
Списък с датирани версии на стандартизираните методи от обхвата на акредитация на 
Изпитвателна лаборатория, при Елкабел АД, гр. Бургас 

№ 
№ на стандарт, изменение, година, 

наименование 
Вид на изпитване 

1 БДС EN 60811-100:2012 
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 100: Общи положения (IEC 60811-100:2012) 

Тази част 100 на IEC 60811 описва общите въпроси и 
изискванията, които са приложими за всички методи за 
изпитване, дадени в конкретните части, освен ако не е 
посочено друго. 

2 БДС EN 60811-201:2012+А1:2018 
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 201: Общи изпитвания. Измерване на 
дебелината на изолацията (IEC 60811-
201:2012/A1:2017) 

Измерване на радиална дебелина на изолация 

3 БДС EN 60811-202:2012+А1:2018  
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 202: Общи изпитвания. Измерване на 
дебелината на неметални обвивки (IEC 60811-
202:2012/A1:2017) 

Измерване на радиална дебелина на обвивка 

4 БДС EN 60811-203:2012  
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 203: Общи изпитвания. Измерване на 
външни размери (IEC 60811-203:2012) 

Измерване на конструктивни размери 

5 БДС EN 60811-401:2012+А1:2018  
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 401: Други изпитвания. Методи за топлинно 
стареене. Стареене в термостат (IEC 60811-
401:2012/A1:2017)  

т. 4.1 а), b) - Механични свойства на изолация / обвивка 
след стареене  
 
т. 4.1 с) - Съвместимост на компонентите на кабел при 
топлинно стареене 

6 БДС EN 60811-402:2012 
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 402: Други изпитвания. Изпитване на 
водопоглъщане (IEC 60811-402:2012) 

т. 4.3 - Водна абсорбция на изолация от ПВХ 
(електрическо изпитване) 

7 БДС EN 60811-404:2012 
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 404: Други изпитвания. Изпитване на 
потапяне в минерално масло на обвивки  (IEC 
60811-404:2012) 

Маслоустойчивост на обвивка при повишена 
температура 

8 БДС EN 60811-405:2012  
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 405: Други изпитвания. Изпитване на 
термична стабилност на изолации и обвивки от 
РVС (IEC 60811-405:2012) 

Термична стабилност на изолация / обвивка 

9 БДС EN 60811-406:2012 
Електрически и оптично-влакнескти кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 406:  Други изпитвания. Устойчивост на 
напукване под въздействие на околната среда 
на полиетиленови и полипропиленови 
компаунди  (IEC 60811-406:2012) 

Напукване на обвивка от ПЕ под въздействие на 
околната среда 

10 БДС EN 60811-409:2012   
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 409: Други изпитвания. Изпитване за 
определяне загубата на маса на 
термопластични изолации и обвивки (IEC 60811-
409:2012) 

Загуба на маса на изолация / обвивка 

11 БДС EN 60811-501:2012+А1:2019+Поправка 
1:2019  
Електрически и оптично-влакнескти кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 

Механични свойства на изолация / обвивка преди 
стареене 

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=59421
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Част 501:Механични изпитвания. Изпитвания за 
определяне на механичните свойства на 
компаундите за изолация и обвивка (ІЕС 60811-
501:2012) 

12 БДС EN 60811-502:2012  
Електрически и оптично-влакнескти кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 502: Механични изпитвания. Изпитване на 
свиване на изолацията (ІЕС 60811-502:2012) 

Свиваемост на изолация при повишена температура 

13 БДС EN 60811-503:2012  
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 503: Механични изпитвания. Изпитване на 
свиване на обвивки (IEC 60811-503:2012 

Свиваемост на обвивка при повишена температура 

14 БДС EN 60811-504:2012  
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 504: Механични изпитвания. Изпитвания на 
огъване при ниска температура на изолация и 
обвивки (IEC 60811-504:2012) 

Изпитване при ниска температура.  
Изпитване на огъване при ниска температура 

15 БДС EN 60811-505:2012  
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 505: Механични изпитвания. Удължение 
при ниска температура на изолации и обвивки 
(IEC 60811-505:2012) 

Изпитване при ниска температура.  
Изпитване на удължение при ниска температура 

16 БДС EN 60811-506:2012  
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 506: Механични изпитвания. Изпитване на 
удар при ниска температура на изолации и 
обвивки (IEC 60811-506:2012) 

Изпитване при ниска температура.  
Изпитване на удар при ниска температура 

17 БДС EN 60811-507:2012  
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 507: Механични изпитвания. Изпитване на 
топлинно удължение на омрежени материали 
(IEC 60811-507:2012) 

Топлинно удължение на изолация / обвивка 

18 БДС EN 60811-508:2012 +А1:2018  
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 508: Механични изпитвания. Изпитване на 
натиск при висока температура на изолация и 
обвивки (IEC 60811-508:2012/A1:2017) 

Топлинна деформация на изолация/обвивка 

19 БДС EN 60811-509:2012 +А1:2018  
Електрически и оптично-влакнести кабели. 
Методи за изпитване на неметални материали. 
Част 509: Механични изпитвания. Изпитване за 
устойчивост на напукване на изолации и 
обвивки (изпитване на топлинен удар) (IEC 
60811-509:2012/A1:2017) 

Устойчивост на напукване на изолация / обвивка 

20 БДС 1133:89  
Проводници неизолирани алуминиеви и 
алуминиево-стоманени 

т. 4.7 - Маса на проводника 
 
Приложение 2 - Електрическо и специфично 
съпротивление на токопроводимо жило; Механични 
показатели  на токопроводими жила  

21 БДС 1986:82  
Кабели, проводници и шнурове. Метод за 
измерване на електрическото съпротивление на 
изолацията. 

Електрическо и специфично обемно съпротивление на 
изолация 

22 БДС 2374:82  
Кабели, проводници и шнурове. Метод за 
измерване на електрическото съпротивление на 
токопроводимите жила 

Електрическо и специфично съпротивление на 
токопроводимо жило 
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23 БДС 2406:82 
Кабели, проводници и шнурове. Методи за 
изпитване с напрежение. 

т. 1 - Изпитване на кабел и/или изолирани жила на 
променливо напрежение 
 
т.т. 1, 2 - Водна абсорбция на изолация от ПВХ 

24 БДС 2581:86 
+ Изменение :1989 + Изменение 2:1990 + 
Изменение 3:1995 + Изменение 4:1997 
Кабели силови за неподвижно полагане с 
изолация от полиетилен и химически омрежен 
полиетилен. 

т. 3.12 - Изпитване на огъване 
 
т. 3.15 - Изпитване на топлинни цикли 
 
т. 3.32 - Надлъжна водонепропускливост 

25 БДС 6259:91 
+ Изменение 1:1999 
Кабели, проводници и шнурове. Методи за 
проверка на конструкцията и конструктивните 
размери. 

т. 2.4 - Проверка на конструктивни размери на 
токопроводими жила 
 
т. 2.6 -  Проверка на конструктивни параметри и 
размери на изделията 
 
т. 2.7.2.2 - Определяне на дебелината 
на метална обвивка  
 
т. 2.8 - Проверка на изпълнението и размерите на броня 
от стоманени ленти и телове и метален екран 

26 БДС 6927-85  
Кабели проводници и шнурове. Метод за 
измерване коефициента на диелектричните 
загуби на кабели и проводници 

Измерване на диелектрични загуби 

27 БДС 7454:74  
Кабели, проводници и шнурове. Методи за 
изпитване на механичните свойства на 
неизолираните жила 

Механични показатели  на токопроводими жила 

28 БДС 9483:89 
Кабели съобщителни. Общи методи за 
изпитване. 

т. 9 - Kоефициент на защитно действие 
 
т. 14 - Надлъжна водонепропускливост 

29 БДС 13382:83 
Електротехнически съоръжения и устройства. 
Метод за измерване характеристиките на 
частичните разряди 

Измерване на частични разряди 

30 БДС 16651:87 
Металопродукция. Методи за измерване 
отклоненията от формата 

т. 4.6 - Измерване на овалност 
 

31 БДС 17002:89 
Проводници неизолирани медни 

т. 3.5 - Маса на проводника 
 
т. 3.8 - Механични показатели на токопроводими жила 

32 БДС EN ISO 6892-1:2020  
Метални материали.Изпитване на опън. Част 
1:Метод на изпитване при стайна температура 

Механични показатели на токопроводими жила 

33 БДС EN 50182:2001+AC:2014 
Неизолирани проводници за въздушни 
електрически линии. Неизолирани проводници 
от концентрично усукани кръгли жици 

т. 6.4.2 - Диаметър на проводника 
 
т. 6.4.4 - Коефициент на усукване и посока на усукване 
 
т. 6.4.6 - Маса на проводника 

34 БДС EN 50189:2003 
Неизолирани проводници за въздушни 
електрически линии. Стоманени жици с цинково 
покритие 

т. 11.3 - Механични показатели на токопроводими жила 
- усилие на опън при 1% удължение 
 
т. 11.4 - Механични показатели на токопроводими жила 
- якост на опън 

35 БДС EN 50395:2006+A1:2011 
Електрически методи за изпитване за 
захранващи кабели за ниско напрежение. 

т. 6 - Изпитване на кабел на променливо напрежение 
 
т. 7 - Изпитване на изолирани жила на променливо 
напрежение  
 
т. 8 - Електрическо и специфично обемно 
съпротивление на изолация  
 
т. 9 - Водна абсорбция на изолация от ПВХ 
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т. 10.3 - Изпитване на кабел и/или изолирани жила на 
променливо напрежение 
 
т. 11 - Повърхностно съпротивление на обвивка 

36 БДС EN 50396:2006+A1:2011 
Неелектрически методи за изпитване на 
захранващи кабели за ниско напрежение 

т. 4.1 - Измерване на радиална дебелина на изолация  
 
т. 4.2 - Измерване на радиална дебелина на обвивка на 
кръгли кабели 
 
т. 4.3 - Измерване на радиална дебелина на обвивка на 
плоски кабели 
 
т. 4.4 - Измерване на външни размери и овалност 

37 БДС EN 60332-1-2:2006 
+A1:2015+A11:2017+A12:2021 
Изпитване на електрически и оптично-влакнести 
кабели на въздействие на огън. Част 1-2: 
Изпитване при вертикално разпространение на 
пламъка на единичен изолиран проводник или 
кабел. Процедура за пламък 1 kW, получен при 
предварително смесване (IEC 60332-1-2:2004) 

Изпитване при въздействие на огън на единичен 
изолиран проводник или кабел 

38 БДС EN 60332-2-2:2006  
Изпитване на електрически и оптични кабели на 
въздействие на огън. Част 2-2: Изпитване при 
вертикално разпространение на пламъка на 
единичен малък изолиран проводник или кабел. 
Процедура за разпространение на пламъка (IEC 
60332-2-2:2004) 

Изпитване при въздействие на огън на единичен малък 
изолиран проводник или кабел 

39 БДС HD 605 S3:2020  
Електрически кабели. Допълнителни методи за 
изпитване 

т. 2.1.1 - Измерване на радиална дебелина на изолация 
 
т. 2.1.4.2 - Измерване на конструктивни размери на 
телове и ленти за концентрично жило или екран 
 
т.т. 2.1.10.2; 2.1.10.5 - Неравномерности и чужди 
включвания в изолацията и полупроводимите екрани 
 
т.т. 2.1.11.1 - Измерване на радиална дебелина на 
изолация; Измерване на конструктивни размери 
 
т. 2.1.11.2 - Измерване на овалност на полупроводим 
екран на изолацията 
 
т. 2.1.13.2 - Диаметър на токопроводимо жило 
 
т. 2.2.1 - Изпитване на обвивка от ПЕ на твърдост по 
Шор 
 
т. 2.4.1.6 - Изпитване на огъване 
 
т. 2.4.4.1 - Свиваемост на обвивка при повишена 
температура 
 
т. 2.4.9.3 - Надлъжна водонепропускливост 
 
т. 2.4.21 - Напукване на обвивка от ПЕ под въздействие 
на околната среда 
 
т. 3.1.1 - Електрическо съпротивление на 
токопроводимо жило 
 
т. 3.1.2 - Електрическо съпротивление на броня 
 
т. 3.1.4 - Електрическо и специфично съпротивление на 
метален екран и концентрично жило 
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т. 3.2.1 - Изпитване на кабел на променливо 
напрежение 
 
т. 3.2.2 - Изпитване на изолирани жила на променливо 
напрежение 
 
т. 3.2.5 - Изпитване на кабел и/или изолирани жила на 
променливо напрежение 
 
т. 3.3.1 - Електрическо и специфично обемно 
съпротивление на изолация  
 
т. 3.4 - Повърхностно съпротивление на обвивка 
 
т.т. 3.8.1; 3.8.2 - Изпитване на топлинни цикли 
 
т. 3.9.1 - Специфично обемно съпротивление на 
полупроводими екрани  
 
т. 3.10 - Измерване на частични разряди 
 
т. 3.11 - Измерване на диелектрични загуби 

40 БДС HD 620 S2:2010  
Разпределителни кабели с екструдирана 
изолация за обявено напрежение от 3.6/6 (7.2) 
kV до 20.8/36 (42) kV 

част 10A т. 3.3.1.4; част 10C т. 3.3.1.4; част 10J т. 
3.3.4.2  - Изпитване на топлинни цикли 

41 БДС HD 632 S3:2017 
Cилови кабели с екструдирана изолация и 
принадлежностите им (кабелна арматура) за 
обявено напрежение над 36 kV (Um = 42 kV) до 
150 kV (Um=170 kV) 

част 1 т.т. 9.3; 12.4.1 - Изпитване на кабел и/или 
изолирани жила на променливо напрежение 
 
част 1 т. 10.5 - Електрическо и специфично 
съпротивление на токопроводимо жило и метален 
екран 
 
част 1 т. 12.4.3 - Изпитване на огъване  
 
част 1 т. 12.4.5 - Измерване на диелектрични загуби 
 
част 1 т. 12.4.6 - Изпитване на топлинни цикли 
 
част 1 т. 12.4.9, анекс D - Специфично обемно 
съпротивление на полупроводими екрани 
 
част 1 анекс E - Надлъжна водонепропускливост 

42 БДС EN 50289-1-2:2003  
Съобщителни кабели.Технически изисквания за 
методи за изпитване. Част 1-2:Електрически 
методи за изпитване. Ел.съпротивление при 
постоянен ток. 

Електрическо и специфично съпротивление на 
токопроводимо жило, метален екран и броня 

43 БДС EN 50289-1-3:2003 
Съобщителни кабели.Технически изисквания за 
методи за изпитване. Част 1-3:Електрически 
методи за изпитване. Електрическа якост на 
изолацията. 

Изпитване на кабел и/или изолирани жила на 
променливо напрежение 

44 БДС EN 50289-1-4:2003  
Съобщителни кабели.Технически изисквания за 
методи за изпитване. Част 1-4: Електрически 
методи за изпитване.Електрическо 
съпротивление на изолацията. 

Електрическо и специфично обемно съпротивление на 
изолация и/или обвивка 

45 БДС EN 50289-3-4:2003  
Съобщителни кабели.Технически изисквания за 
методи за изпитване. Част 3-4: Механически 
методи за изпитване. Якост на опън, 
относително удължение и свиване на 

т.т. 8; 9 - Механични свойства на изолация / обвивка 
преди и след стареене  
 
т. 10 - Свиваемост на изолация / обвивка при повишена 
температура 
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изолацията и обвивката. 

46 БДС EN 50289-4-2:2003   
Съобщителни кабели. Технически изисквания за 
методи за изпитване. Част 4-2: Методи за 
изпитване на въздействие на околната среда. 
Водопропускливост 

Надлъжна водонепропускливост 

47 IEC 60092-350:2020  
Electrical installations in ships - Part 350: General 
construction and test methods of power, control and 
instrumentation cables for shipboard and offshore 
applications 

т. 5.2.2 - Електрическо и специфично съпротивление на 
токопроводимо жило 
 
т.т. 5.2.3.1; 5.2.3.5; 5.2.3.6; 7.4 - Изпитване на кабел 
и/или изолирани жила на променливо напрежение 
 
т. 5.2.3.2 - Изпитване на едножилен кабел без метален 
слой на променливо напрежение 
 
т. 5.2.3.3 - Изпитване на многожилен кабел и кабели с 
един или повече метални слоя 
 
т. 6.9 - Електрическо и специфично обемно 
съпротивление на изолация и/или обвивка 

48 IEC 60092-360:2021 
Electrical installations in ships - Part 360: Insulating 
and sheathing materials for shipboard and offshore 
units, power, control, instrumentation and 
telecommunication cables 

анекс C - Маслоустойчивост на обвивка при повишена 
температура 

49 БДС EN 60228:2006  
Токопроводими жила на кабели и изолирани 
проводници (IEC 60228:2004) 

анекс А - Електрическо и специфично съпротивление 
на токопроводимо жило 

50 БДС EN 60885-3:2015  
Електрически методи за изпитване на 
електрически кабели. Част 3: Методи за 
измерване на частични разряди върху 
дължината на екструдирани силови кабели (IEC 
60885-3:2015) 

Измерване на частични разряди 

51 IEC 60468:1974  
Method of measurement of resistivity of metallic 
materials 

Рутинен метод - Електрическо и специфично 
съпротивление на токопроводимо жило, метален екран 
и броня 

52 IEC 60502-1:2021 
Power cables with extruded insulation and their 
accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 
kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for 
rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um 
= 3,6 kV) 

т. 15.2 - Електрическо и специфично съпротивление на 
токопроводимо жило, метален екран и броня 
 
т.т. 15.3.1, 15.3.2 а), 15.3.3, 15.3.4, 15.3.5 - Изпитване на 
кабел и/или изолирани жила на променливо 
напрежение 
 
т. 16.6 - Измерване на конструктивни размери 
 
т. 16.7 - Измерване на конструктивни размери  
 
т.т. 17.2, 17.3 -  Електрическо и специфично обемно 
съпротивление на изолация и/или обвивка 
 
т. 17.4 -  Изпитване на кабел и/или изолирани жила на 
променливо напрежение 

53 IEC 60502-2:2014  
Power cables with extruded insulation and their 
accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 
kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 2: Cables for 
rated voltages of 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV 
(Um = 36 kV) 

т. 16.2 - Електрическо съпротивление на токопроводимо 
жило 
 
т. 17.6 - Измерване на конструктивни размери на 
оловна обвивка 
 
т. 17.7 - Измерване на конструктивни размери на телове 
и ленти за броня 
 
т.т. 17.9; 18.2.9 - Изпитване на кабел на променливо 

http://www.techstreet.com/standards/IEC/60468_Ed_1_0_b_1974?product_id=746555
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напрежение 
т. 18.2.4 - Изпитване на огъване 
 
т. 18.2.6 - Измерване на диелектрични загуби  
 
т. 18.2.7 - Изпитване на топлинни цикли  
 
т. 18.2.10, анекс D -  Специфично обемно 
съпротивление на полупроводими екрани  
 
т.т. 18.3.2; 18.3.3 -  Електрическо и специфично обемно 
съпротивление на изолация 
 
т. 18.3.4 - Изпитване на изолирани жила на променливо 
напрежение 
 
т. 19.24; анекс F -  Надлъжна водонепропускливост 

54 IEC 60840:2020+COR1:2021  
Power cables with extruded insulation and their 
accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 
36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) - Test methods 
and requirements 

т.т. 9.3; 12.4.1 - Изпитване на кабел на променливо 
напрежение 
 
т. 10.5 - Електрическо и специфично съпротивление на 
токопроводимо жило и метален екран 
 
т. 10.7 - Измерване на конструктивни размери на 
метална обвивка 
 
т. 12.4.3 - Изпитване на огъване 
 
т. 12.4.5 - Измерване на диелектрични загуби 
 
т. 12.4.6 - Изпитване на топлинни цикли 
 
анекс D - Специфично обемно съпротивление на 
полупроводими екрани 
 
анекс E - Надлъжна водонепропускливост 

55 IEC 61089:1991+A1:1997  
Round wire concentric lay overhead electrical 
stranded conductors 

т. 6.6.1.3 - Измерване на конструктивни размери 
 
т. 6.6.3 анекс С - Маса на проводника 

56 DIN VDE 0472 t. 507:1983-04  
Testing of cables, wires and flexible cords: 
Reduction factor 

Kоефициент на защитно действие 

57 DIN VDE 0472 t. 509:1986-10  
Testing of cables, wires and flexible cords: 
Dielectric strenght on cables, wires and cords for 
telecommunication systems 

Изпитване на кабел и/или изолирани жила на 
променливо напрежение 

58 BS 215-1:1970 
Specification for aluminium conductors and 
aluminium conductors, steel-reinforced for 
overhead power transmission. Aluminium stranded 
conductors 

анекс А - Механични показатели на токопроводими 
жила; Маса на проводника;  Електрическо и специфично 
съпротивление на токопроводимо жило, метален екран 
и броня 

59 BS 215-2:1970 
Specification for aluminium conductors and 
aluminium conductors, steel-reinforced for 
overhead power transmission. Aluminium 
conductors, steel-reinforced 

анекс А - Механични показатели на токопроводими 
жила; Маса на проводника; Електрическо и специфично 
съпротивление на токопроводимо жило, метален екран 
и броня 

60 BS 6004:2012+A1:2020 
Electric cables. PVC insulated and PVC sheathed 
cables for voltages up to and including 300/500 V, 
for electric power and lighting 

т. 15.2 - Измерване на конструктивни размери 
 
анекс Е - Изпитване на кабел и/или изолирани жила на 
променливо напрежение 

61 BS 6485:1999 
PVC-covered conductors for overhead power lines 

анекс А.1 - Изпитване на кабел и/или изолирани жила 
на променливо напрежение 
 
анекс А.2- Електрическо и специфично обемно 
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съпротивление на изолация и/или обвивка 

62 BS 6622:2007 
Electric cables. Armoured cables with thermosetting 
insulation for rated voltages from 3.8/6.6 kV to 
19/33 kV. Requirements and test methods 

т.т. 17.8.2; 18.16 - Изпитване на кабел на променливо 
напрежение 
 
т. 20.3 - Изпитване на огъване 
 
т. 20.6 - Изпитване на топлинни цикли 
 
анекс J - Специфично обемно съпротивление на 
полупроводими екрани 

63 BS 6724:2016 
Electric cables – Thermosetting insulated, 
armoured cables of rated voltages of 600/1000 V 
and 1900/3300 V for fixed installations, having low 
emission of smoke and corrosive gases when 
affected by fire – Specification 

анекс B.5 - Електрическо и специфично съпротивление 
на броня 
 
анекс H - Свиваемост на обвивка при повишена 
температура 

64 BS 7211:2012+A1:2020 
Electric cables. Thermosetting insulated and 
thermoplastic sheathed cables for voltages up to 
and including 450/750 V for electric power and 
lighting and having low emission of smoke and 
corrosive gases when affected by fire 

анекс Е - Изпитване на кабел на променливо 
напрежение 

65 BS 7912:2012+A1:2017 
Power cables with XLPE insulation and metal 
sheath, and their accessories, for rated voltages 
from 66 kV (Um = 72.5 kV) to 132 kV (Um = 145 
kV) 

т.т. 9.3, 12.11 - Изпитване на кабел на променливо 
напрежение 
 
т. 12.5 - Изпитване на огъване 
 
т. 12.9 - Изпитване на топлинни цикли 
 
т. 14 - Надлъжна водонепропускливост 

66 NF С 33-209:1996 
Câbles isolés ou protégés pour réseaux d'énergie - 
Câbles isolés assemblés en faisceau pour réseaux 
aériens, de tension assignée 0,6/1 kV 

т. 6.3 - Електрическо и специфично обемно 
съпротивление на изолация и/или обвивка 
 
т. 6.6 - Изпитване на кабел и/или изолирани жила на 
променливо напрежение 

67 ГОСТ 2990:78 
+ Изменение № 1:1983 + Изменение № 2:1984 
+ Изменение № 3:1987 + Изменение № 4:2010 
Кабели провода и шнуры. Методы испытания 
напрежением 

т. 4.1 - Изпитване на кабел и/или изолирани жила на 
променливо напрежение 

68 ГОСТ 3345:76 
+ Изменение № 1:1983 + Изменение № 2:1989 
Кабели провода и шнуры. Метод определения 
электрического сопротивления изоляции 

Електрическо и специфично обемно съпротивление на 
изолация 

69 ГОСТ 7229:76 
+ Изменение № 1:1983 
Кабели провода и шнуры. Метод определения 
электрического сопротивления токопроводящих 
жил и проводников 

Електрическо и специфично съпротивление на 
токопроводимо жило, метален екран и броня 

70 ГОСТ 12177:79 
+ Изменение № 1:1983 + Изменение № 2:1983 
+ Изменение № 3:1991 + Изменение № 4:1993 
Кабели провода и шнуры Методы проверки 
конструкции. 

т. 3.4.7 - Измерване на радиална дебелина на изолация 
/ обвивка 

71 ГОСТ 25018:81 
+ Изменение № 1:1983 
+ Изменение № 2:1989 
Кабели, провода и шнуры. Методы определения 
механических показателей изоляции и оболочки  

Механични свойства на изолация / обвивка преди и 
след стареене 


