
0,6/1 kV-os kábelek
szerkezete

Vezető 

a) Anyaga 

réz (Cu) EN 1977, ASTM B49
aluminium (Al) EN 573, EN 1715-1, EN 1715-2

b) Kiviteli mód

Réz
tömör körszelvényű vezető
több elemi szálból sodrott körszelvényű vezető
több elemi szálból sodrott és tömörített kör- vagy szektor-
szelvényű vezető

Aluminium
tömör körszelvényű huzal
tömör szektorszelvényű huzal
több elemi szálból sodrott körszelvényű vezető
több elemi szálból sodrott és tömörített kör vagy szektor-
szelvényű vezető

c) Vezető szerkezetének jelölési kódjai

Leírás Jel
tömör körszelvényű RE
sodrott körszelvényű RM
sodrott körszelvényű tömörített RM/V
tömör szektorszelvényű SE
sodrott szektorszelvényű SM

d) Vezetők villamos ellenállása
Maximális megengedett vezető-ellenállás 20°C-on

A táblázat adatai a HD 383 S2 szerint



Ellenállásérték átszámítása 20°C-ra

Ahol
Rt Az L hosszúságú kábelen, ill. vezetéken t °C

hőmérsékleten mért ellenállás [Ohm]

Kt A t °C hőmérséklethez tartozó hőmérsékleti korrek-
ciós tényező

L A kábel, ill. vezeték hossza [m]

t A vezető hőmérséklete a mérés idején [°C]

Térkitöltés, övréteg

Az összesodort kábelek térkitöltése szerkezettől függően
extrudált vagy tekercselt szalag övréteg.
Az erek közötti hézagok műanyag töltőszállal vannak kitöltve.

Szigetelés

a) A 0,6/1 kV feszültségű energiaátviteli kábelek szigetelése
polivinil-klorid (PVC) vagy térhálós polietilén (THPE)

b) A szigetelés jelölése HD 308 S2 szerint

Koncentrikus vezető

A koncentrikus vezető feladata lehet…
• földelés
• nullvezető
• árnyékolás

A koncentrikus vezető anyaga…
• Cu vagy
• Al (külön kérésre)

A koncentrikus nullvezető keresztmetszete vagy a fázisveze-
tővel megegyező vagy a vonatkozó szabvány előírása szerint
csökkentett méretű.
Az árnyékolás keresztmetszete a fázisvezetőnél kisebb lehet,
de legalább 16 mm2. 
Az árnyékolás vagy a koncentrikus vezető a külső köpeny alatt
helyezkedik el. Az árnyékoló huzalok fémszalaggal vannak
lekötve.

Páncélozás 

A páncélozás a kábelt a külső mechanikai behatások ellen
védi.

Kiviteli módok:
• körszelvényű horganyzott acélhuzal
• lapos horganyzott acélhuzal
• horganyzott acélszalag
• körszelvényű alumínium huzal
• lapos alumínium huzal

Külső köpeny / Outer jacket / Mantel

A kábeleket burkolattal látjuk el, amelynek anyaga PVC vagy
PE

A kábel burkolatának színe

A kábelek műanyag burkolata – azért, hogy a kábel feszült-
sége, illetve rendeltetése a kábel köpenyének színéről is felis-
merhető legyen – a szabványok előírásaival összhangban
az alábbi színű lehet:

• MSZ szabvány szerint a 0,6/1 kV kábel színe: fekete
• DIN VDE szabvány szerint a 0,6/1 kV kábel színe: fekete



Fontosabb műszaki jellemzők

Műanyag szigetelésű
erősáramú kábelek megnevezésében

Használt rövidítések:

N Szabványosság jele

A vezető anyaga

A alumínium vezető (a réznek nincs megkülönböztető jele)

A szigetelés anyaga

Y polivinil-klorid (PVC)

2X térhálós polietilén (THPE)

Árnyékolás vagy koncentrikus vezető

C koncentrikus vezető rézből

CW koncentrikus hullámformájú vezető rézből

S árnyékolás rézhuzalból vagy többerű kábel esetén
közös árnyékolás

SE erenkénti árnyékolás többerű kábel esetén

Páncélozás

B acélszalag

R kerek acélhuzal

F lapos acélhuzal

G acélhuzal lekötő ellenspirál acélszalaggal

Burkolat

Y kábelköpeny  PVC-ből

2Y kábelköpeny  PE-ből

Egyéb jelölés koncentrikus vezető nélküli
kábelek esetén

-J zöld/sárga érrel

-O zöld/sárga ér nélkül


