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3.10 Silové káble
Silové káble sú vodiče úplne izolované a príslušne chránené, obyčajne sú uložené v zemi v káblových
kanáloch, tiež môžu byť na lavičkách alebo na podperách nad zemou, prípadne pohyblivé/ možno ich
presúvať/.
Silové káble - alebo káblové vedenie sa používa tam, kde montáž vonkajšieho vedenia je nemožná alebo
veľmi náročná. Taktiež sa používa v oblastiach s inžinierskymi sieťami, (mestá), lebo zabezpečiť
bezpečnosť by bolo nemožné. Káblové vedenie je vedené v zemi a trasa je vyznačená žltými tabuľkami s
informáciou o napäťovej hladine.
Káble obsahujú okrem izolácie aj plášť, ktorý ich chráni proti vlhkosti a mechanickému
poškodeniu. Rozdeľujú sa podľa materiálu a prierezu jadier, materiálu izolácie, menovitého
napätia, počtu žíl a druhu ochranných obalov.
Jadro - je z medi alebo z hliníka. Jadrá do 16mm2 sú vždy jednodrôtové, s kruhovým prierezom, jadrá s
väčším prierezom môžu mať sektorový /nie kruhové,ale tvarované/ alebo kruhový profil .
Písmenové značky káblov sa tvoria podľa týchto zásad:
1.písmeno označuje skupinu výrobkov a materiál jadier : A - hliník, C- meď
2.písmeno udáva materiál izolácie, napr . : N- napustený papier - normálny impregnat, Y- mäkčený PVC,
G-kaučukový vulkanizát /guma/ , E- polyetylén.....
3. písmeno príp.4.písmeno udáva materiál tienenia a materiál plášťa / od stredu/, napr.: A hliníkový plášť
alebo tienenie, C- medené tienenie , Y mäkčený polyvinylchlorid -PVC, U - vulkanizát z chlóroprenového
kaučuku O- olovo / už sa nesmie používať!/
Ďalšie písmená udávajú obalky nad plášťom alebo tienením v poradí od stredu kábla napr. : Vvlákninový obal, B-navíjaný protikorózny obal, Y - obal z PVC, P - pancier z ocelových pásikov, .....
Príklady označovania káblov:
AYKY 4x16 - 4 žilový hliníkový kábel s PVC izoláciou a plášťom

Obr.Silový kábel AYYceloplastový pre 1kV. a-hlinikové jadro, b- izolácia PVC, c- výplňový obal, d- plášť
z PVC
Pre rozvod elektrickej energie sa používajú vodiče, ktoré plnia rôzne účely, ich funkcia je jasne
vymedzená a veľmi dôležitá z hľadiska bezpečnosti a ochrán. Sú to :
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1. Fázové vodiče /L1,L2,L3/ - sú prepojené priamo s jednotlivými vývodmi 3f zdroja a slúžia na prívod
energie k el. zariadeniam a spotrebičom.
2.8eutrálny vodič /8/ -je prepojený s uzlom / stredom / trojfázovej sústavy a slúži najmä v
jednofázových obvodoch ako spätný vodič, ktorým sa uzatvára elektrický okruh. Prechádza ním prúd od
el. zariadenia do zdroja. V prípade trojfázovej sústavy prechádza ním rozdielový prúd pri nesymetrickej
záťaži.
3.Ochranný vodič - /PE/ je tiež prepojený s uzlom / stredom / trojfázovej sústavy, ale slúži ako ochrana
pri náhodnom vytvorení nebezpečného dotykového napätia. Pripája sa k neživým častiam el. zariadení.
4. vodič- PE8- plní spoločnú funkciu vodičov PE a N v niektorých rozvodných sietiach /s označovaním
TN-C/

OZNAČOVANIE VODIČOV FARBAMI A ČÍSLICAMI
Túto problematiku rieši:
STN 33 0165 : 1992 - Označovanie vodičov farbami alebo číslicami
STN IEC 60 446 ( 330165 ) : 1992 - Označovanie vodičov farbami alebo číslicami
Ide o dve normy, ktoré nahradili pôvodnú normu STN 34 0165, pričom prvá norma predpisuje farebné
značenie pre ochranné a stredné vodiče a druhá norma upresňuje a dopĺňa používanie farieb a číslic na
označovanie holých a izolovaných vodičov

Farebné označovanie vodičov:
Izolované vodiče:
vodič, prípojnica farba
fázový

čierna, hnedá

ochranný

zeleno žltá

stredný

svetlomodrá

Kódové označovanie vodičov:
Kód označujúci druh vodiča obsahuje číslicu určujúcu celkový počet žíl a písmeno určujúce druh žíl (jej
funkciu).
Písmeno:
A - vodič má iba fázové žily
B - vodič má fázové žily a ochrannú žilu
C - vodič má fázové žily, strednú žilu a ochrannú žilu
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D - vodič má fázové žily a neutrálnu žilu

Prehľad najčastejšie používaných káblov:
kód prvá žila

druhá žila tretia žila štvrtá žila piata žila

2B ochranná

fáza

3C ochranná

stredná

fáza

4B ochranná

fáza

fáza

fáza

4D stredná

fáza

fáza

fáza

5C ochranná

fáza

stredná

fáza

fáza

Izolovaný ochranný vodič má po celej dĺžke zeleno žlté pruhy
.

Holé vodiče:
Striedavá sústava
vodič,
prípojnica

farba

1. fáza
2. fáza
3. fáza

oranžová , prípadne s doplnkovým označením
(čierne priečne pruhy ukazujúce poradie fázy)

stredný

svetlomodrá

ochranný

zeleno žltá

Jednosmerná sústava
vodič, prípojnica farba
8ové
značenie vodičov farbami podľa ST8 34 7411 (HD 308
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S2:2001) zavedené od 01.07.2005.
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