
Използване на Усукани Многожилни 
Проводници /Литцендрат/ 

 
Високочестотните Литцендрат проводници се състоят от снопове, спояеми, 
емайлирани Soldex® проводници. Изолацията от емайл е на основата на 
модифициран полиуретан. Сноповете от нишки могат да бъдат покрити с един или 
два слоя от естествена коприна или полиамидна прежда. 

 

Високочестотните Литцендрат проводници се спояват директно на място заедно с 
припокриването и емайлирането. Отделни спояеми проводници Soldex в 
температурни класове 155 или 180 и емайлирани приложения Клас 0, Клас 1 и 
Клас 2 се използват в нашите стандартни и високочестотни Литцендрат 
проводници, според изискванията на клиента. Стандартните нишки, използвани за 
покриване са или естествена коприна или полиамидна (Nylon) прежди, но 
високочестотните Литцендрат проводници могат да бъдат обвити с полиестерно 
фолио. 

 

Всички Литцендрат проводници са налични също и без допълнителна изолация. 
Приложения 

 

 

 

Първична бобина на ВЧ трансформатор 32 kW трансформатор за включване на 
електрозахранване 

© Vacuumschmelze GmbH 

 

 

 

 

Тороидална намотка © Schaffner EMV ВЧ трасформатори 



Защо ВЧ Литцендрат Проводници? 
 

Високочестотните Литцендрат проводници се състоят от преплетени снопове от тънки 
нишковидни емайлирани проводници. Те се използват, за да се противодейства на 
повишаването на съпротивлението на проводника (импеданс) при по-високи честоти. 
Полетата с променлив ток предизвикват вихрови токове в проводника на и те са 
насочени срещу потока на тока. Ефектът на тези вихрови токове се увеличава при по-
високи честоти. Съответно, честотно зависимо променливотоково съпротивление се 
добавя към посотяннотоковото съпротивлението. Загубите от вихрови токове са най-
много вътре в проводника и спадат в повърхността. 

 

Поради това най-голяма част от тока протича по повърхността на проводника (известно 
като скин-ефект). Това се нарича също така „дълбочината на кожата“ на тока. В случая на 
ефекта на близост, вихровите загуби са причинени от полетата на съседните проводници. 
За да се намалят тези загуби, напречното сечение на единичния проводник се намалява 
(ниски вихрови загуби), и се заменя с няколко нишки в "паралел". За да се балансира 
ефектът от полета на отделните проводници, проводниците са усукани заедно. Усук-
ването трябва да бъде така избрано, че от гледна точка на дължината на Литцендрат 
проводника, позицията на един проводник да се редува регулярно между сърцевината и 
външната страна на снопа. Високочестотни Литцендрат проводници трябва да бъдат 
използвани само до приблизително 2MHz, защото ефектът на капацитивното съпро-
тивление на проводника започва да става голям при по-високи честоти. По-долу са 
изброени приблизителни диаметри на отделните нишки, като функция на честотата: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Влак Трансрапид © Thyssen Krupp Електромобил Индукционен котлон 

 

 

 

    50 Hz – 1kHz 0.400 mm 

1kHz – 10 kHz 0.250 mm 

10 kHz – 20 kHz 0.200 mm 

20 kHz – 50 kHz 0.125 mm 

50 kHz – 100 kHz 0.100 mm 

100 kHz – 250 kHz 0.071mm 

250 kHz – 500 kHz 0.063 mm 

500 kHz – 850 kHz 0.050 mm 

850 kHz – 1.5 MHz 0.040 mm 

1.5 MHz – 2.8 MHz 0.032 mm 
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Стандартни ВЧ Литцендрат Проводници 
 

Стандартните ВЧ Литцендрат Проводници на Von Roll съответстват на стандартите 
IEC 60317-11 и DIN 46447. 
Нашата продуктова гама обаче включва много по-широк спектър от структури. 

 

 
Размери 
Единичен проводник диаметър 0.03 mm до 0.50 mm 

Брой нишки от 2 до няколко хиляди 

 

 

Стъпка (дължина на полагане) 
Стъпката е основен фактор в конструкцията на ВЧ Литцендрат проводник. Тя 
определя гъвкавостта, стабилността на формата, електрическото съпротивление и 
намотъчните характеристики на Литцендрат проводника. 
Късата стъпка създава Литцендрат проводник с добра стабилност на формата, 
сравнително висока устойчивост и по-кръгъл профил. 
Дългата стъпка създава по-гъвкав и по-икономичен Литцендрат проводник. 

 

Нашите стандартни стъпки са: 
 

 
Литцендрат проводници без покритие 
≤ 1.50 mm външен Ø прибл. 10 до 25 mm 

> 1.50 mm външен Ø прибл. 12 до 16 x външен Ø 

 
Покрити Литцендрат проводници с оплетка 
≤ 1.50 mm външен Ø прибл. 20 до 45 mm 

> 1.50 mm външен Ø прибл. 16 до 26 x външен Ø 

 

 

Допълнителна Изолация 
 

Покриване/обвиване Увеличение поради изолацията 

1 слой 2 слоя 

Характеристики 

Без допълнителна 
изолация 

 » висок коефициент на запълване на мед 
» директно спояема без предварително 
отстраняване на изолацията 

Естествена коприна 30–40 μm 60–80 μm » топлинна стабилност до110°C 
» директно спояема без предварително 
отстраняване на изолацията 
» малко увеличение на изолация 
» подходящ за бобини със структура „пчелна пита“ 

Полиамидна прежда 40–50 μm 80–100 μm » топлинна стабилност до 130°C 
» не се разлага, само натрупване на разтопени 
перли 
» топлинно обработена, затова не се разнищва 
когато се нарязава по дължина 

Полиестерна 
лента дебелина 
12 до 23 μm 

В зависимост от дебелината 
на лентата и вида на фолиото 

» висока диелектрична якост 



Специални конструкции 
Ние можем да доставим широка гама от структури на Литцендрат проводници, за да отговорим на 
специалните приложения на клиентите. В зависимост от приложението, сноповете, нишките, 
стъпката и посоката на усукване могат да се избират индивидуално. 
 

Кръгли Литцендрат проводници 
 
Размери 
Единичен проводник  Ø 0.03 mm до 1.00 mm 

Брой нишки от 2 до няколко хиляди 

Външен Ø до 20 mm 

 

Избор на Единичен Проводник 
Гол или емайлиран от Клас 0, Клас 1, Клас 2 или Клас 3 
 
Тип проводник 

 
Основа 

 
Температурен клас 

 
Характеристики 

Soldex® PU 155, 180 споява се при прибл. 375°C 

Thermex® S180 PEI, модифициран 180 емайл, който се запоява при 
прибл. 470°C / устойчив на 
трансформаторно масло 

Thermex® 200 PEI + PA 200 добра топлинна стабилност 

Thermibond® 158 PEI + PAI + термореактивно лепило 200 самосвързващ 

Thermofix® PU + термопластично лепило 130, 155 може да се споява, 
самосвързващ 

 

Допълнителни Типове Изолациии 
» Един или повече слоя покриване/оплитане, направени от гама от прежди, напр. 

полиамидна, памук, стъкло, полиестерна, арамидна и др. 

» Един или повече слоя направени от полиестерно фолио, полиимидно фолио, арамидна 
хартия, стъклолента или Samica® с до 75% припокриване. 

» Изолация, състояща се от фолиа, покрити с лепило, като напр. полиестерна лента и полиимид 
е предварително обработена топлинно, за по-добро свързване. Възможни са различни 
комбинации. 

» Екструдирани Литцендрат проводници (PUR, PVC, PE/XLPE, HFFR, силикон). 
 

 

 

ВЧ Литцендрат проводник Различни типове Литцендрат проводници 
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Правоъгълни Литцендрат Проводници 
За оптимизиране фактора на запълване, препоръчително е да се използват ВЧ 
Литцендрат проводници с правоъгълен профил. Факторът на запълване се 
увеличава при: 

» компресиране на Литцендрат проводниците 
» по-добро запълване на пространство на намотката благодарение на правоъгълна 
геометрия 

 

 

 

Правоъгълни Литцендрат проводници с 
арамидна хартия 

Правоъгълни Литцендрат проводници без лентова 
обвивка за изолация 

Избор на Единичен Проводник 
Гол или емайлиран от Клас 0, Клас 1 или Клас 2 

 

 
Тип проводник 

 
Основа 

 
Температурен клас 

 
Характеристики 

Thermex® S180 PEI, модифициран 180 емайл, който се запоява при 
прибл. 470°C / устойчив на 
трансформаторно масло 

Thermex® 200 PEI + PA 200 добра топлинна стабилност 

Thermibond® 158 PEI + PAI + термореактивно лепило 200 самосвързващ 

 

Допълнителни Типове Изолациии 
» Един или повече слоя направени от полиестерно фолио, полиимидно фолио, 

арамидна хартия, стъклолента или Samica® с до 75% припокриване. 
» Изолация, състояща се от фолиа, покрити с лепило, като напр. полиестерна 

лента и полиимид е предварително обработена топлинно, за по-добро 
свързване. Възможни са различни комбинации. 

 

   0.10 mm до 1.00 mm 

 0.10, 0.25, 0.40, 0.50, 
1.00mm 

 0.30, 0.50, 1.00 
mm 

Общо напречно сечение мед 1.0 до >100 mm  

 1.25 : 1 до 3 : 1 

 
 160% 

 

. 130% 
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Преглед на Голи и Емайлирани Литцендрат 
Проводници 

 

 

 
Голи Литцендрат Проводници 

 
Емайлирани Литцендрат Проводници 

Висока гъвкавост - особено за правоъгълни 
Литцендрат проводници 

Главно за високочестотно приложение 

Плосковалцувани Литцендрат проводници:  
Фактор на запълване 76 до 80% 

Плосковалцувани Литцендрат проводници: Фактор на за-
пълване 66 до 78% (според напречното сечение и увели-
чаването на изолацията на емайла, Клас 2, Клас 1, Клас 0) 

Избягва загуби, причинени от скин-ефекта, близост-
ефекта 

Лесно свързване 

По-евтин дизайн 

 
Примери за типични приложения 

Трансформатори Безконтактно предаване на мощност 

Преобразуватели Индукционно нагряване, индукционни котлони 

Резервни захранващи източници НН, ВН въртящи машини 

Филтри ВЧ преобразуватели 

Дросели Комутируемо захранване 

 

 

 

 

ВЧ Литцендрат проводник Различни типове Литцендрат проводници 

Предимствата са: 
» Водещ производител на електрически изолационни системи 
» Собствено производство на широка гама от емайлирани проводници 
» Широка гама от машини за покриване, оплитане и обвиване на лента върху Литцендрат 
проводници 

» Широка гама от прежди (полиамид, полиестер, естествена коприна, стъкло) и ленти (РЕТ полиестер, 
PEN полиестер, полиамид, арамидна хартия, Samica®) 
» Услуги по цял свят чрез нашите собствени офиси и търговски агенти 

» Компетентни, ориентирани към клиентите партньори 
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Опаковки за Литцендрат и Намотъчни 
Проводници 

 

Цилиндрични макари съгласно IEC 60264-2, DIN 46399 
 
 

Тип 

 
 

D1 

 
 

D2 

 
 

D3 

 
 

D4 

 
 

D5 

 
 

L1 

 
 

L2 

Количество 
 

проводник 

кръгъл правоъгълен 
160 160 100 22 – – 160 128 6kg – 

200 200 125 22 – – 200 160 12kg – 

250 250 160 22 – – 200 160 20kg – 

355 355 224 36 – – 200 160 40kg 45kg 

500 500 315 36 – – 250 180 80kg 100kg 

 

 

 

Цилиндрични макари съгласно DIN 46395 и други 
 
 
 
Тип D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 

Количество проводник 

кръгъл 
(покрит) правоъгълен 

D710 710 500 41/51 – – 250 180 180kg 200kg 

D8p 800 400 40 – – 270 200 320kg 350kg 

VM 630 630 315 40 – – 230 180 – 150kg 

VM 800 800 380 42 – – 270 195 – 350kg 

E5* 500 250 127 – – 250 200 – 120kg 

T500** 500 360 40 – – 235 200 – 80kg 

*едностранна пластмасова макара  **едностранна дървена макара 
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Конусни макари съгласно IEC 60263-3, DIN 46383 
 
 
Тип 

 
 
D1 

 
 

D2 

 
 

D3 

 
 
D4 

 
 

D5 

 
 

L1 

 
 
L2 

Количество 
проводник 

кръгъл 
250/400 250 160 100 140 236 400 335 45kg 

315/500 315 200 100 180 300 500 425 90kg 

400/630 400 250 100 224 375 630 530 180kg 
 

 

 

 

Калъфи за конични макари 
 
Тип 

 
D1 

 
D2 

 
D3 

 
D4 

 
D5 

 
L1 

 
L2 

250/400 310 255 250 100 270 475 470 

315/500 388 315 305 100 338 607 595 

400/630 490 400 390 100 428 763 748 

 

 

 

Картонени кутии за размотаване съгласно IEC 60264-1, DIN 43396 
 
Тип 

 
D1 

 
D2 

 
D3 

 
H 

 
Количество 
проводник 

315 315 200 340 355 50kg 

500 500 315 530 400 200kg 
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