
Lekcja 17 
Temat: Przewody nawojowe.  
Podstawowe typy przewodów  

Oznaczenie Charakterystyka Zastosowanie 

H Przewody nawojowe miedziane okrągłe, 

emaliowane lakierem poliestroimidowym, klasa 

temp. 180    

Przewody o wysokich własnościach 

termicznych i dobrej odporności 

chemicznej. Stosowane do uzwojeń 

przekaźników silników, transformatorów, 

elektronarzędzi, w przemyśle 

samochodowym  

C200  Przewody nawojowe miedziane okrągle, 

emaliowane lakierem poliestrowym, klasa temp. 

200  

E120  Przewody emaliowane lakierem 

poliwinyloacetylowym, klasa temp.120, 

olejoodporne 

Przewody o wysokiej elastyczności i 

odporności mechanicznej. Stosowane do 

uzwojeń narażonych podczas ich 

wykonywania i eksploatacji na 

uszkodzenia mechaniczne. Stosowane w 

transformatorach olejowych.  

FL  Przewody emaliowane lakierem poliuretanowym, 

samolutujące, klasa temp.  155  

Przewody lutujące bez usuwania izolacji. 

Stosowane do uzwojeń przekaźników, 

transformatorów, silników małej mocy, 

cewek zapłonowych, urządzeń i aparatów 

telekomunikacyjnych, pomiarowych, 

radiowych i telewizyjnych. Przewody FLN 

zalecane do stosowania na 

szybkobieżnych automatycznych 

uzwajarkach.  

FLN  Przewody emaliowane lakierem poliuretanowym, 

pokryte lakierem poliamidowym, samolutujące, 

klasa temp. 155  

HL  Klasa temp. 180 

HLN  Klasa temp. 180 



Oznaczenie Charakterystyka Zastosowanie 

HS  Przewody emaliowane lakierem 

poliestroimidowym, klasa temp. 180, z 

powłoką samospiekającą  

Przewody z powłoką zewnętrzną 

samospiekającą. Stosowane do 

wykonywania uzwojeń bez dodatkowych 

impregnacji, cewek bezkarkasowych. 

Stosowane do uzwojeń cewek telewizyjnych, 

cewek głośnikowych, indukcyjnych, silników i 

suchych i transformatorów.  

C200 XS  Przewody emaliowane lakierem 

poliestroimidowym i amidoimidowym, 

klasa temp.200, z powłoką 

samospiekającą 

DNE 120 M  Przewody emaliowane lakierem 

poliwinyloacetalowym, klasa temp. 120 

(o - olejoodporne)  

Przewody o wysokiej elastyczności i 

odporności mechanicznej. 

Stosowane do uzwojeń narażonych podczas 

ich wykonywania i eksploatacji na 

uszkodzenia mechaniczne. O - stosowane w 

transformatorach olejowych.  

DNp2Ss/DNpSs  Przewody nawojowe miedziane profilowe o podwójnym lub pojedynczym oprzędzie z 

włókna szklanego, nasycone lakierem poliestrowym, klasa temp.155  

DN2Ss/DNSs  Przewody nawojowe miedziane okrągłe o podwójnym oprzędzie z włókna szklanego, 

nasycone lakierem poliestrowym klasa temp.155  



Lekcja 18 
Temat: Kable elektroenergetyczne.  





















Oznaczenia kabli przewodów według normy PN : 

 

DY - przewód o żyle miedzianej, jednodrutowej (D) oraz o izolacji z polwinitu 

zwykłego (Y)  

DYc - przewód o żyle miedzianej, jednodrutowej (D) oraz o izolacji z polwinitu 

odpornego na ciepło (Yc)  

LgY - przewód o żyle miedzianej, wielodrutowej (L), giętkiej (g) oraz o izolacji z 

polwinitu zwykłego (Y)  

YDY - przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z 

polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y)  

YDYp - przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z 

polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y), płaski (p)  

YDYt - przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z 

polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y), wtynkowy (t)  

OMY - przewód oponowy (O), mieszkaniowy (M), o żyłach miedzianych oraz 

izolacji i oponie polwinitowej (Y), okrągły  

 



OMYp - przewód oponowy (O), mieszkaniowy (M), o żyłach miedzianych oraz 

izolacji i oponie polwinitowej (Y), płaski (p)  

OWY - przewód oponowy (O), warsztatowy (M), o żyłach miedzianych oraz izolacji i 

oponie polwinitowej (Y), okrągły  

AsXSn - przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminowych (A) 

oraz o instalacji z polietylenu usieciowanego (XS), odporny na rozprzestrzenianie 

się ognia (n)  

YKY - kabel (K) elektroenergetyczny o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce 

polwinitowej (Y), z żyłami miedzianymi  

YAKY - kabel (K) elektroenergetyczny o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce 

polwinitowej (Y), z żyłami aluminiowymi 

 

 

 

Przykłady przewodów 

http://www.elektroinstalacje.info/articles.php?article_id=30


Lekcja 19 

Temat: Łączenie przewodów.  












