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Наименование на материала: Хомогенни неизолирани алуминиеви проводници с диаметър 13,5 
mm 
Съкратено наименование на материала: Хомогенни алуминиеви проводници 
  
Област на приложение: А – Въздушни линии НН     Категория: 01 – Алуминиеви и алуминиево- 

     В – Въздушни линии СрН                          стоманени проводници    
 
Мерна единица: kg                                                 Аварийни запаси: Да 
 
Характеристика на материала: 

Неизолирани  проводници, изработени от  алуминиева сплав с висока проводимост. Конструкцията  
на проводника представлява концентрично усукани алуминиеви жила около централно 
алуминиево жило. Всеки следващ слой е усукан в посока обратна на предходния. Поради липсата 
на  носеща стоманена сърцевина, както и сплавта от която са изработени, проводниците имат 
значително по-висока проводимост от тази на конвенционалните AC проводници. 

 

Използване: 

Неизолираните проводници с висока проводимост са предназначени за изграждане, ремонт и 
поддържане на въздушни електропроводни линии с голяма дължина, за намаляване загубите на 
електрическа енергия.    

 
Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи: 

Неизолираните алуминиеви хомогенни  проводници трябва да отговарят на изискванията на тази 
техническа спецификация  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 изпитвания на английски език или на български език, 
проведени от изпитвателна лаборатория.  

 

4. Инструкция за изтегляне и монтиране   

5. Изисквания за съхранение, манипулиране и транспортиране  

6. Експлоатационна дълготрайност, години   

 

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 
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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. Технически характеристики 

№  
по 
ред 

Характеристика Изискване 
Гарантирано 
предложение 

3.1 Конструкция a) Жилата са концентрично 
усукани  около централно жило. 
Усукването на отделните жила 
трябва да бъде реализирано по 
начин, позволяващ равномерност 
на кръглия профил и еднаква маса 
за единица дължина.  

б) Усукването трябва да осигурява 
стабилност на слоевете един към 
друг с цел ограничаване на 
възможностите за преплитане, 
начупване или задиране на 
отделните жила, като най-
външния слой трябва да бъде 
стегнат навътре към снопа и 
сигурно усукан около него. 

 

3.1.1 Брой жички  Да се посочи   

3.2 Материал Алуминиева сплав  

(Да се посочи химичния състав) 
 

3.3 Външен диаметър  13,5 mm ± 1%  

3.4 Номинално сечение на 
проводника 

Да се посочи  

3.5 Електрическо съпротивление на 
проводника, измерено с 
постоянен ток при 20°С  

mах 0,220 Ω/km  

3.6 Якост на опън min 36 kN  

3.7 Гресиране на проводника  Да се посочи   

3.8 Експлоатационна дълготрайност min 40 години  

3.9 Тегло max 390 kg/km  

 


