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Specyfikacja techniczna 
 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Wszystkie dostarczane kable elektroenergetyczne mają spełniać warunki określone w niniejszej 
specyfikacji i dokumentach normatywnych w niej wymienionych. W przypadku, gdy wymagania podane                   
w niniejszej specyfikacji są bardziej rygorystyczne od wymagań zawartych w dokumentach normatywnych, 
należy wówczas stosować się do wymagań zawartych w specyfikacji. 

1.2. Normy równoważne są traktowane na równi z normami zatwierdzonymi przez Polski Komitet 
Normalizacyjny. Za normę równoważną uważa się normę, zawierającą w całości treść normy EN lub 
dokumentu harmonizacyjnego HD, zatwierdzoną przez krajowy komitet normalizacyjny członka CENELEC 
Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki lub normę zatwierdzoną przez Międzynarodową 
Komisję Elektrotechniczną, która bez jakichkolwiek zmian została wprowadzona jako norma EN lub 
dokument harmonizacyjny HD. 

 

II. WYMAGANIA DLA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN 

2.1. Przedmiotem zamówienia są następujące kable elektroenergetyczne:  

2.1.1. Kabel elektroenergetyczny SN jednożyłowy z żyłą roboczą aluminiową okrągłą wielodrutową (RM lub 
RMC), o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną 
uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo, z powłoką z polietylenu (PE) na napięcie znamionowe 
U0/U = 12/20 kV, typu NA2X(FL)2Y (wg dokumentu harmonizacyjnego PN-HD 620 S2:2010E Kable 
elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) 
kV włącznie, oznaczenie równoważne wg archiwalnej normy PN-E-90411:1994P Kable 
elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 
18/30 kV – Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 
kV to XRUHAKXS) o przekrojach żyły roboczej i żyły powrotnej określonych w poniższej tabeli: 

 

 
Lp. 

Przekrój znamionowy żyły 
(mm2) 

roboczej powrotnej 

1 70 16  

2 120 25 

3 240 25 

4 70 25 

5 120 50 

6 240 50 

Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego SN ma być zgodna z dokumentem 
harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na 
napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie Część 10 Sekcja C,                               
z wyłączeniem żyły powrotnej, której przekrój ma być zgodny z powyższą tabelą. 

Wymagania dotyczące barwy powłoki zewnętrznej kabli elektroenergetycznych SN – czarna. 

Kabel należy oznaczać podczas produkcji zgodnie z normą PN-E-90411:1994P Kable elektroenerge-
tyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV – 
Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. 

2.1.2. Kabel elektroenergetyczny SN jednożyłowy z żyłą roboczą aluminiową okrągłą wielodrutową (RM lub 
RMC), o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną 
uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo, z powłoką z polietylenu (PE) nie rozprzestrzeniającego 
płomienia, na napięcie znamionowe U0/U = 12/20 kV, typu NA2X(FL)2Y (wg dokumentu 
harmonizacyjnego PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na 
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napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie, oznaczenie równoważne wg 
archiwalnej normy PN-E-90411:1994P Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu 
usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV – Kable elektroenergetyczne 
jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV to XnRUHAKXS) o przekrojach żyły 
roboczej i żyły powrotnej określonych w poniższej tabeli: 

 

 
Lp. 

Przekrój znamionowy żyły 
(mm2) 

roboczej powrotnej 

1 120 25 

2 120 50 

3 240 25 

4 240 50 

 

Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego SN ma być zgodna z dokumentem 
harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na 
napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie Część 10 Sekcja C,                                 
z wyłączeniem żyły powrotnej, której przekrój ma być zgodny z powyższą tabelą oraz barwy powłoki 
zewnętrznej, która ma zgodna z poniższymi wymaganiami. 

Odporność powłoki kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia musi być potwierdzone bada-
niem zgodnie z normą PN-EN 60332-1-2:2010P Badania palności kabli i przewodów elektrycznych 
oraz światłowodowych - Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu 
lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszankowym 
1 kW. 
Wymagania dotyczące barwy powłoki zewnętrznej kabli elektroenergetycznych SN nie rozprzestrze-
niającą płomienia – czerwona. 
Kabel należy oznaczać podczas produkcji zgodnie z normą PN-E-90411:1994P Kable elektroenerge-
tyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV – 
Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. 

2.1.3. Kabel elektroenergetyczny SN jednożyłowy z żyłą roboczą miedzianą okrągłą wielodrutową (RM lub 
RMC), o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną 
uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo, z powłoką z polietylenu (PE) nie rozprzestrzeniającego 
płomienia, na napięcie znamionowe U0/U = 12/20 kV, typu N2X(FL)2Y (wg dokumentu 
harmonizacyjnego PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na 
napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie, oznaczenie równoważne wg 
archiwalnej normy PN-E-90411:1994P Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu 
usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV – Kable elektroenergetyczne 
jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV to XnRUHKXS) o przekrojach żyły 
roboczej i żyły powrotnej określonych w poniższej tabeli: 

 
Lp. 

Przekrój znamionowy żyły 
(mm2) 

roboczej powrotnej* 

5 300 50 

Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego SN ma być zgodna z dokumentem 
harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na 
napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie Część 10 Sekcja C,                              
z wyłączeniem żyły powrotnej, której przekrój ma być zgodny z powyższą tabelą oraz barwy powłoki 
zewnętrznej, która ma zgodna z poniższymi wymaganiami. 

Odporność powłoki kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia musi być potwierdzone bada-
niem zgodnie z normą PN-EN 60332-1-2:2010P Badania palności kabli i przewodów elektrycznych 
oraz światłowodowych - Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu 
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lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszankowym 
1 kW. 
Wymagania dotyczące barwy powłoki zewnętrznej kabli elektroenergetycznych SN nie rozprzestrze-
niającą płomienia – czerwona.  
Kabel należy oznaczać podczas produkcji zgodnie z normą PN-E-90411:1994P Kable elektroenerge-
tyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV – 
Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. 
 

III. WYMAGANIA DLA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH nn 

3.1. Przedmiotem zamówienia są następujące kable elektroenergetyczne nn: 

3.1.1. Kabel elektroenergetyczny czterożyłowy z żyłami roboczymi aluminiowymi, o izolacji z polietylenu 
sieciowanego (XLPE) i powłoce z polichlorku winylu (PVC), na napięcie znamionowe U0/U = 
0,6/1 kV, typu YAKXS o rodzajach i przekrojach żył roboczych określonych w poniższej tabeli: 

Lp. 1 2 3 4 5 6 

Liczba i przekrój znamionowy żył 
roboczych (n x mm²) 

4x25 SE* 4x35 SE* 4x50 SE 4x70 SE 4x120 SE 4x240 SM 

gdzie:  n – liczba żył,  
SE – żyła sektorowa jednodrutowa,  
SM – żyła sektorowa wielodrutowa, 
* - przekrój żyły pozanormatywny. 
 

Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego nn ma być zgodna z dokumentem 
harmonizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P+A3:2009P Kable elektroenergetyczne na napięcie znamio-
nowe 0,6/1 kV Część 5 Sekcja G. Wszystkie kable elektroenergetyczne, zarówno z żyłami aluminio-
wymi, jak i żyłami miedzianymi, mają posiadać powłokę (warstwę) wewnętrzną jako warstwę wytło-
czoną. 
Wymagania dotyczące barwy izolacji kabli elektroenergetycznych nn: szara, czarna, brązowa, nie-
bieska. 
Kabel należy oznaczać podczas produkcji zgodnie z Załącznikiem krajowym NB Oznaczanie krajo-
wych kabli. 

3.1.2. Kabel elektroenergetyczny czterożyłowy z żyłami roboczymi miedzianymi sektorowymi 
wielodrutowymi, o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) i powłoce z polichlorku winylu (PVC), 
na napięcie znamionowe U0/U = 0,6/1 kV, typu YKXS o przekrojach żył roboczych określonych                      
w poniższej tabeli: 

Lp. 2 3 

Liczba i przekrój 
znamionowy żył 
roboczych (n x mm²) 

4x120 SM 4x240 SM 

gdzie:  n – liczba żył,  
SM – żyła sektorowa wielodrutowa. 
 

Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego nn ma być zgodna z dokumentem harmo-
nizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P+A3:2009P Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
0,6/1 kV Część 5 Sekcja G. 
Wymagania dotyczące barwy izolacji kabli elektroenergetycznych nn: szara, czarna, brązowa, niebieska. 
Kabel należy oznaczać podczas produkcji zgodnie z Załącznikiem krajowym NB Oznaczanie krajowych 
kabli. 

 


