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4.4 TEHNIČNO POROČILO  

 

 

NAVODILA INVESTITORJU IN IZVAJALCU : 
 

Projekt se sestavi v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije. 

Projekt PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) prikazuje grafično obliko objekta, 

napeljav in opreme ter njihovo medsebojno lego in lego v prostoru, ustrezni načrti projekta PZI 

(projekt za izvedbo) pa so opremljeni še z vsemi potrebnimi detajlnimi načrti v skladu z 

naročilom investitorja. 

 

Izvajalca opozarjamo, da mora pri gradnji upoštevati določbe ZGO-1B, med drugim: 

 imenovati mora odgovornega vodjo del, ki ima ustrezen strokovni 

 izpit 

 voditi dnevnik o izvajanju del 

 poskrbeti za načrt organizacije gradbišča, varnostni načrt in 

 označitev gradbišča 

 ravnati se po dokumentaciji PGD, na osnovi katere je bilo izdano   

                  gradbeno dovoljenje 

 izvajati dela po projektu za izvedbo (PZI) 

 pregledati predano PZI dokumentacijo pred pričetkom izvajanja  

                  del in zahtevati odpravo domnevnih pomanjkljivosti po dogovoru z   

                  odgovornim projektantom; v kolikor izvajalec opazi pomanjkljivosti v  

                  načrtih PZI šele med izvajanjem del, ne more bremeniti 

   odgovornega projektanta za zamudo pri izvedbi, ker mu je ZGO-1B 

  nalaga pregled dokumentacije tudi že pred izvedbo del 

 vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki imajo ustrezne listine o  

  skladnosti ter investitorju in nadzorniku sproti izročati vso  

  dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah 

Investitorja opozarjamo, da mora pred gradnjo poznati ZGO-1B in imeti pooblaščenega 

nadzornega, ki ga zastopa. Še posebaj mora biti pozoren na sledeče: 

 dela izvajati samo v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem 

 imeti sklenjeno z izvajalcem pisno pogodbo o gradnji 

 od izvajalca dobiti vse ateste in dokazila o kvaliteti vgrajenih 

  materialov 

 naročiti pri odgovornem projektantu tega načrta Projekt izvedenih 

  del (PID) oz. ga lahko naroči pri drugem projektantu, v kolikor dobi 

pisno soglasje odgovornega projektanta tega načrta; izdelava PID s 

strani drugega projektanta brez pisnega soglasja odgovornega 

projektanta tega načrta se šteje za kršitev Etičnega kodeksa in 

avtorskih pravic 
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SPLOŠNO 

 

Projekt je izdelan skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi, predpisi o 

varnosti pri delu, izsledki znanosti in tehnologije ter s pogoji iz izdanih soglasij prizadetih 

organov in organizacij. 

Predvidene so instalacije jakega toka: 

- napajanje dvigala iz obstoječega razdelilca; 

- ozemljitve; 

- strelovodna instalacija. 

 

SISTEM ZAŠČITE PRED PREVISOKO NAPETOSTJO DOTIKA 

 

Predvidi se TN-C-S razdelilni sistem s samodejnim odklopom napajanja okvarjenega dela 

napeljave. Samodejni odklop se v napajalnih tokokrogih izvede z varovalčnimi odklopniki ali 

odklopniki, v končnih tokokrogih pa z instalacijskimi odklopniki in delno z diferenčnimi 

tokovnimi stikali. 

 

NAPAJANJE OBJEKTA 

Napajanje dvigala se izvede iz obstoječega razdelilca, ki je lociran v 2. nadstropju občine 

Lenart. 

 

IZENAČITEV POTENCIALA 
 

V vsaki zgradbi mora za glavno izenačevanje potencialov medsebojno povezati naslednje 

prevodne dele: 

- glavni zaščitni vodnik 

- glavni ozemljitveni vodnik ali glavno ozemljitveno sponko 

- cevi in podobne kovinske konstrukcije znotraj stavbe 

- kovinske dele konstrukcij 

- strelovodno instalacijo 

 

V vseh prostorih z vodovodno in ogrevalno instalacijo je potrebno izvesti predpisane 

galvanske povezave za izenačitev potencialov kovinskih mas. Med seboj je potrebno 

povezati vse kovinske instalacije vodovoda in ostalo kovinsko opremo. Spoji se izvedejo z 

vodnikom P 4 mm2 Cu in originalnimi objemkami za povezovanje cevi z vodnikom ali vijakom 

M6. Na enem koncu se vodnik veže na kovinsko maso, na drugem pa v dozi se poveže z 

zaščitno zbiralko v razdelilcu z vodnikom P 6 mm2, Cu. 

 

STRELOVODNA INSTALACIJA IN OZEMLJITVE 

 

Splošno 

 

Objekt bo zaščiten pred udarom strele s strelovodno inštalacijo. Strelovod mora biti izveden 

tako, da lahko odvede atmosferska razelektrenja v zemljo brez škodljivih posledic in da pri 

odvajanju atmosferskega udarnega razelektrenja ne pride do preskoka elektrine. 



 
 

NADZOR IN PROJEKTIRANJE  inženirske dejavnosti, arhitekturno projektiranje . Aleš Kolarič s.p. / Spuhlja 106c,  2250 PTUJ /  t: 041 808 779 

 

 

 

Ozemljitvene vodnike je potrebno polagati v čim bolj ravnih linijah in se izogibati ostrim 

zavojem ter nepotrebnim prekinitvam. Največja dopustna sprememba smeri je 90°. 

 

Stike na strelovodni inštalaciji je potrebno izvesti z varjenjem ali vijačenjem. Vsa inštalacija 

mora biti dobro zaščitena pred korozijo, posebno stiki in odvodi v zemljo ali izvedena iz 

korozijsko odpornega materiala.  

 

Betonsko armaturo objekta je potrebno na dveh ali več mestih povezati z ozemljitvijo. 

 

Po končani montaži strelovodne naprave je potrebno izvesti meritve. Če vgrajena ozemljitev 

ni zadovoljiva, je potrebno izvesti dodatno ozemljitev v obliki krakov ali sond na mestih, kjer so 

priključeni odvodi na ozemljilo. 

 

Pregled strelovodne naprave je potrebno izvesti : 

• po končani montaži strelovodne naprave; 

• po vsakem udaru strele v napeljavo ali objekt; 

• v rednih periodičnih presledkih. 

 

O vsakem pregledu je potrebno sestaviti zapisnik in vanj vpisati vrednosti, ki so bile 

ugotovljene z meritvami. Iz njega mora biti razvidno ali je strelovodna naprava brezhibna in 

kakšna morebitna popravila so na njej potrebna. 

 

 

Določitev zaščitnega nivoja sistema zaščite pred delovanjem strele 

 

Namen izbire ustreznega zaščitnega nivoja je znižanje tveganja poškodb pod največji 

dopustni nivo zaradi direktnih udarov strele v objekt. 

Izbira ustreznega zaščitnega nivoja za načrtovan sistem zaščite pred delovanjem strele 

temelji na pričakovani pogostosti direktnih udarov strel Nd in na dopustni letni pogostosti 

udarov strele Nc. 

 

V našem primeru smo dobili  četrti nivo zaščite, kar pomeni, da je potrebno strelovodno 

inštalacijo izvajati po zahtevah za četrti nivo zaščite.   

 

Objekt se opremi s strelovodno napravo sestavljeno iz: 

- zemnika, ki se v položi v temelje in okrog objekta  – nerjaveči valjanec Rf 30x3,5 

- lovilcev – kot lovilni vod služi Rf vodnik fi 8 mm, ki se s pomočjo strešnih nosilcev pritrdi na 

streho. Lovilni vod se veže tudi na obrobe. Na lovilni vod so priključeni glavni odvodi. 

- odvodov  - kod glavni odvod nam služi RF vodnik fi 8 mm, položen na fasado do 

merilnega stika, ki je nameščen na višini 1,7m od tal. Od merilnega stika do zemlje je 

položen nerjaveči valjanec Rf 30x3,5. Predvidi se mehanska zaščita od tla do merilnega 

stika. 

- Zemnik se poveže z glavno ozemljitveno zbiralko objekta. Na glavno ozemljitveno zbiralko 

se povežejo vse kovinske mase objekta. 
 

Za pomožne odvode so uporabljeni odtoki, ki se povežejo na strehi na lovilni vod, v temeljih 

pa na krožno ozemljilo. Krožno ozemljilo je položeno v temelje. Za ozemljilo je uporabljen 

nerjaveči valjanec Rf 30x3,5. 
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Na krožno ozemljilo se povežejo vsi glavni in pomožni odvodi, razdelilci, glavna zbiralka za 

izenačitev potencialov. Križanje strelovodne instalacije z ostalimi električnimi instalacijani se 

izvede tako, da se elektroinstalacije položijo v I. C. ceveh. Križanje naj bo po možnosti 

izvedeno čim bolj pod pravim kotom. Stiki vseh elementov strelovode naprave morajo biti 

izvedeno kvalitetno, zaščiteni morajo biti pred korozijo. 
 

 

IZRAČUNI 
 

Pregled instalirane in konične moči 

 

Pri izračunu koničnih moči in koničnih tokov razdelilnikov upoštevamo vsoto instaliranih moči 

vseh tokokrogov in ocenjene faktorje istočasnosti in obremenitve ter izkoristek priključenih 

aparatov. Izračun je izveden po naslednjih enačbah: 

 

 

Pk=


oi ffPi 
  Pk=fp x Pk  Ik=

cos3

1000





U

Pk
 

 

Pk(kW)  ....... konična moč razdelilnika 

Pi  …… instalirana moč 

fi  …… faktor istočasnosti 

fo  …… faktor obremenitve 

   …… izkoristek priključenih aparatov 

fp  …… faktor prekrivanja 

Ik  …… konični tok 
cos   …… faktor moči 

U(V)  …… nazivna napetost 

 

Velikost izklopne naprave, ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom je določena 

glede na konični tok in selektivnost varovanja. Presek kabla je določen standardu v odvisnosti 

od tipa električne instalacije in od korekcijskih faktorjev vzporednega polaganja ter 

temperature okolice. 

 

DIMENZIONIRANJE VODNIKOV IN KABLOV 

 

Dimenzioniranje vodnikov ter ukrepi nadtokovne zaščite so predvideni  skladno s Pravilnikom 

o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne inštalacije (Ur. list SFRJ, 53/88) ter 

standardom; Trajno dovoljeni toki. 

 

Velikost izklopne naprave, ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom je določena 

glede na konični tok in selektivnost varovanja. Presek kabla je določen po standardu v 

odvisnosti od tipa električne instalacije in od korekcijskih faktorjev vzporednega polaganja ter 

temperature okolice. 

 

Vodnike dimenzioniramo in izračunamo prerez vodnika na podlagi: 

- dopustne tokovne obremenitve – termično dimenzioniranje 

- dopustnega najmanjšega prereza – mehansko dimenzioniranje 

- dopustnega padca napetosti – električno dimenzioniranje 

- gospodarnosti 
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TERMIČNO DIMENZIONIRANJE VODNIKOV IN KABLOV 
 

Termično dimenzioniranje vodnikov in kablov pomeni določitev dopustne tokovne 

obremenitve. Najvišja dopustna tokovna obremenitev vodnikov in kablov je odvisna od: 

- prereza vodnika, 

- vodnikove kovine, 

- vrste izolacije vodnika, 

- števila vzporedno potekajočih in obremenjenih vodnikov, 

- zunanje temperature in 

- načina polaganja 

 

  zI  = 21 ffI z 
 

 

Iz …….  trajno dovoljeni tok pri referenčnih pogojih za določeno skupino polaganja 

f1 ........ temperaturni korekcijski faktor 

f2 ……. korekcijski faktor pri polaganju več tokokrogov v skupini ali večžilnih kablov 

                        za določeno skupino polaganja 

 

NADTOKOVNA ZAŠČITA VODNIKOV IN KABLOV 
 

Zaščita pred preobremenitvenimi tokovi 

 

Skladno z standardom kontroliramo izbrane vodnike še z ozirom na zaščito pred prevelikimi 

tokovi, ki navaja pogoje: 
 

1. pogoj IB IN Iz 

2. pogoj I2 1,45xIz 

 

kjer pomeni: 

 
IB …… tok, za katerega je tokokrog predviden. 

IZ ……. trajni zdržni tok vodnika ali kabla. 

IN …… nazivni tok zaščitne naprave. 

I2 …… tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave. 

k ……. 1,2 – za zaščitna stikala. 

k …… 1,45 – za instalacijske odklopnike. 

k …… za talilne varovalke po tabeli: 

 

 

TABELA  

Nizkonapetostne talilne varovalke 

 

In (A) k 

  

2 in 4 2,1 

6, 10, 13 1,9 

16< In < 63 1,6 

63 < In < 160 1,6 

160 < In < 400 1,6 

 

I2=k x IN  k x IN   1,45xIz 
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Zaščita pri kratkostičnem toku 

 

Za kratke stike, ki trajajo od 0,1 do 5s, je mogoče čas t, v katerem kratkostični tok segreje 

vodnike do najvišje dovoljene temperature v normalnem obratovanju približno izračunati po 

enačbi: 

 

 

t =
I

Sk 
 

 

 

kjer pomeni: 

 

S(mm2)  …… prerez vodnika 

t (s)  …… trajanje  

I(A)  …… efektivna vrednost dejanskega kratkostičnega toka  

K  …… 115 za bakrene vodnike s PVC izolacijo (za ostale vodnike so podatki 

    navedeni v standardu) 

 

Za čase, krajše od 0,1 s, velja: 

 

  k2 x S2 > I2 x t  

I2 x t  …..  vrednost prepuščene energije zaščitne naprave, ki jo navede nje proizvajalec, 

                 oziroma tiste, ki jo predpiše standard za ustrezno nadtokovno napravo v A2  

                 kratkostični tok se izračuna po enačbi: 

  

 Ik=

sZ

U 01,1 
 

kjer je: 

U0 ….. 230V  nazivna fazna napetost 

Zs ...... skupna impedanca od TR do mesta kratkega stika 

 Z=
22 XR   

R ….. upornost ene žile kabla od transformatorja do mesta kratkega stika 

X…… reaktanca ene žile kabla od transformatorja do mesta kratkega stika 
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ELEKTRIČNO DIMENZIONIRANJE VODNIKOV IN KABLOV 

Predpisi določajo naslednje mejne dovoljene vrednosti padcev napetosti: 

 

3 % za električne inštalacije za razsvetljavo, če se električna inštalacija napaja iz NN 

           omrežja (priključne omarice) 

5 % za električne inštalacije za razsvetljavo, če se električna inštalacija napaja 

  neposredno iz lastne TP, ki je priključena na visoko napetost 

5 % za tokokroge drugih porabnikov, če se električna inštalacija napaja iz NN omrežja 

8 % za tokokroge drugih porabnikov, če se električna inštalacija napaja neposredno iz 

lastne TP, ki je priključena na visoko napetost. 

 

Če je dolžina električne inštalacije daljša od 100m, lahko povečamo dovoljeni padec 

napetosti za 0,005 % za vsak meter, ki presega 100m, vendar skupno največ 0,5 %. 

 

KONTROLA PADCEV NAPETOSTI 

 

Izračun padcev napetosti je izveden po naslednjih enačbah: 

 

Za trifazni vod :   
2

)(100
(%)

US

lP
u









 

 

Za enofazni vod:  
2

)(200
(%)

US

lP
u









 

 

u% - padec napetosti na koncu voda 

  - specifična prevodnost ( Sm/mm2 )   

 lP.  - moment moči ( kWm ) 

S - presek vodnika ( mm2 ) 

U - medfazna napetost za trifazni vod, fazna napetost za enofazni vod(V) 

 

ZAŠČITA PRED TOPLOTNIM UČINKOM 

 

Zaščito pred toplotnim učinkom je potrebno izvesti skladno s Pravilnikom o tehničnih 

normativih za NN električne inštalacije ter standardom. V ta namen je potrebno upoštevati 

sledeče: 

- med obratovanjem električnih inštalacij smemo uporabljati le ustrezne s projektom 

določene jakosti varovalnih vložkov oziroma inštalacijskih odklopnikov. 
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