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1. Vispārējie noteikumi

1.1. Latvijas energostandarts “0,4–20 kV kabeļu ieguldīšana zemē ar
kabeļarklu” nosaka kabeļu līniju ierīkošanas zemē tehnoloģiju, izmantojot dažādus
kabeļarklus un frēzes, uzstādītus uz vilcējmehānismiem – riteņu vai kāpurķēžu
traktoriem.
1.2. Kabeļu līniju ierīkošana zemē, izmantojot kabeļarklus un frēzes, ir ātra
kabeļu ieguldīšanas metode, kad tranšejas rakšana, aršana, kabeļu ieguldīšana un
tranšejas aizpildīšana notiek vienlaicīgi.

o.

lv

1.3. Kabeļu ieguldīšanas metodi, izmantojot kabeļarklus, var izmantot tur, kur ir
aršanai piemēroti grunts apstākļi. Šī metode visvairāk piemērota kabeļu līniju
ierīkošanai lauku apvidos un vietās, kur ir sarežģīti izbūvēt gaisvadu elektrolīnijas.

ke

2. Normatīvie dokumenti

ne

rg

1.4. Kabeļu arklus vai frēzes var izmantot tikai tādā gruntī, kas nesatur objektus
vai vielas, kas kabeļu ieguldīšanas dziļumā kabeli var bojāt (asi priekšmeti, agresīva
vide u.c.).

w.
le

2.1. Latvijas energostandarti:


LEK 002 “Elektrostaciju,
ekspluatācija”;



LEK 025 “Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”;



LEK 049 “Zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV)
kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības”;



LEK 056 “Elektroietaisēs
izmantošana un pārbaude”.

un

lietotāju

elektroietaišu

tehniskā

ww

tīklu

lietojamo

elektro-aizsardzības

līdzekļu

2.2. Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti
2.3. Metodiskie norādījumi par drošības prasībām, veicot elektromontāžas un
ieregulēšanas darbus.
Instrukcija par darbuzņēmēju darba organizāciju energouzņēmumu darbā esošās
elektroietaisēs.
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3. Galveno darbu sastāvs

3.1. Kabeļu saivu transportēšana ar automašīnu no noliktavas uz darba vietu.
3.2. Kabeļu saivu uzstādīšana uz kabeļu ieguldīšanas vilcējmehānisma
automātiskai kabeļa notīšanai arot un kabeļu saivas noņemšana.
3.3. Kabeļu iztīšana un nogriešana.
3.4. Kabeļarkla vai frēzes montēšana uz vilcējmehānisma un noņemšana.
3.5. Kabeļa, kabeļa pievadu, aizsarglentes un marķējuma lentes iearšana vai
frēzēšana.

lv

3.6. Nepieciešamības gadījumos priekšaršana un cauruļu ieguldīšana tranšejā.

o.

3.7. Autoceļu un dzelzceļu šķērsojumu izveidošana bez rakšanas.

3.8. Bedru rakšana un aizbēršana kabeļu galu apdarēm un savienotājuzmavām.

rg

3.9. Kabeļu galu apdaru un savienotājuzmavu montāža.

ne

3.10. Kabeļu skapju, pamatņu bedru rakšana, skapju uzstādīšana un bedru
aizbēršana.
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3.11. Kabeļu tranšeju aizbēršana un noblīvēšana.
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4. Nosacījumi darbu drošai izpildei

4.1. Visiem kabeļu ieguldīšanas mehānismiem un ierīcēm jāatbilst tehniskajām
un darba drošības prasībām.
4.2. Izīrēta mehānisma gadījumā tas, kurš īrē mehānismu, ir uzskatāms par darba
devēju likumdošanas nozīmē.
4.3. Racēja agregāta vadītājam ir jābūt A elektrodrošības grupai.

lv

4.4. Pielietojot četru riteņu piedziņas traktoru, reljefam kabeļu ieguldīšanas
vietās jābūt pietiekoši līdzenam, lai zemei vienlaicīgi pieskartos visi četri traktora
riteņi.

ne
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4.5. Kabeļu ieguldīšanu, ar termoplastiskā polivinilhlorīda (PVC) vai
vulkanizētā polietilēna (XLPE) dzīslu izolāciju un PVC apvalku, kā arī kabeļus ar
XLPE dzīslu izolāciju un termoplastiskā polietilēna (PE) apvalku, var veikt, ja kabeļu
temperatūra nav zemāka par 00C, ievērojot vispārīgos kabeļu ieguldīšanas
noteikumus.
Pie zemākām temperatūrām kabeļiem ir jānodrošina priekšlaicīga uzsildīšana,
kabeļus uzglabājot apsildītā telpā (piem., 24 stundas +20oC temperatūrā) vai arī
pielietojot speciālas uzsildīšanas iekārtas.

ke

4.6. Ar kabeļarkliem nevar veikt kabeļu ieguldīšanu sasalušā gruntī. Šinī
gadījumā var izmantot frēzes.

w.
le

4.7. Mazākais pieļaujamais liekuma rādiuss, kam var tikt pakļauts kabelis, ir
atkarīgs no kabeļa tipa un kabeļa temperatūras (skat. p. 4.8.). Orientējoši kabeļu
liekumu minimālie rādiusi doti tabulā 4.1.

ww

Tabula 4.1.
Kabeļu liekumu minimālie rādiusi, ja kabeļu temperatūra ir virs 00C
Spēka kabelis
spriegumam līdz
20 kV
ieskaitot
Plastmasas izolācija:
viendzīslas
vairākdzīslu

Minimālais liekuma rādiuss
Izvilkšana

Aršana
ieguldīšana

Montāžas
nobeigums

15 x D
12 x D

8xD
8xD

10 x D
8xD

D – kabeļa ārējais diametrs
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4.1. attēls
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4.8. Visos gadījumos, nosakot kabeļu ieguldīšanas zemāko temperatūru,
pieļaujamo minimālo liekuma rādiusu u.c. nosacījumus, jāievēro kabeļu
ražotājrūpnīcu norādījumi.

ke

5. Darbu izpildes resursi

ne

rg

o.

4.9. Minimālie horizontālie attālumi no ieguldāmiem kabeļiem līdz būvēm un
citām pazemes inženierkomunikācijām jāievēro atbilstoši MK noteikumiem № 1069
“Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku
teritorijās”.

ww
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5.1. Darbu veikšanas brigādi sastāda no viena vai diviem montieriem un
vilcējmehānisma vadītāja. Montieru skaitu nosaka, ņemot vērā aršanas un kabeļu
guldīšanas darbu apjomus un papildus darbu apjomus, kā arī pieslēgumu un
savienotājuzmavu skaitu, demontāžas darbu apjomus u.c.

5.1. attēls

5.2. Mehānismu tipus izvēlas atkarībā no aršanas un kabeļu guldīšanas darbu
apjoma, darba vietas, grunts apstākļiem u.c. Aršanas un kabeļu guldīšanas darbiem
rekomendē izmantot šādus mehānismus:


aršanas un kabeļu guldīšanas mehānismus, kas aprīkoti darbam ar saivām un
vinču;



statisko un vibrējošos arklus;



vinčas arklus;
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vinčas mehānismus ar vilcējspēku 40 kN;



frēzes agregātus;



minifrēzes;



ķēžu racējfrēzes;



buldozerus;



ekskavatorus;



vibroblietes.

o.

lv



rg

6. Sagatavošanas darbi

ne

6.1. Sagatavošanās periodā darbu vadītājam:

jāveic darba projekta izpēte;



jānosaka brigādes sastāvs un darba darītājs;



jānosaka mehānismu tipi un darba veikšanas paņēmieni;



jāizvērtē specifiskie apstākļi veicot kopēju spēka kabeļu guldīšanu.

w.
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ww

6.2. Sagatavojoties darbam, darba vadītājam projekta izpētē īpaši jāizvērtē
projekta sadaļa par citu kabeļu, drenāžas, telekomunikāciju, ūdensvada, ceļu un citu
inženierkomunikāciju atrašanās un šķērsojuma vietām.
6.3. Sagatavošanās periodā jāpanāk vienošanās ar zemes īpašniekiem un citām
ieinteresētām fiziskām un juridiskām personām par iespējamo zaudējumu segšanas
kārtību, ja tiek nodarīti zaudējumi komunikācijām u.c. būvēm.
6.4. Pirms darba uzsākšanas darba vadītājam un darba darītājiem darba vietā
kopīgi jāizskata projekta dokumentācija, kurā norādīti:


kabeļa trase;



kabeļa garums;



kabeļa tips;
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kabeļa skapji;



pieslēgumi;



esošās pazemes un virszemes inženierkomunikācijas;



šķērsojumi ar esošām pazemes inženierkomunikācijām;



zemes īpašnieki un to adreses;



citi dati, kas jāņem vērā darbu veikšanas procesā.

lv

6.5. Ja jāiegulda smagi un gari vidsprieguma trīsdzīslu kabeļi, jāsagatavo kabeļu
ieguldīšanas programma.

o.

6.6. Kabeļu trases, pievienojuma punktu, šķērsojumu un materiālu izvietojuma
atzīmēšana uz lauka ir jāveic pirms darbu sākšanas.

ne
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6.7. Guldāmā kabeļa šķērsojumu vietas ar citām inženierkomunikācijām jāatrok
līdz kabeļa guldīšanas uzsākšanai.

ww
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6.8. Ja darba vietā ir vispārējas nozīmes ceļš, ceļazīmes, norobežošanas ierīces
u.c., kas attiecas uz satiksmes drošību, jāizvieto saskaņā ar spēkā esošiem tiesību
aktiem (skat. 6.1. att.).

6.1. attēls

7. Kabeļarklu izvēle

7.1. Atkarībā no grunts sastāva un darba apjoma izvēlas statisko vai vibrējošo
arklu, ko tieši pievieno vilcējmehānismam. Normālos grunts apstākļos pielieto
statisko arklu. (skat. 7.1. att.). Smagos grunts apstākļos ieteicams izvēlēties vibrējošo
arklu.
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7.1. attēls
7.2. Vilcējmehānisms parasti ir četru riteņu piedziņas vai kāpurķēžu traktors ar
ieteicamo jaudu 100 ZS.
7.3. Kabeļu arkla kabeļu ieguldīšanas renes platums ir maināms un to izvēlas,
ņemot vērā kabeļa tipu un ieguldāmo kabeļu skaitu.

lv

7.4. Kabeļu ieguldīšanas darbos aršanai dārzā parasti izvēlas vinčas arklu
(skat. 7.2. att.).

ke

ne
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7.5. Vinčas arklam pielieto vinču ar aptuveni 4 kN vilcējspēku. Vinča var tikt
uzmontēta uz traktora, kravas automašīnas, džipa vai tml.

7.2. attēls

ww
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7.6. Jebkuriem rakšanas darbiem, arī sasalušā gruntī, var pielietot ķēžu
racējfrēzi, t.sk. arī pie nelieliem darbu apjomiem, piemēram, pievadu rakšanai
(skat. 7.3. att.).

7.3. attēls

8. Darba rīki un ierīces

8.1. Darbam nepieciešamie brigādes darba rīki un ierīces:


lāpstas;
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grābekļi;



pneimatiskie āmuri;



cirvji;



zāģi;



virves;



kabeļu knaibles;



saivu statīvi;



kabeļa zeķes;



kabeļu rullīši;



līmeņrāži;



norobežošanas ierīces;



ceļu satiksmes zīmes;



kabeļu vilcējspēka kontrolierīces.

w.
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ke

ne

rg

o.

lv



8.2. Individuālās ierīces:

knaibles;

ww




skrūvgrieži;



uzgriežņu atslēgas (dinamometriskās);



naži;



mērlentes;



aizsargķivere;



darba cimdi.

8.3. Pārējās iekārtas:
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pirmās palīdzības aptieciņa;



radiosakaru iekārtas.

9. Kabeļu guldīšanas dziļuma izvēle
9.1. Kabeļu guldīšanas dziļuma izvēle kabeļiem ar spriegumu 0,4 kV ÷ 20 kV
izdara atbilstoši tabulas 9.1. datiem.

Tabula 9.1.

Minimālais
kabeļu
guldīšanas
dziļums, m
0,4 kV
1,0

Kabeļu
aizsargs

Minimālais
kabeļu
guldīšanas
dziļums, m
6-20 kV
1,0

o.

Ieguldīšanas
vieta

lv

Kabeļu guldīšanas nosacījumi

ww

w.
le

ke
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rg

0,4 kV
1. Ielas
caurule
braucamā daļa
2. Trotuārs un
0,7
0,7
aizsarglente
gājēju celiņš
3. Parki un
0,7
nav
0,7
apstādījumi
nepieciešams
4. Ceļi ar
1,0
1,0
caurule
segumu
5. Ceļi bez
1,0
1,0
aizsarglente
seguma
6. Aramzeme
0,7
aizsarglente
0,8
7.
Lauksaimniecībā
nav
neizmantojamā
0,7
0,7
nepieciešams
un neapstrādātā
zeme
8. Ievadi mājās,
apakšstacijās,
0,5
caurule
0,5
kabeļskapjos,
balstu pamatnē
9. Zemē, kur
nevar ievērot
Pēc vienošanas
Pēc vienošanas
augstāk norādīto
ar zemes vai
ar zemes vai
caurule
(p. 1.-7.)
komunikāciju
komunikāciju
ierakšanas
apsaimniekotāju
apsaimniekotāju
dziļumu

Kabeļu
aizsargs

6-20 kV
caurule
aizsarglente
aizsarglente
caurule
aizsarglente
aizsarglente

aizsarglente

caurule

caurule

Piezīme: Kabeļa faktisko guldīšanas dziļumu, ne mazāku par tabulā 9.1. noteikto, precizē
projekta dokumentācijā.

Tikai lasīšanai
082  LEK: 2006

13

9.2. Par kabeļa ieguldīšanas dziļumu jāsaprot attālums no zemes planēšanas
atzīmes (zemes virsmas) līdz kabeļa vai caurules augšējai virsmai.
9.3. Zem ceļiem ar segumu un ielas braucamās daļas kabeļi ir pastiprināti
jāaizsargā (skat. tab. 9.1. p. 4.). Kabeļa aizsardzība (caurule) ir jāiegulda tā, lai
attālums no tās augšējās malas līdz ceļa seguma virsmai būtu vismaz 1,0 m.
Minimālajam attālumam starp aizsarglentu un kabeli jābūt 0,1 m.
9.4. Šķērsojot ceļmalas grāvi, kabeļa ieguldīšanas dziļums ir jārēķina no grāvja
dibena labi iztīrītā veidā un tam jābūt ne mazākam par 0,5 m.
9.5. Kabeļa aizsarglentei jābūt vismaz par 2 cm platākai par kabeļa diametru, bet
ne šaurākai par 50 mm. Kabeļtranšejā ar vairākiem horizontāli novietotiem kabeļiem
aizsarglentes malām jāsniedzas ne mazāk par 5 cm pāri malējiem kabeļiem.

ww
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rg
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9.6. Lai zemes apstrādātāju vai racēju brīdinātu par kabeļa atrašanās vietu trasē,
virs kabeļa vai kabeļa aizsarglentes iegulda marķējuma lentu. Kabeļa marķējuma
lentei jābūt par2 cm platākai par kabeļa diametru, bet ne šaurākai par 50 mm.
Kabeļtranšejā ar vairākiem horizontāli novietotiem kabeļiem, marķējuma lentes
malām jāsniedzas ne mazāk par 5 cm pāri malējiem kabeļiem. Marķējuma lentes
minimālais attālums no kabeļa vai kabeļa aizsarglentes – 0,1 m, un ),25 m no kabeļa,
ja nav aizsarglentes (skat. 9.1. attēlu.).

9.1. attēls
9.7.Kabeļu aizsarglentei un marķējuma lentei jābūt dzeltenā vai oranžā krāsā.

10. Spēka kabeļu kopēja guldīšana

10.1. Ar spēka kabeļu kopēju guldīšanu gruntī uzskata gadījumu, kad vienlaikus
iegulda 2 kabeļus un ja brīvais horizontālais attālums starp paralēli ieguldāmiem
kabeļiem ir 0,25 m vai mazāk.
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Kopējas ieguldīšanas gadījumā spēka kabeļi jāiegulda tā, lai savstarpējais
brīvais attālums būtu ne mazāks par:


100 mm starp kabeļiem ar spriegumu līdz 10 kV, kā arī starp šiem kabeļiem
un kontrolkabeļiem;



250 mm starp 20 kV kabeļiem, kā arī starp šiem kabeļiem un citiem spēka
kabeļiem.

lv

10.2. Kopēji var ieguldīt spēka kabeļus ar spriegumu līdz 20 kV. Iespēju kopēji
guldīt spēka kabeļus un to minimālos attālumus nosaka kabeļu silšanas aprēķins
projektā, bet ne mazākus par 10.2. punktā noteiktiem.

rg

o.

11. Darbu paņēmienu apraksts

ne

11.1. A paņēmiens – darbu veikšanas secība strādājot ar statisko arklu:

materiālu transportēšana uz darba vietu;



arkla uzstādīšana uz vilcējmehānisma;



priekšaršana (skat. 12. nod.);



bedru izrakšana kabeļa savienojumiem un gala pievienojumiem;



kabeļa iztīšana uz zemes vai kabeļsaivas izvietošana uz vilcējmehānisma;

ww

w.
le

ke





aršana un kabeļu guldīšana;



tranšejas blīvēšana (ar traktora vienu riteņu pāri) tā, lai nesekotu grunts
nosēšanās;



bedru rakšana un kabeļskapju vai sadalnes skapju pamatņu uzstādīšana;



savienotājuzmavu un gala apdaru montāža;



kabeļu savienotājuzmavu un galu apdaru bedru aizbēršana un blīvēšana ar
vibroblieti;



darba vietas sakopšana.
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11.2. B paņēmiens – darbu veikšanas secība strādājot ar vibrējošo arklu; darbu
veikšanas secība neatšķiras no A paņēmiena.
11.3. C paņēmiens – darbu veikšanas secība strādājot ar vinčas arklu:

materiālu transportēšana uz darba vietu;



bedru rakšana kabeļa galos (ar rokām);



kabeļa iztīšana uz zemes;



aršana un kabeļa ieguldīšana;



bedru aizbēršana un blīvēšana kabeļu galos (ar rokām);



darba vietas sakopšana.

o.

lv



rg

11.4. D paņēmiens – darbu veikšanas secība, ja veic frēzēšanu ar minifrēzi:

materiālu transportēšana uz darba vietu;



frēzēšana;



kabeļa iztīšana uz zemes;



kabeļa un kabeļa aizsargu ieguldīšana un nostiprināšana (ar rokām);



aizbēršana (ar rokām);



zemes blīvēšana (ar rokām);



darba vietas sakopšana.

ww

w.
le

ke

ne



11.5. E paņēmiens – darbu secība, ja notiek frēzēšana ar ķēžu racējfrēzi:


materiālu transportēšana uz darba vietu;



frēzēšana;



kabeļa iztīšana uz zemes;



kabeļa un kabeļa aizsargu ieguldīšana un nostiprināšana (ar rokām);



tranšejas aizbēršana ar buldozeru;
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pieblīvēšana (ar vienu traktora riteņu pāri) tā, lai nesekotu grunts nosēšanās;



darba vietas sakopšana.

11.6. F paņēmiens – darbu secība, ja notiek frēzēšana ar kabeļu saivu uz
vilcējmehānisma:

materiālu transportēšana uz darba vietu;



frēzēšana, ieskaitot kabeļa un kabeļa aizsargu ieguldīšanu;



bedru un tranšeju aizbēršana;



pieblīvēšana (ar vienu traktora riteņu pāri) tā, lai nesekotu grunts nosēšanās;



darba vietas uzkopšana.

12. Priekšaršana

ne

rg

o.

lv



w.
le

ke

12.1. Neatkarīgi no kabeļu ieguldīšanas veida rekomendē izmantot priekšaršanu,
t.i. ar arklu izarot tranšeju vajadzīgajā kabeļu ieguldīšanas dziļumā, neveicot kabeļu
ieguldīšanu.
Vietā, kur varētu atrasties lieli akmeņi, priekšaršanu nepieciešams veikt pat tad,
ja kopumā ir viegli grunts apstākļi.

ww

12.2. Pirms priekšaršanas darbu uzsākšanas darbu vadītājam un darbu darītājam
darba vietā jānosaka iespējamie šķēršļi kabeļu trasē. Lai noteiktu iespējamos šķēršļus
darbu vadītājam un darbu darītājam rekomendē veikt apsekošanu kopā ar zemes
īpašnieku.
12.3. Smagā vai akmeņainā gruntī priekšaršana ir jāveic vienu vai vairākas
reizes.
Lieli akmeņi vai citi šķēršļi, kas atklājās priekšaršanas laikā, ir jāapbrauc vai
šķēršļi jāatrok un jāaizvāc (skat. 12.1. att.).

12.1. attēls

Tikai lasīšanai
082  LEK: 2006

17

13. Kabeļu iztīšana
13.1. Kabeli var iztīt vairākos veidos (skat. pp. 13.3 – 13.7). Kabeļa iztīšanas
veidu izvēlas, ņemot vērā kabeļa garumu un masu, kā arī apstākļus darba vietā.
13.2. Ar kabeli šeit saprot kabeli kopumā, ar vienu dzīslu saprot vienu fāzi.

rg

13.1. attēls

o.

lv

13.3. Ja divi kabeļi ir jāiear vienlaikus, vienu kabeli var notīt no
vilcējmehānisma priekšpusē uzstādītās saivas, bet otru iztin iepriekš un novieto zemē
blakus vilcējmehānisma pārvietošanās ceļam (skat. 13.1.att.).

w.
le

ke

ne

13.4. Vieglu kabeli īsos posmos var iztīt pirms aršanas, novietojot zemē blakus
mehānisma pārvietošanās ceļam (skat. 13.2. att.).

13.2. attēls

ww

13.5. Ja viegls kabelis jāiear lielākā posmā, kabeļa saivu novieto mehānisma
priekšpusē. Kabeli izvelk pa atbalsta rullīšiem pāri vadītāja kabīnei un tālāk uz leju
arkla ieguldīšanas renē (skat. 13.3. att.).

13.3. attēls
13.6. Smaga kabeļa saivu novieto uz kabeļu ratiņiem un kabeli izvelk no kabeļa
ratiņiem, kurus velk vilcējmehānisms, vienlaikus arot. Kabeli var arī iepriekš iztīt un
novietot zemē blakus vilcējmehānisma pārvietošanās ceļam.
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13.7. Visus vienas līnijas viendzīslas kabeļus var iztīt un novietot uz zemes vai
saivas novietot uz kabeļu ratiem. Kabeli šinī gadījumā izvelk vilcējmehānisms,
vienlaicīgi iearot.

14. Kabeļu nogriešana, kabeļu zeķes piestiprināšana un kabeļu ievilkšana

14.1. Kabeļa ievadīšanai apakšstacijā, kabeļskapī, balsta pamatnē vai ievelkot
caurulē, kabeli izvelk cilpas veidā, izmēra vajadzīgo kabeļa garumu un nogriež.
14.2. Kabeļu galus noblīvē ar kabeļu galu noblīvēšanas uzgaļiem.

o.

lv

14.3. Saivā palikušā kabeļa galu nostiprina ar skavām pie saivas malas tā, lai
nesabojātu blīvējumu. Kabeļa saivai pievieno apzīmējumu ar norādi par palikušā
kabeļa garumu.

ww

w.
le

ke

ne

rg

14.4. Velkamā kabeļa galu sagatavo kabeļa zeķes piestiprināšanai. Vilkšanas
zeķi pievieno virvei vai velkošai trosei ar šarnīrsavienojumu. Parasti starp vilkšanas
zeķi un velkošo trosi izmanto vilkšanas nodrošinājumu (skat. 14.1. att.). To var
izveidot no vienas trīsdzīslu vai četrdzīslu kabeļa dzīslas. Viendzīslas kabeļa
gadījumā vilkšanas nodrošinājums nedrīkst pārsniegt trešdaļu no dzīslas
šķērsgriezuma, un, jebkurā gadījumā, vilkšanas nodrošinājuma graujošam stiepes
spēkam jābūt mazākam par kabelim pieļaujamo.

14.1. attēls

14.5. Kabeļa vilkšanas procesā, kabeli drīkst vilkt ar kabelim maksimāli
pieļaujamo spēku, ko nosaka rūpnīca izgatavotāja un kurš vilkšanas laikā jāmēra ar
vilkšanas spēka kontrolierīci. Rekomendē kabeļus vilkt ar vinču, kurai ir automātiskā
vilkšanas spēku kontroles ierīce.

15. Aršana un kabeļu ieguldīšana

15.1. Guldāmā kabeļa gals pirms aršanas un ieguldīšanas uzsākšanas ir
jānostiprina (skat. 15.1. att.).
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15.1. attēls

o.

rg

15.2. attēls

lv

15.2. Aizsarglentu un marķējuma lentu iestiprina arklā virs kabeļu ieguldīšanas
renes. Lentes pārvietojas tieši uz leju ieguldīšanas renē aršanas laikā (skat. 15.2. att.).

ne

15.3. Ja kabeļlīnijā vienlaikus iegulda viendzīslas kabeļus, kabeļu ieguldīšanas
renei jābūt izveidotai tā, lai fāzes tiktu izvietotas trīsstūrī vai blakus.

ke

15.4. Aršanas un kabeļa ieguldīšanas laikā viens montieris iet līdzi arklam un
vēro, kā kabelis virzās cauri ieguldīšanas renei. Montierim ir arī jāuzmana, lai kabeļa
saiva brīvi grieztos.

ww

w.
le

15.5. Montierim, kas seko arklam, ir jākontrolē, lai arkls artu un kabeli ieguldītu
projektā paredzētā dziļumā. Vietas, kur arkls paceļas uz augšu un kabeli iegulda pārāk
seklu, montierim jāatzīmē dabā aršanas laikā (skat. 15.4. att.).

15.3. attēls

15.6. Ja kabelis (kabeļi) iepriekš ir iztīts un novietots uz zemes, aršanas laikā
montierim tas ir jāievada arkla ieguldīšanas renē (skat. 15.4. att.).

15.4. attēls
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15.7. Ja priekšaršana nav veikta un ir gadījušies šķēršļi, kurus neizdodas
pārvarēt, šķērsli jāatrok un jāaizvāc, pēc tam aršanu var turpināt (skat. 15.5. att.).

15.5. attēls

lv

16. Dažādu šķēršļu pārvarēšana

ne

rg

o.

16.1. Šķērsojot grāvjus vai vietas, kur kabelis jāiegulda padziļināti un nevar tikt
iearts, pirms aršanas jāizrok tranšeja un kabelis jāiegulda vajadzīgā dziļumā (skat.
16.1. att.).

ke

16.1. attēls

ww

w.
le

16.2. Šķērsojot ceļu bez cietā seguma, parasti kabeli var ieart, neveicot īpašus
pasākumus. Kabelis jāaizsargā ar aizsarglentu (skat. 16.2. att.).

16.2. attēls

16.3. Ieguldot kabeļu pievadus, kā arī ievadot tos kabeļskapjos, rekomendē
kabeļus aizsargāt ar caurulēm.
16.4. Pielietojot vinčas arklu, ieteicams art un ieguldīt tranšejā plastmasas
cauruli un pēc tam ievilkt kabeli caurulē.

17. Autoceļu un dzelzceļu šķērsošana bez rakšanas
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17.1. Zem dzelzceļiem, autoceļiem un ielām ar intensīvu satiksmi vai citās
vietas, kur rakšana nav atļauta, caurules un kabeli jāiegulda bez rakšanas
(skat. 17.1. att.).

17.1. attēls
17.2. Ja caur ceļa uzbērumu jāizvieto caurule, to dara pirms blakus posmu
aršanas. Pēc caurules ievietošanas uzbērumā vispirms iear un zemē iegulda garāko
kabeļa posmu. Īsāko gabalu izver cauri caurulei.

lv

17.3. Autoceļu un dzelzceļu šķērsošanas metodes:

rg

o.

A metode – šķērsojumu caurduršana ar pneimatiskiem vai hidrauliskiem
mehānismiem.
Šo metodi pielieto galvenokārt urbumu ierīkošanai ceļu, ielu un dzelzceļu
šķērsošanai. Parasti caurules maksimālais diametrs ir 110 mm; ar urbuma
paplašināšanu diametru var palielināt līdz 160 mm.

ke

ne

B metode – caursišana ar speciālu āmurveida mehānismu.
Šo metodi pielieto smagos grunts apstākļos. Iespējamais caurules diametrs
100 ÷ 500 mm. Maksimālais caursišanas garums atkarīgs no caurules diametra.

ww

w.
le

C metode – vadāma urbšana.
Šī metode balstās uz to, ka urbšanas agregāts spiež urbja galvu gruntī
caururbšanas vietā – vadītu ar ūdeni vai sausā veidā. Urbšanas galvu var vadīt, izvadīt
virs vai zem šķēršļiem un noteikt tās vietu zemē. Ja pielieto ar ūdeni vadāmu urbja
galvu, tad urbuma malas var nostiprināt ar betona masu vai līdzīgu materiālu.
Kabeļa un aizsargcauruļu ieguldīšanu veic urbja atpakaļgaitā cauruli un kabeli
ievelkot gatavā urbumā. Vispirms kabelis ir jāievelk aizsargcaurulē un pēc tam kabeli
un aizsargcauruli vienlaikus ievelk urbumā.
Maksimālais caururbšanas garums ir 500 m ar 10 t vilkšanas mašīnu, ja
caurules diametrs ir 110 mm Izveidojot savienojumu bedres, var izvilkt garākus
kabeļus, ievelkot tos pa atsevišķiem posmiem.
Vadāmās urbšanas metodi nerekomendē apvidos, kur augsnē ir liels akmeņu
daudzums.

18. Kabeļu pievienojumu un savienojumu veidošana

18.1. Savienotājuzmavu vietās izrok nepieciešama lieluma bedres, kas nodrošina
piekļūšanu savienotājuzmavām montēšanas laikā. Bedres ieteicams rakt ar
ekskavatoru.
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18.2. Kabeļu galos, piemēram, pieejās kabeļu skapjiem vai ielu apgaismojuma
balstiem, arī izrok bedres (skat. 18.1. att.).

18.1. attēls

rg

o.

lv

18.3. Savienotājuzmavu vietās kabeļu galus novieto ar nobīdi vienam pret otru
atkarībā no kabeļu markas un šķērsgriezuma (skat. 18.2. att.).

ne

18.2. attēls

ke

18.4. Kabeļskapi un pamatni uzstāda un nostiprina ar pildījuma materiālu.
Kabeļskapja pamatnes augšējai malai jābūt 10 cm virs zemes virsmas līmeņa.
Aizbēršanu veic līdz kabeļa vai caurules ieguldīšanas līmenim. Lai izvairītos no
turpmākās sēšanās, apkārt pamatnei uzber sasmalcinātu granti un rūpīgi noblietē.

ww

w.
le

18.5. Pievienojumus kabeļu skapjos, apgaismojuma balstos un citos
pievienojuma punktos, kā arī kabeļu savienošanu izdara tad, kad aršana ir pabeigta un
mehānisms aizbraucis no darba vietas.

19. Tranšeju aizbēršana un blīvēšana

19.1. Tranšejas aizbēršana un blīvēšana jāveic uzmanīgi, lai kabeli nesabojātu.

19.2. Tranšejas blīvēšanas kvalitāte vizuāli jāpārbauda darbu vadītājam un darbu
pieņēmējam.
19.3. Zemes kori, kas veidojas abās pusēs arkla renei, ieguldot kabeli ar
kabeļarklu, piespiež ar vienu traktora riteņu pāri, pēc aršanas un kabeļa ieguldīšanas
nobraucot gar katru vagas malu (skat. 19.1. att.).
Pēc tam ir jāpārbauda, vai rene ir pilnīgi noslēgta.
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19.1. attēls

ne

rg

o.

lv

19.4. Tranšeju un bedru aizbēršanas lielākus darbu apjomus izpilda ar
buldozeru. Vietās, kur ir atzīmēts, ka kabelis atrodas pārāk seklu, tranšeju izrok līdz
nepieciešamajam dziļumam, kabeli iegulda un nodrošina saskaņā ar projektu un
tranšeju aizber.

ke

19.2. attēls

ww

w.
le

19.5. Šķērsojot grāvjus, kabeļus apsedz ar piemērotām betona plātnēm vai tml.,
lai aizsargātu kabeli, tīrot grāvja dibenu (skat. 19.3. att.).

19.3. attēls

19.6. Dažādu šķēršļu pārvarēšanai izraktās bedres
inženierkomunikācijas salabo un darba vietas sakopj.
Visus pāri palikušos materiālus savāc un nogādā noliktavā.

aizber,

sabojātās

20. Uzmērīšana un apskate

20.1. Izpildīto darbu uzmērīšanu veic ar digitālo mērīšanas instrumentu.
20.2. Galīgā apskate jāveic kopīgi ar zemes un šķērsojošo inženierkomunikāciju
apsaimniekotājiem pēc visu darbu pabeigšanas.
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21. Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas dokumentācija

ww

w.
le

ke

ne

rg

o.

lv

21.1. Objekta (izpildīto darbu) nodošanas–pieņemšanas dokumentāciju noformē
saskaņā ar Latvijas energostandarta LEK 002 “Elektrostaciju, tīklu un lietotāju
elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”, instrukcijas “Tehniskās ekspluatācijas
instrukcija 0,4–20 kV elektriskajiem sadales tīkliem” un Latvijas būvnormatīva
LBN 301–97 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” prasībām .

