visokonapetostnega kabala 

 

Proizvajalec VN kabla, kabelskih končnikov (AIS in GIS) in ostale kabelske opreme, mora podati izjavo, da je v 

sklopu predmetnega projekta proizvedel in dobavil ustrezno opremo. Prav tako mora podati izjavo, da je VN 

kabel z izdelanimi kabelskimi glavami, (ki so vstavljene v GIS postroj), pod njegovim t.i. 'super nadzorom', 

pravilno formiran, v skladu s projektno dokumentacijo od certificiranega montažerja. 

Izdelan kabelski sistem  je tako pripravljen za VN testiranje v skladu z IEC 60840 (128 kV, 60 min) in spuščanje 

v pogon. 

 

 

4.3 Zahtevani pogoji in izjava elektro montažerja (AIS in GIS) kabelskih glav 
 

Pooblaščeni izvajalec el. montažnih del,  ki je izvedel oz. izdelal prosto zračne kabelske končnike in končnike v 

GIS izvedbi,  mora podati izjavo, da so le-te  izvedene v skladu s projektno dokumentacijo in v skladu z navodili 

proizvajalca. Prav tako mora podati izjavo, da so končniki, izdelani, montirani na jeklene konstrukcije in 

vstavljeni v GIS postoj v skladu z PZI dokumentacijo in  sposobni za obratovanje. 

 

 

4.4 Izjava in zahtevani pogoji proizvajalca GIS postrojenja za izvedbo VN preizkusa v 

transformatorskih poljih 

 

Proizvajalec in dobavitelj GIS postroja tipa 8DN8 nazivne napetosti 123 kV, za objekt RTP 110/20 kV 

Podvelka, po predhodnih usklajevanjih s tovarno in projektivnim birojem,  mora soglašati k izvedbi VN 

kabelskega preizkusa in pogoji pod katerimi se mora izvesti test, pri dejanski topologiji – glej enočrtno shemo, 

slika 4. 
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Slika 4: Enočrtna shema z zahtevanimi vklopno/izklopnimi in ozemljilnimi stanji 

 

 

Visokonapetostni preizkus  s preizkusno napetostjo 128 kVrms, frekvence 50 Hz ali več, ob priključenem kablu v 

TR polji GIS postroja, se tako lahko izvede. Pogoji izvedbe v skladu z zahtevami izvajalca VN preizkusa so: 

- Trajanje preizkusa posamezne žile kabla je maksimalno 1 uro; 

- Stikališče mora pred pričetkom preizkusa izpolnjevati pogoje stanj, in sicer: 

o Polje E02 in E04 – odklopnik Q0 mora biti odprt, ločilnik Q1odprt, ozemljilnik Q51 zaprt 

(ozemljeno); 

o Polje E01 in E05:ločilnik Q9 mora biti odprt, ozemljilnik Q52 pa zaprt (ozemljeno), Q0 in Q1 

odprt ali zaprt; 

o Vsa polja: Odvodniki prenapetosti morajo biti izolirani od preizkusne napetosti (izvlečen 

kontaktni del); 

- Odgovorna oseba izvajalca elektromontažnih del, ki je moral biti prisoten pri izvedbi t.i. funkcionalnih 

preizkusov mora pred pričetkom VN preizkusov kabla izvesti stikalna stanja skladno z zgornjimi 

zahtevami, predstavnik proizvajalca pa bo ta stanja pregledal in pisno potrdil. 

- Investitor mora zagotoviti, da se med izvajanjem preizkusov ne bo spreminjalo stanje  GIS postrojenja. 

- Predstavnik proizvajalca mora biti pri izvedbi preizkusov in mora pred izvedbo dobiti ustrezna 

zagotovila. 

- Preizkus kabla se izvede na posamezni žili kabla. Istočasno se lahko preizkuša ena faza v obeh poljih 

TR II in TR I.  

- Ves čas trajanja preizkusov morajo biti zagotovljeni pogoji, ki so definirani v zgornjih alinejah. 
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Zahteve proizvajalca izhajajo iz naslednjih možnih okvar in ali neželenega delovanja v času izvajanja VN 

preizkusa kabla: 

 

1. Testno napetost, ki je predvidena za 110 kV kabelski sistem, GIS postroj sicer zdrži in je bilo z njo že 

predhodno preizkušeno z izjemo napetostnih instrumentnih transformatorjev in odvodnikov 

prenapetosti. 

2. Napetostnik T5 v transformatorskih poljih bi bil lahko trajno poškodovan, če bi bil direktno in dalj časa 

izpostavljen testni napetosti. Napetostnik sicer prenese določene prenapetosti, predvsem, če so le-te  

višje od 50 Hz, vendar zaradi varnosti in ker proizvajalec GIS postrojenja ne ve s katero frekvenco se 

bo izvajal VN preizkus kabla, je njegova zahteva, da se napetostnik loči od glavne tokovne veje, 

smiselna in razumljiva. 

3. GIS odvodnik prenapetosti sicer niso bili izpostavljeni  testni napetosti, vendar se je zaradi varnosti 

izvlekel kontaktni del. 

 

Naj  poudarimo, kako priročno je bilo izolirati napetostnike T5 z ročnim ločilnim stikalom Q6. Manipulacija je 

zahtevala manj kot 10 minut za posamezen element. V primeru, da napetostnik ne bi bil opremljen s tem 

ločilnim stikalom, bi morali napetostnike demontirati, kar pomeni najmanj  dan dela za demontažo in dodaten 

dan dela za montažo, vključno z zelo veliko dela s prečrpavanjem plina SF6. Vsaka demontaža in montaža 

elementa v stikališču pa poleg tega  pomeni riziko, da se v GIS stikalni blok vnese nečistoča in s tem poveča 

možnost zemeljskega stika v GIS napravi. 

 

 

4.5. Izjava in zahtevani pogoji izvajalca elektromontažnih del 

 

Izvajalec elektromontažnih del,  je od naročnika, prejel spisek zahtev, pred izvedbo predmetnih preizkusov, ki jih 

je podal izvajalec VN preizkusov kabla. Prav tako je od naročnika prejel izjavo s soglasjem in pogoji za izvedbo 

VN preizkusov na kablovodu, ki jih je podal proizvajalec GIS postroja. 

Na osnovi zahtev v citiranih dokumentih, izjavlja da so:  

- Izvedene, ozemljitvene povezave kabelskih opletov (ekranov) prostozračnih končnikov z ozemljitvenim 

sistemom v RTP; 

- Dokončane kabelske povezave med GIS kabelskimi glavami in prenapetostnimi odvodniki za zaščito 

zunanjega kabelskega plašča (SLV) in ozemljitvene povezave med prenapetostnimi odvodniki ter 

ozemljitvenim sistemom RTP; 

Prav tako izjavlja, da bo v skladu z dogovorom z naročnikom izveden/-ne: 

- preizkus zunanjega plašča kabla z enosmerno napetostjo 10 kV, s katero se potrdi njegova izolacijska 

trdnost na dan VN preizkusa (pred preizkusom, ob prisotnosti predstavnika dobavitelja GIS postrojenja 

in nadzora investitorja); 

- potrebne stikalne manipulacije iz zahtev izvajalca VN preizkusov, ob prisotnosti in pisni potrditvi s 

strani proizvajalca GIS postroja in nadzora investitorja. 

 

 

4.6 Poročilo o napetostnem  preizkusu 

 

Na sliki 5., je prikazan rezultat oziroma povzetek uspešno izvedenega  VN preizkusa v skladu s standardom IEC 

60840, t. 16. 3, za predmetna kablovoda, ki govori : 

»Izmenični napetostni test se izvede glede na dogovor med kupcem in izvajalcem. Oblika valov naj bi bila v 

glavnem sinusoidna, frekvenca med 20 Hz in 300 Hz, napetost pa naj bi se glede na 10. stolpec tabele 4 

uporabljala 1 uro, tega standard. Alternativno, se lahko 24 ur uporablja tudi napetostni nivo Uo.  

OPOMBA: Za inštalacije, kjer je bil v uporabi nižji napetostni nivo, kot je podan v 10. stolpcu tabele 4, tega 

standarda, se lahko uporabi krajši čas trajanja. Vrednosti naj bi bile pogajane in spremenljive glede na starost, 

okolje, zgodovino okvar in glede na namen izvedbe testa«. 
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Slika 5: Povzetek - poročilo uspešno izvedenega  VN preizkusa v skladu s standardom IEC 60840, t. 16. 3 

 

 

V.  ZAKLJUČKI 

 

Investitorju moramo, po priključitvi kabelskega sistema v elektroenergetsko omrežje (oz. konkretno topologijo), 

na osnovi razpoložljivih merilnih metod, zagotavljati zanesljivo obratovanje in zahtevano življenjsko dobo za 

nabavljeno opremo.  

 

Praktičen primer diagnostike oziroma napetostnega preizkusa, (preizkus v skladu s standardom IEC 60840), 110 

kV priključnega kablovoda z vsemi pogoji na realnem objektu, je celovito (skozi vse postopke) in natančno 

prikazan v prispevku.  

 

Ugotovimo lahko, da realne možnosti za izvedbo standardiziranih preizkusov, zaradi najrazličnejših vzrokov 

niso vedno,  in vedno ne morejo biti, usklajene z željami uporabnikov. Vzroki so lahko različni (topologija 

omrežja, razpoložljiva merilna oprema in ustrezna merilna metoda, glede na specifiko objekta,..).  

 

Za uspešno izvedbo moramo rešiti vrsto težav kot so izbira napetostnega vira (napajalni tok, kapacitivnost KBV, 

dolžina kablovoda,..), tehnike merjenja, določitev mesta morebitne okvare v kablu in omejevanje motenj.  

 

Pri tem se zahteve, želje in realne možnosti zelo razhajajo. Zaradi tega so namenoma prikazani izseki zahtev 

investitorjev iz posameznih razpisnih dokumentacij, glede izbire ustrezne merilne metode oziroma ustreznega 

SAT preizkusa za konkreten objekt. 

 

Poudariti smo želeli še,  da je že v fazi zahtev pri ustrezni diagnostiki, potrebno biti pozoren in ekspliciten, glede 

zahtevanega testa na mestu vgradnje – po montaži, glede na specifiko posameznega objekta (kablovoda). 

 

Posebnost izvedbe predstavljene meritve oziroma postopka je bila, da je bil VN AC test izveden ob električno 

povezanem 110 kV GIS postroju, pri ločenih zbiralkah, vključno z vso zahtevano kabelsko opremo. Pred 

izvedbo VN testa je bilo potrebno upoštevati vse zahtevane pogoje s strani vseh proizvajalcev opreme, ki je bila 

v sklopu predmetnega testa, kot tudi izvajalcu testa, ki je spoštoval standardiziran merilni postopek v skladu z 

IEC 60 840:2011, zato je ta primer še posebej kompleksen. 

 

Tovrstna praksa je bila prvikrat uporabljena v našem EE prostoru. 
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