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Наименование на материала:   Неизолирани алуминиево-стоманени проводници 
     със сечение от 25mm2 до 95 mm2 

 
Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 ÷ 95) mm2 
  

Област на приложение: А – Въздушни линии НН     Категория: 01 - Алуминиево-стоманени 
     В – Въздушни линии СрН                           проводници 

 
Мерна единица: kg                                                 Аварийни запаси: Да 
 
Характеристика на материала: 

Неизолирани алуминиево-стоманени токопроводими проводници, изработени от концентрично 
усукани върху гресирана еднотелна стоманена сърцевина алуминиеви жици, с дясна посока на 
повиване.  

 

Използване: 

Неизолираните алуминиево-стоманени проводници са предназначени за изграждане, ремонт и 
поддържане на въздушни електропроводни линии средно и ниско напрежение. 

 
Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи: 

Неизолираните алуминиево-стоманени проводници трябва да отговарят на приложимите 
български и международни стандарти или еквивалентно/и и наредби, и на техните валидни 
изменения и поправки: 

• БДС 1133:1989 „Проводници неизолирани алуминиеви и алуминиево-стоманени” или 
еквивалентно/и;  

• БДС 6255:1982 „Проводници алуминиеви неизолирани електротехнически. Технически 
изисквания” или еквивалентно/и;  

• БДС 5875:1973 „Тел стоманен поцинкован за сърцевини на проводници или еквивалентно/и ”;  
и 

• Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните 
линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Наредба № 3 УЕУЕЛ).  
 
Изисквания към документацията и изпитванията: 

№ 
по 
ред 

Документ 
Приложение № 

(или текст) 

1 Точно обозначение на типа/марката на проводниците, производителя, 
страна на произход и последното издание на каталога на 
производителя 

 

2 Техническо описание на проводниците, вкл. гарантирани електрически 
и механически параметри, вида/типа на използваните материали, 
чертежи и размери; общо тегло в kg/km и др.   

 

3 Протоколи от типови изпитвания на английски език или на български 
език, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени 
копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език 

 

4 Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, 
провела типовите изпитвания по т. 3 

 

5 Декларация за съответствие на предлаганото изпълнение с 
изискванията на стандартите, посочени по-горе в параграф 
„Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-
техническите документи”  

 

6 Инструкция за изтегляне и монтиране   

7 Експлоатационна дълготрайност, години   

Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на 
български език. (Каталозите и протоколите от изпитванията могат да бъдат и само на английски 
език.) 



     Тип документ: 
Стандарт за материал Идентификационен номер на 

документа: 
20 01 10zz 

 

Контролирано копие № 1 В сила от 02.05.2019 г. Стр. 3 от 9 

  ЕРМ Запад 

 

Технически данни 

1. Характеристики на работната среда 

№  
по 
ред 

Характеристика  Стойност 

1.1 Максимална температура на околната среда + 40°С 

1.2 Минимална температура на околната среда Минус 25°С 

1.3 Средна стойност на температурата на околната 
среда, измерена за период от 24 h 

+ 35°С 

1.4 Относителна влажност  До 100 % 

1.5 Надморска височина До 2000 m 

 
2. Параметри на електрическата разпределителна мрежа  

№ 
по 
ред 

Параметър Стойност 

2.1 Номинални напрежения 400 / 230 V 10 000 V 20 000 V 

2.2 Максимални работни напрежения 440 / 253 V 12 000 V 24 000 V 

2.3 Номинална честота 50 Hz 

2.4 Брой на фазите 3 

2.5 Заземяване на звездния център Директно 
заземен 

• През активно съпротивление; 

• през дъгогасителна бобина;  

• изолиран звезден център. 

 

3. Общи технически характеристики 

№  
по 
ред 

Характеристика Изискване 
Гарантирано 
предложение 

3.1 Конструкция: - - 

3.1a алуминиева част 6 бр. алуминиеви жици   

3.1b стоманена част 1 бр. гресиран стоманен 
 поцинкован тел  

 

3.2 Материали: - - 

3.2a алуминиеви жици Алуминиев валцдрат за 
електротехнически приложения с 
чистота не по-малка от 99,5% 

 

3.2b стоманен поцинкован тел Съгласно БДС 5875 или 
еквивалентно/и 

 

3.2c грес Неутрална смазка с температура 
на прокапване не по-ниска от 65ºС 

 

3.3 Свързване на съставните жици: - - 

3.3a алуминиеви Съгласно т. 2.4.5 от БДС 1133 или 
еквивалентно/и 

 

3.3b стоманен тел Не се допуска  

3.4 Опаковка а) Навити на барабани с дължина 
на проводника съгласно таблица 2 
от БДС 1133 или еквивалентно/и: 
АС-25, 35, 50 – 3000 m; AС-70 – 
2000 m; AС-95 – 1500 m. 
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№  
по 
ред 

Характеристика Изискване 
Гарантирано 
предложение 

б) Началото и краят на 
неизолираните алуминиево-
стоманени проводници трябва да 
бъдат закрепени към барабана. 

 

в) Преди навиването на 
проводниците трябва да бъдат 
взети всички мерки за 
отстраняване на опасностите за 
тяхното механично увреждане от 
използваните при изработването на 
барабаните гвоздеи, болтове и др., 
и от приспособленията за 
фиксиране на страниците на 
барабаните. 

 

г) В пространството за навиване не 
трябва да попадат пирони или 
други предмети с остри ръбове. 

 

д) Разстоянието между последния 
слой на навития проводник и края 
на страницата на барабана не 
трябва да бъде по-малко от 50 mm 

 

е) Барабаните трябва да бъде 
обковани равномерно с 
покриваемост най-малко 50%. 

 

ж) На всеки барабан или на 
прикрепен към него етикет със 
следната информация:  

• наименование и/или лого на 
производителя; 

• марката, номиналното сечение и 
стандартът, на който отговаря 
неизолирания алуминиево-
стоманен проводник; 

• точна строителна дължина на 
проводника в барабана, m; 

• маса (нето и бруто), kg; 

• номера на барабана; 

• дата (месец и година) на 
изработване на проводника. 

 

з) На страниците на барабана със 
стрелка трябва да бъде указана 
посоката на развиване на 
проводника.  

 

3.5 Експлоатационна дълготрайност min 45 год.  
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4. Неизолирани алуминиево-стоманени проводници 

4.1 Неизолиран алуминиево-стоманен проводник АС-25 

Номер на стандарта 
Тип/референтен номер съгласно 

каталога на производителя 

20 01 1001 Да се посочи 

Наименование на материала 
Неизолиран алуминиево-стоманен проводник 

АС-25 

Съкратено наименование на материала  АС проводник 25 mm2 

№ 
по 
ред 

Технически параметър Изискване 
Гарантирано 
предложение 

4.1.1 Външен диаметър  6,6±0,1 mm  

4.1.2 Сечение – изчислено 26,61 mm2  

4.1.3 Маса на единица дължина – 
изчислена на база номинални 
диаметри  

92 kg/km 
 

4.1.4 Маса на греста на единица 
дължина- изчислена 

0,66 kg/km 
 

4.1.5 Електрическо съпротивление на 
проводника, измерено с постоянен 
ток при 20°С - изчислено на база 
номинални диаметри 

max 1,260 Ω/km 

 

4.1.6 Температурен коефициент на 
линейно разширение 

19,2.10-6 K-1  

4.1.7 Разрушаващо усилие - изчислено min 8 652 N  

4.1.8 Модул на линейна деформация min 82 500 MPa  

4.1.9 Конструкция на алуминиевата част 
(брой/диаметър на жиците) 

6 бр./2,2 mm 
 

4.1.10 Конструкция на стоманената част 
(брой/диаметър на жиците) 

1 бр./2,2 mm 
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4.2 Неизолиран алуминиево-стоманен проводник АС-35 

Номер на стандарта 
Тип/референтен номер съгласно 

каталога на производителя 

20 01 1002 Да се посочи 

Наименование на материала 
Неизолиран алуминиево-стоманен проводник 

АС-35 

Съкратено наименование на материала  АС проводник 35 mm2 

№ 
по 
ред 

Технически параметър Изискване 
Гарантирано 
предложение 

4.2.1 Външен диаметър  8,4±0,1 mm  

4.2.2 Сечение – изчислено 43,11 mm2  

4.2.3 Маса на единица дължина – 
изчислена на база номинални 
диаметри  

149 kg/km 
 

4.2.4 Маса на греста на единица 
дължина- изчислена 

0,84 kg/km 
 

4.2.5 Електрическо съпротивление на 
проводника, измерено с постоянен 
ток при 20°С - изчислено на база 
номинални диаметри 

max 0,778 Ω/km 

 

4.2.6 Температурен коефициент на 
линейно разширение 

19,2.10-6 K-1  

4.2.7 Разрушаващо усилие - изчислено min 13 386 N  

4.2.8 Модул на линейна деформация min 82 500 MPa  

4.2.9 Конструкция на алуминиевата част 
(брой/диаметър на жиците) 

6 бр./2,8 mm 
 

4.2.10 Конструкция на стоманената част 
(брой/диаметър на жиците) 

1 бр./2,8 mm 
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4.3 Неизолиран алуминиево-стоманен проводник АС-50 

Номер на стандарта 
Тип/референтен номер съгласно 

каталога на производителя 

20 01 1003 Да се посочи 

Наименование на материала 
Неизолиран алуминиево-стоманен проводник 

АС-50 

Съкратено наименование на материала  АС проводник 50 mm2 

№ 
по 
ред 

Технически параметър Изискване 
Гарантирано 
предложение 

4.3.1 Външен диаметър  9,6±0,1 mm  

4.3.2 Сечение – изчислено 56,29 mm2  

4.3.3 Маса на единица дължина – 
изчислена на база номинални 
диаметри  

195 kg/km 
 

4.3.4 Маса на греста на единица 
дължина- изчислена 

0,96 kg/km 
 

4.3.5 Електрическо съпротивление на 
проводника, измерено с постоянен 
ток при 20°С - изчислено на база 
номинални диаметри 

max 0,595 Ω/km 

 

4.3.6 Температурен коефициент на 
линейно разширение 

19,2.10-6 K-1  

4.3.7 Разрушаващо усилие - изчислено min 17 018 N  

4.3.8 Модул на линейна деформация min 82 500 MPa  

4.3.9 Конструкция на алуминиевата част 
(брой/диаметър на жиците) 

6 бр./3,2 mm 
 

4.3.10 Конструкция на стоманената част 
(брой/диаметър на жиците) 

1 бр./3,2 mm 
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4.4 Неизолиран алуминиево-стоманен проводник АС-70 

Номер на стандарта 
Тип/референтен номер съгласно 

каталога на производителя 

20 01 1004 Да се посочи 

Наименование на материала 
Неизолиран алуминиево-стоманен проводник 

АС-70 

Съкратено наименование на материала  АС проводник 70 mm2 

№ 
по 
ред 

Технически параметър Изискване 
Гарантирано 
предложение 

4.4.1 Външен диаметър  11,4±0,11 mm  

4.4.2 Сечение – изчислено 79,39 mm2  

4.4.3 Маса на единица дължина – 
изчислена на база номинални 
диаметри  

275 kg/km 
 

4.4.4 Маса на греста на единица 
дължина- изчислена 

1,14 kg/km 
 

4.4.5 Електрическо съпротивление на 
проводника, измерено с постоянен 
ток при 20°С - изчислено на база 
номинални диаметри 

max 0,422 Ω/km 

 

4.4.6 Температурен коефициент на 
линейно разширение 

19,2.10-6 K-1  

4.4.7 Разрушаващо усилие - изчислено min 23 590 N  

4.4.8 Модул на линейна деформация min 82 500 MPa  

4.4.9 Конструкция на алуминиевата част 
(брой/диаметър на жиците) 

6 бр./3,8 mm 
 

4.4.10 Конструкция на стоманената част 
(брой/диаметър на жиците) 

1 бр./3,8 mm 
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4.5 Неизолиран алуминиево-стоманен проводник АС-95 

Номер на стандарта 
Тип/референтен номер съгласно 

каталога на производителя 

20 01 1005 Да се посочи 

Наименование на материала 
Неизолиран алуминиево-стоманен проводник 

АС-95 

Съкратено наименование на материала  АС проводник 95 mm2 

№ 
по 
ред 

Технически параметър Изискване 
Гарантирано 
предложение 

4.5.1 Външен диаметър  13,5±0,14 mm  

4.5.2 Сечение – изчислено 111,33 mm2  

4.5.3 Маса на единица дължина – 
изчислена на база номинални 
диаметри  

386 kg/km 
 

4.5.4 Маса на греста на единица 
дължина- изчислена 

1,35 kg/km 
 

4.5.5 Електрическо съпротивление на 
проводника, измерено с постоянен 
ток при 20°С - изчислено на база 
номинални диаметри 

max 0,301 Ω/km 

 

4.5.6 Температурен коефициент на 
линейно разширение 

19,2.10-6 K-1  

4.5.7 Разрушаващо усилие - изчислено min 32 986 N  

4.5.8 Модул на линейна деформация min 82 500 MPa  

4.5.9 Конструкция на алуминиевата част 
(брой/диаметър на жиците) 

6 бр./4,5 mm 
 

4.5.10 Конструкция на стоманената част 
(брой/диаметър на жиците) 

1 бр./4,5 mm 
 

 


