2. ИЗОЛИРАНИ СПРОВОДНИЦИ И КАБЛИ
2.1. Изолирани спроводници - означување
I група: посебно подрачје на примена
A - автомобилски,
B - бродски,
D - за дигалки,

S - за светилки,
Z - за заварување,
Z - железнички.

II група: ознака на материјалот за изолација на спроводникот и ознака за материјалот употребен
за плаштот
P - поливинил хлорид,
E - термопластичен полиетилен,
X - умрежен полиетилен,
G - гума,
Ev - етилен винилацетат,
Ep - етилен-пропилен гума,
N - полихлоропрен (неопрен),

Pu - полиуретан,
IP - импрегнирана хартија,
NP - особено импрегнирана хартија,
H - слабоспроводлив слој,
h - слабоспроводлив плашт,
T - текстилен оплет.

III група: ознака која дава информација за особините на конструкцијата, значајни за примената на
изолираниот спроводник (се одвојува од втората група со коса црта)
A - отпорен на атмосф. влијанија,
F - финожичен,
J - зајакнат плашт,
K - калаисан спроводник,
L – полесен плашт,
M - многужичен,
N - не поддржува горење,

O - самоносив,
R - со раздвоени жили,
S - особено погоден за свиткување,
T - отпорен на топлина,
U - со невпредени (паралелни) жици,
V - високонапонски,
Z - со електрична заштита од метал,

IV група: Ако изолираниот спроводник содржи и жила со зелена и жолта боја на изолацијата, во
неговата ознака ќе постои оваа група на симболи. Оваа група се состои само од буквата Y, која со
цртичка е одделена од претходната група
V група: ознака која дава информација за материјалот од кој е направен спроводниот дел на и за
обликот на неговиот напречен пресек
A - за спроводници од алуминиум,
S - за повеќежични спроводници со секторски пресек,
SJ - за едножични спроводници со секторски пресек.
Ако материјалот е од бакар не се користи ознака во петтата група на симболи. Ако напречниот
пресек е кружен не се користи никаква ознака.
VI група: дава информација за бројот на жилите и нивниот номинален пресек ( mm2). Се пишува
зад претходната со оставање празнина чија ширина е еднаква на ширината за пишување на една
буква.
VII група: дава информација за висината на номиналниот напон во V, за кој е изграден
изолираниот спроводник.
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Опис на изолираниот спроводник
Спроводник од бакарна жица или јаже со PVC
изолација, со пресек 1,0 mm2
2. Спроводник од бакарна жица или јаже, со заја кната
изолација од PVC, со пресек 1,0 mm2
3. Спроводник од алуминиумска жица, со PVC
изолација, со пресек 1,0 mm2
4. Многужичен спроводник од бакар, со зајакната
изолација од PVC, со пресек 1,0 mm2
5. Многужичен спроводник од бакар, со PVC
изолација, со пресек 1,0 mm2
6. Финожичен спроводник од бакар, со PVC
изолација, со пресек 0,5 mm2
7. Финожичен спроводник од бакар, со зајакната
Изолација од PVC, со пресек 0,5 mm2
8. Два паралелно поставени спроводници од бакарно
јаже, со заедничка изолација од PVC, со лесна
обвивка, со пресек 0,5 mm2
9. Два паралелно поставени спроводници од бакарно
јаже, со заедничка лесна посебно совитлива
изолација од PVC, со пресек 0,5 mm2
10. Спроводник од бакарна жица или јаже со изолација
од гума, со пресек 1,5 mm2
11. Спроводник од бакарно јаже, со изолација од гума
преку која се наоѓа гумирана лента и импрегниран
слој како заштита од атмосферски влијанија, со
пресек 1,5 mm2

Ознака
P 1,0

12. Спроводник од бакарно јаже, со изолација од
гумирана лента, посебно совитлив, за заварување, со
пресек 16 mm2
13. Спроводник од бакарно јаже, со изолација од
неопрен, посебно совитлив, за заварување во,
агресивна околина и со механички напрегања, со
пресек 16 mm2
14. Спроводник од бакарно јаже со изолација од гума,
со обвивка од неопрен, како заштита од атмосферски
влијанија, со пресек 1,5 mm2
15. Спроводник од бакарно јаже, со PVC изолација, за
светилки со пресек 0,5 mm2
16. Спроводник од бакарно јаже, со PVC изолација, за
светилки, за зголемена температура (до 105 о C)
со пресек 0,5 mm2
17. Спроводник од бакарно јаже, со PVC изолација,
отпорен на масла и погонски горива, за напон од 24 V
(автомобилски), со пресек 0,5 mm2
18. Два спроводници од бакарна жица или јаже со пресек
1,5 mm2, со PVC изолација, спроводниците се впредени,
со обвивка од PVC
19. Два спроводници од бакарно јаже со пресек 1,5 mm2,
со PVC изолација и обвивка, со раздвоени спроводници
20. Два спроводници од бакарна жица или јаже со пресек
1,5 mm2, со PVC изолација, со паралелни спроводници,
со обвивка од PVC
21. Два спроводници од бакарна жица или јаже с о пресек
1,5 mm2, со PVC изолација, со впредени спроводници,

ZG/S 16

1.

P/J

1,0

P -A 1,0
P/MJ 1,0
P/M 1,0
P/F 0,5
P/FJ 0,5
P/L 2x0,5

P/LS 2x0,5

G 1,5
G/A 1,5

ZN/S 16

GN/A 1,5

SP 0,5
SP/T 0,5

AP 0,5

PP 2x1,5

PP/R 2x1,5
PP/U 2x1,5

PP/O 2x1,5
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

околу спроводниците се наоѓа полнењето на кабелот
од гума, со обвивка од PVC, зајакнат со елемент за носење
Два спроводници од бакарна жица или јаже со пресек
0,5 mm2, со PVC изолација, спроводниците се впредени,
околу спроводниците се наоѓа полнењето на кабелот
од гума, со лесна обвивка од PVC
Два спроводници од бакарна жица или јаже со пресек
0,5 mm2, со PVC изолација, спроводниците се впредени,
околу спроводниците се наоѓа полнењето на кабелот
од гума, со зајакната обвивка од PVC
Четири спроводника од бакарно јаже со пресек 1,0 mm2,
со PVC изолација, спроводниците се паралелни, со обвивка
од PVC, предвиден како контролен и сигнален кабе л за
лифтови
Четири спроводника од бакарно јаже со пресек 1,0 mm2,
со PVC изолација, спроводниците се паралелни, со обвивка
од неопрен, посебно совитлив, предвиден како контролен
и сигнален кабел за лифтови
Четири спроводника од бакарно јаже со пресек 1,0 mm2,
со изолација од гума, спроводниците се паралелни,
со обвивка од неопрен, предвиден како контролен
и сигнален кабел за лифтови
Четири спроводника од бакарно јаже со пресек 1,0 mm2,
со изолација од гума, спроводниците се паралелни,
со обвивка од неопрен, посебно совитлив, предвиден
како контролен и сигнален кабел за лифтови
Девет спроводника од бакарно јаже со пресек 0,75 mm2,
со изолација од гума, спроводниците се впредени око лу
јадро од коноп, со обвивка од неопрен, посебно
совитлив предвиден како контролен и сигнален кабел
за лифтови
Девет спроводника од бакарно јаже со пресек 0,75 mm2,
со изолација од гума, спроводниците се впредени околу
јадро од коноп, со обвивка од неопрен, предвиден како
контролен и сигнален кабел за лифтови
Два спроводника од бакарно јаже со пресек 0,75 mm2,
со изолација од гума, спроводниците се впредени, со
зајакната обвивка од гума

PP/L 2x0,5

PP/J 2x0,5

DPP/U 4x1,0

DPP/US 4x1,0

DGN/U 4x1,0

DGN/US 4x1,0

DGN/S 9x0,75

DGN 9x0,75

GG/J 2x0,75
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2.2. Енергетски кабли - означување
I група: дава информација за материјалите употребени за изолацијата, неметалниот внатрешен
плашт, слабоспроводните слоеви и оплетот. Некои од буквените симболи беа наведени во
поглавјето 2.1. Видот на материјалот и начинот на изведување на металниот плашт се означу ва со
следните симболи:
A - внатрешен плашт од алуминиум,
Az - внатрешен плашт од заварени ленти од алуминиум,
Av - внатрешен плашт од брановит алуминиум,
O - плашт од олово,
ZO - плашт од олово врз секоја жила одделно.
II група: ја сочинуваат две цифри и таа ги означува особините на конструкцијата, значајни за
примената на кабелот. Се одвојува од првата група со оставање празнина чија ширина е еднаква на
ширината за пишување на една буква. Симболот 00 се употребува за конструкција без посебна
заштита. Бројчаните симболи се поделени во декади и значењето на декадите е дадено во табела 2.
Табела 2. Значење на декадите
Декада
01-09
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-65
70-78
80-87
90-91

Заеднички белези на каблите
Заштита од корозија врз метален плашт
Механичка заштита од челични ленти врз метален п лашт
Механичка заштита од округла поцинкувана челична жица врз
метален плашт
Механичка заштита од плосната поцинкувана челична жица или
специјална округла алуминиумска жица врз метален плашт
Надворешен плашт од термопластична маса
Надворешен плашт од еластомер
Надворешен плашт од еластомер, присуство на заштитни, командни
и контролни спроводници
Зајакнат надворешен плашт од еластомер
Електрична заштита под надворешен плашт од термопластичен
материјал или еластомер
Електрична заштита врз надворешен плашт од термопластичен
материјал или еластомер

III група: Ако изолираниот спроводник содржи и жила со зелена и жолта боја на изолацијата, во
неговата ознака ќе постои оваа група на симболи. Оваа група се со стои само од буквата Y, која со
цртичка е одделена од претходната група.
IV група: ознака која дава информација за материјалот од кој е направен спроводниот дел на и за
обликот на неговиот напречен пресек. (истите ознаки од 2.1).
V група: дава информација за бројот на жилите и нивниот номинален пресек ( mm2).
VI група: дава информација за висината на номиналниот напон во kV, за кој е граден кабелот. Се
пишуваат фазен напон/линиски напон кај повеќежилните кабли.
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Опис на енергетски кабел
Ознака
Три фазни спроводника од бакарно јаже со пресек 25 mm2
и еден неутрален спроводник со пресек 16 mm2, без посебна
заштита, со изолација и обвивка од PVC, спроводниците се
PP 00 3x25+16 0,6/1 kV
впредени, околу нив се наоѓа полнењето на кабелот од гума или
PVC, за напон од 1 kV
Четири спроводника од бакарно јаже со пресек 10 mm2,
изолацијата на заштитниот спроводник е со жолто -зелена боја, без
посебна заштита, со изолација и обвивка од PVC, спроводниците
се впредени, околу нив се наоѓа полнењето на кабелот од гума или
PP/O 00 -Y 4x10 0,6/1 kV
PVC, самоносив кабел со челично јаже со пречник 4 (односно 5)
mm, за напон од 1 kV
Четири спроводника од бакарно јаже со секторски пресек 70 mm2,
со механичка заштита од две челични ленти, со изолација и
обвивка од PVC, спроводниците се впредени, околу нив се наоѓа
PP 41 -S 4x70 0,6/1 kV
полнењето на кабелот од гума или PVC, за напон од 1 kV
Три спроводника од бакарно јаже со пресек 50 mm2, со механичка
заштита од поцинкувана челична жица со кружен пресек и со
завојница од челична лента, со изолација и обвивка од PVC,
PP 44 3x50 0,6/1 kV
спроводниците се впредени, околу нив се наоѓа полнењето на
кабелот од гума или PVC, за напон од 1 kV
Три спроводника од бакарно јаже со пресек 95 mm2, со механичка
заштита од поцинкувана челична плосната жица и со завојница од
челична лента, со изолација и обвивка од PVC, спроводниците се
PP 45 3x95 6 kV
впредени, околу нив се наоѓа полнењето на кабелот од гума или
PVC, за напон од 6 kV
Три фазни спроводника од бакарно јаже со секторски пресек од
240 mm2 и еден заштитен спроводник со изолација од жолто зелена
боја со секторски пресек од 120 mm2, со механичка заштита од PP 45 -YS 3x240+120 0,6/1
поцинкувана челична плосната жица и со завојница од челична kV
лента, со изолација и обвивка од PVC, спроводниците се впредени,
околу нив се наоѓа полнењето на кабелот од гума или PVC, за
напон од 0,6/1 kV
Екранизиран кабел кој се состои од еден спроводник од алуминиум
со пресек 400 mm2, со електростатска заштита со пресек 50 mm2, со
механичка заштита од бакарни ленти околу секоја жила, со XHP 48 -A 1x400/50 110 kV
изолација од умрежен полиетилен, со обвивка од PVC, за напон
110 kV
Екранизиран кабел кој се состои од три спроводника од бакар со
пресек 70 mm2, со електростатска заштит а со пресек 6 mm2, со
PHP 48 3x70/6 10 kV
механичка заштита од бакарни ленти околу секоја жила, со
изолација и обвивка од PVC, за напон 10 kV
Три фазни спроводника од бакарно јаже со пресек од 50 mm2,
изолација од импрегнирана хартија, спроводниците се впредени,
полнењето на кабелот е од јута или од пресована хартија, над
впредените спроводници се наоѓа изолација од хартиени ленти,
потоа доаѓа оловна обвивка, внатрешен заштитен слој, механичка
IPO 13 3x50 10 kV
заштита од две челични ленти, импрегнирана јута како надвореш на
обвивка на кабелот, за напон 10 kV
Три спроводника од алуминиум со секторски пресек од 50 mm2,
изолација од импрегнирана хартија, спроводниците се впредени,
полнењето на кабелот е од јута или од пресована хартија, над
впредените спроводници се наоѓа изолација од хартиени ленти,
потоа доаѓа оловна обвивка, внатрешен заштитен слој, механичка
IPO 13 -AS 3x50 10 kV
заштита од две челични ленти, импрегнирана јута како надворешна
обвивка на кабелот, за напон 10 kV
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Три спроводници од бакарно јаже со пресек од 10 mm2, изолација
од импрегнирана хартија, спроводниците се впредени, полнењето
на кабелот е од јута или од пресована хартија, над впредените
спроводници се наоѓа изолација од ленти од хартија, потоа доаѓа
оловна обвивка, внатрешен заштитен слој, механичка заштита со
две челични ленти, PVC како надворешна обвивка на кабелот, за
напон 10 kV
Три спроводници од алуминиум со секторски пресек од 50 mm2,
изолација од импрегнирана хартија, спроводниците се впредени,
полнењето на кабелот е од јута или од пресована хартија, над
впредените спроводници се наоѓа изолација од ленти од хартија,
потоа доаѓа оловна обвивка, внатрешен заштитен слој, механичка
заштита со поцинкувана челична жица со кружен пресек,
импрегнирана јута како надворешна обвивка на кабелот, за напон
10 kV
Три спроводници од алуминиум со секторски пресек од 50 mm2,
изолација од посебно импрегнирана хартија, спроводниците се
впредени, полнењето на кабелот е од јута или од пресована
хартија, над впредените спроводници се наоѓа изолација од ленти
од хартија, потоа доаѓа оловна обвивка, внатрешен заштитен слој,
механичка заштита со поцинкувана челична жица со кружен
пресек, импрегнирана јута како надворешна обвивка на к абелот, за
напон 10 kV

IPO 14 3x10 10 kV

IPO 23 –AS 3x50 10 kV

NPO 23 -AS 3x50 10 kV
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