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Навчальний посібник
з монтажу повітряних ліній електропередачі з самоутримними

ізольованими проводами

Навчальний посібник розроблений відповідно до "Правил улаштування 
електроустановок, гл. 2.4.", Інструкції "Експлуатація повітряних ліній 
електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими 
проводами. СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-85:2013" та Проектом повторного 
застосування "Залізобетонні опори ПЛІ 0,38 кВ. Типові будівельні конструкції, 
вироби та вузли, арх. №202.2н ".

Посібник призначений для підвищення кваліфікації електромонтерів та 
інженерно-технічних працівників енергокомпаній та електромонтажних 
організацій, оволодіння ними в короткі терміни необхідним набіром 
теоретичних знань з монтажу повітряних ліній електропередач 0,38 кВ з 
самоутримними ізольованими проводами без несучого троса.

Для підготовки згідно даного навчального посібника у навчающихся повинна 
бути кваліфікація "електромонтера" не нижче 2-го розряду відповідно до діючих 
"Типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання за 
професією 7241.2".

У Посібнику наведені спеціально-технічні питання з технології монтажу ліній 
з самоутримними ізольованими проводами (СІП) і їх елементів. Організація 
допуску до проведення робіт, питання охорони праці і техніки безпеки в даному 
посібнику не розглядаються і повинні виконуватися відповідно до стандартних 
процедур, прийнятих виконавцем робіт.

Надані базові теоретичні знання, необхідні монтажному персоналу для 
монтажу самоутримних ізольованих ліній 0,38 кВ під керівництвом майстра 
бригади або інших представників інженерно-технічного персоналу.

Розглянуті питання монтажу найбільш складних вузлів ліній, вузлів 
багатоланцюгових ліній, детально розглянуто процес вибору монтажного 
тяжіння, стріл провісів і технології натягу лінії, інші специфічні моменти 
будівництва ПЛІ. Даний матеріал орієнтований більшою мірою на майстрів 
лінійних бригад, бригадирів, які здатні виконати найвідповідальніші операції 
при монтажі лінії або здійснюють загальне керівництво процесом будівництва. 
Він також може бути корисний інженерно-технічному персоналу 
енергокомпаній, який здійснює контроль якості електромонтажних робіт.
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 Влаштування і основні операції монтажу повітряних ліній 
електропередачі з самоутримними ізольованими проводами

Розділ 1. Повітряні лінії електропередачі з 
самоутримними ізольованими проводами: 
склад, основні елементи

 Повітряною ізольованою лінією електропередачі (ПЛІ) є споруда для 
передавання електричної енергії самоутримними ізольованими проводами, 
розташованими просто неба і закріпленими за допомогою спеціальної 
арматури на опорах або кронштейнах, на стінах будівель і інженерних спорудах.

Основу ПЛІ становить магістраль - ділянка від живильної трансформаторної 
підстанції до найбільш віддаленої кінцевої опори. До магістралі приєднуються 
лінійні відгалуження і відгалуження до вводів в будівлі (споруди).

Лінійне відгалуження - це частина лінії, яка має один і більше прогонів та 
приєднана одним кінцем до магістралі.

Відгалуження до вводів в будівлю (споруду) - провід від опори, на якій 
виконано відгалуження, до конструкції вводу на будівлі (споруді).

Повітряна ізольована лінія електропередачі включає в себе наступні основні 
елементи:

- опори - 1;
- самоутримний ізольований провід - 2;
- елементи оснащення опор (гаки, траверси, кронштейни) - 3;
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1.1. Самоутримні ізольовані провода без несучого троса

- арматура для кріплення проводів СІП на опорах:
- натяжні затискачі - 4;
- підтримуючі затискачі - 5;

- арматура для електричних з'єднань (комутації) проводів СІП:
- відгалужувальні проколюючі затискачі - 6;
- з'єднувальні затискачі, що пресуються - 7;

- елементи для тимчасових підключень і заземлень - 8;
- пристрої захисту лінії від грозової і комутаційної перенапруги, струмів 

короткого замикання - 9.

  Самоутримний ізольований провід (СІП) без несучого троса являє собою 
скручені в джгут чотири або дві ізольовані жили, які не вимагають застосування 
спеціального утримуючого троса. Механічне навантаження натягу лінії в такому 
проводі сприймається всіма провідниками джгута рівномірно.
  Всі струмопровідні жили СІП (фазні і нейтральна) мають один поперечний 
переріз і однакову конструкцію, виготовляються з алюмінію, багатодротові, 
кручені, ущільнені, з маркуванням фаз.
   Основною особливістю такого проводу є ізоляція жил, яка згідно з вимогами 
ПУЕ-2017 (ст. 2.4.2) і ДСТУ 4743: 2007 (ст. 5.1.1.9) повинна бути виконана із 
зшитого світлостабілізованого поліетилену. Цей матеріал володіє наступними 
відмітними властивостями:

- стійкістю до ультрафіолетового опромінення і кліматичних впливів 
(перепадів температур, атмосферних опадів, агресивних середовищ);  

- високою механічною міцністю;
- підвищеною допустимою температурою нагріву при експлуатації.
 На території України виробництво СІП має бути організовано на підставі

норм ДСТУ 4743:2007 " Проводи самоутримні ізольовані та захищені для 
повітряних ліній електропередавання. Загальні технічні умови". Цей стандарт 
встановлює основні вимоги до конструкції і технічних характеристик проводів 
СІП, їх експлуатаційним властивостям і методам випробувань.
  Позначення, встановлене стандартом для самоутримного ізольованого проводу 
ПЛІ 0,38 кВ без несучого троса – СІП-4 (СІПн-4, СІПг-4) (литерами «н» та «г» 
маркується провід стійкий до поширення полум’я і з поздовжньою 
герметизацією,  відповідно).

Проте багато виробників кабельно-провідникової продукції використовують 
власне маркування такого проводу. Це пов'язано з тим, що технічні умови на 
випуск їх продукції були затверджені ще до прийняття стандарту.

Наприклад ТУ заводу ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ» визначають маркування цього 
типу проводу як СІП-5 і СІП-5нг (для версії з ізоляцією стійкою до поширення 
полум'я), а маркою СІП-4 позначають провід в ізоляції з термопластичного 
поліетилену. Поширено так само маркування AsXS(n), якє «прийшло» в Україну



sicame.ua 7

з польського національного стандарту і використовується заводами ТОВ "ТФ 
КАБЕЛЬ УКРАЇНА" та ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ».

Плутанина в маркуванні, а так само те, що провода різних марок практично не 
відрізняються за зовнішнім виглядом, іноді створює деякі труднощі. 
Рекомендуємо при виборі провода звертати увагу не тільки на маркування, а й 
на технічні характеристики, заявлені виробником. Номінальні струми і струми 
КЗ проводів з ізоляцією з «зшитого» поліетилену істотно вище, ніж у проводів з 
термопластичної ізоляцією. Індикативним показником може служити 
максимально допустима робоча температура провода і допустима температура 
провода при КЗ до 2500С (для термопластичної ізоляції цей показник не 
перевищує 1250С).

Як приклад розглянемо характеристики проводу марки AsXS(n) виробництва 
ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ»:

- номінальна робоча напруга змінного струму – 0,6/1 кВ;
- допустима температура нагріву струмопровідніх жил:

при нормальному режимі експлуатації – до +900С;
в режимі короткого замикання – до +2500С.

- допустимий радіус вигину - не більш 18х діам. жили.

Кількість
проводів

і номінальний
переріз, мм2

Зовнішній
діаметр
пучка

проводу, мм

Розрахун-
кова маса 
не менше,

кг/км

Мінімальне
 руйнівне

навантаження 
жили*,

кН

Допустимий
струм

навантаження, 
А

Електричний
опір жили, 

Ом/км

2x16 15 136 2,5 93 1.910
2x25 17,4 196 4,0 112 1,200
2x35 19 251 5,5 138 0,868
4x16 17,2 271 2,5 93 1,910
4x25 21 392 4,0 112 1,200
4x35 23 500 5,5 138 0,868
4x50 28 732 7,8 168 0,641
4x70 32,1 1050 10,7 213 0,443
4x95 36 1300 13,7 258 0,320

4x120 39,7 1676 19,1 296 0,254

* Розривна міцність проводу СІП без несучого троса визначається
підсумовуванням мінімальної розривної міцності всіх жил з подальшим 
розподілом на понижуючий коефіцієнт К = 1,2.

Самонесучі ізольовані проводи закріплюються на опорах ПЛІ без застосування
ізоляторів за допомогою спеціальної арматури. Арматура для ліній СІП повинна 
бути розрахована з урахуванням максимально-допустимих механічних і 
електричних навантажень, кліматичних впливів для всіх призначених режимів і 
зон експлуатації ПЛІ. 
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1.2.  Опори

Для будівництва ПЛІ напругою до 1 кВ застосовуються, як правило, залізо- 
бетонні або металеві опори. Для застосування на території України опори 
повинні бути розраховані на 1-5 райони з ожеледних навантажень і на 1-5 райо- 
ни з навантажень від тиску вітру згідно з вимогами ПУЕ-2017.

За своїм призначенням опори можуть бути наступних типів:
1) проміжні опори – встановлюються на прямих ділянках траси і в

нормальному режимі роботи не сприймають зусиль, спрямованих вздовж лінії;
2) анкерні опори – застосовуються для обмеження анкерного прогону, а

також в місцях зміни кількості, марок і перерізу проводів. Ці опори в 
нормальному режимі роботи повинні сприймати зусилля від різниці натягу 
проводів, спрямованого вздовж лінії;

3) кутові опори – встановлюються в місцях зміни напрямку траси лінії і
в нормальному режимі роботи повинні сприймати сумарне навантаження від 
натягу проводів суміжних прогонів. Кутові опори в свою чергу можуть бути 
проміжного та анкерного типів;

4) кінцеві опори – встановлюються на початку і в кінці лінії, а також в
місцях кабельних вставок. Такі опори відносяться до опор анкерного типу і в 
нормальному режимі роботи повинні сприймати однобічний натяг усіх 
проводів;

5) відгалужувальні опори – застосовуються для виконання відгалуження від 
лінії;
6) перехресні опори – для здійснення перетину ліній двох і більше напряків.
Відгалужувальні і перехресні опори в свою чергу за призначенням можуть 

бути всіх зазначених вище типів.
Незалежно від типу опори можуть бути вільностоячими,  з підкосами або з 

відтяжками.
Умовне позначення опор має наступний літерно-цифровий шифр:  

П1(1хСВ95-2)-1, де:
- П – призначення опори (П – проміжна; КП – кутова проміжна; А – анкерна; 

ПА – перехідна анкерна; К – кінцева; ПК – перехідна кінцева; КА – кутова 
анкерна; ВП– відгалужувальна проміжна; ВА – відгалужувальна анкерна;        
ВКА – відгалужувальна кутова анкерна);

- 1 – кількість кіл (1, 2, 3 або 4);
- 1 – кількість стійок (1, 2 або 3);
- СВ95-2 – тип стійки (СВ95-2; СВ105-3.6; СВ105-5; СК105-8; СК105-10; 
СК105-12; СК105-14);
- 1 – варіант виконання кріплення проводу (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або ЛО – лінії 

освітлення).
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1.3. Гаки, траверси, елементи оснащення опор 

Гак універсальний

Гак універсальний CSC16r призначений для 
підвішування натяжних і підтримуючих 
затискачів на опорах різних типів (СВ, СК), 
на стінах будівель (споруд). На опорах гак 
кріпиться за допомогою бандажної стрічки 
типу IL.
На стінах і фасадах будівель і споруд 
монтаж гака проводиться за допомогою 
дюбелів і шурупів (болтів). На гаку 
передбачено кріплення для провідника 
заземлення.

Гаки, кронштейни,  траверси та інші металоконструкціи ПЛІ призначені для 
кріплення натяжних (анкерних) і підтримуючих затискачів до опор, будівель та 
споруд. 

Для захисту від корозії і збільшення терміну експлуатації металоконструкції
повинні мати захисне покриття. Одним з найбільш надійних, економічних і 
тому найбільш поширених методів захисту чорних металів від корозії 
вважається гаряче цинкування. У ст. 2.5.19 ПУЕ-2017 зазначено, що металеві 
елементи і деталі необхідно захищати від корозії шляхом гарячого оцинкування.

Найбільшого поширення при будівництві ПЛІ отримали наступні типи 
металовиробів.

Але перш за все гак призначений для 
подвішування елементів арматури на 
опорах типу СВ. Збільшена площа опорної 
поверхні спеціального профілю дозволяє не 
тільки надійно зафіксувати гак на плоскій 
поверхні таких опор, а й закріплювати його 
на кутах опори. Це дає можливість 
встановлювати гак в необхідному напрямку.

Позначення
Розмір, мм

H B C E d0 d Маса, кг

CSC 16r 125 90 135 100 9 16 0,72
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Гаки GHSO служать для 
підвішування натяжних і 
підтримуючих затискачів 
на круглих опорах типу 
СК, які не мають отворів 
для кріплення, або, якщо 
отвір вже зайнято для 
підвіски іншої лінії. 
Кріпиться за допомогою 
бандажної стрічки типу IL.

Гаки для круглих опор

Позначення
Розмір,  мм

H B E d
GHSO 16 150 46 85 16 0,710
GHSO 20 150 46 90 20 0,915

Конструкція гака дозволяє переміщати 
його по поверхні опори і встановлювати 
в необхідному напрямку.

Гак прохідний
Гаки прохідні GHW застосовуються для підвішування елементів арматури на 
опорах, що мають наскрізні отвори. Це найбільш простий, швидкий і надійний 
спосіб для кріплення натяжних і анкерних затискачів.

Позначення 
Розмір, мм

Маса, кг шайба L L1 B D d e
GHW 16/200 0,725 4x50x50 200 80 120 36 16 20
GHW 16/250 0,790 4x50x50 250 80 120 36 16 20
GHW 20/200 1,145 4x60x60 200 80 120 36 20 20
GHW 20/250 1,230 4x60x60 250 80 120 36 20 20

B
LL1

D

e

d

Вид А

B d

E

H

А

4

Маса, кг
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Гак для плоских поверхонь
Для підвішування елементів 
арматури на стінах і фасадах 
будівель і споруд використо-
вуються гаки для плоских 
поверхонь GHP.
Гак кріпиться до поверхні за 
допомогою дюбелів і шурупів 
(болтів).

Позначення
Розмір, мм

H B D G E c e d d0 Маса, кг
GHP 12 195 100 36 3 95 82 70 12 10,5 0,710
GHP 16 195 100 36 3 95 82 70 16 10,5 0,915

Гак для відгалужень

Гак, що накручується GHN 
призначений для підвішування 
елементів арматури на опорах і 
застосовується спільно з гаком 
прохідним GHW.

Гак, що накручується

d

D

e

L

Позначення
Розмір, мм

H B C d d0 Маса, кг
CST 12 80 78 57,5 12 8,2

Позначення
Розмір,  мм

L D d e
GHN 16 76 36 16 20 0,420
GHN 20 80 36 25 20 0,670

EB
e

d0

c
c

G

H

d

D

H

d0

B

d

Маса, кг

0,290

С

Гак для відгалужень CST12 застосо-
вується для підвішування елементів 
арматури відгалужень на опорах 
різних типів, а також на стінах 
будівель (споруд). Монтаж гака на 
опорах проводиться за допомогою 
бандажної стрічки типу IL, а на стінах і 
фасадах будівель - за допомогою 
дюбелів і шурупів (болтів). На гаку є 
кріплення для провідників заземлення.
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Траверса
Крім розглянутих вище гаків і кронштейнів, 
для закріплення арматури ПЛІ на 
віброваних опорах типу СВ може бути 
застосована траверса КН-1. Траверса 
закріплюється на опорі за допомогою скоби і 
гайок. Залежно від розташування цієї 
траверси на опорі по відношенню до 
проводів лінії (поздовжнє або поперечне), 
вона використовується для підвішування 
натяжних або підтримуючих затискачів 
магістральної лінії відповідно. Крім того, на 
гаки траверси може бути закріплена 
арматура лінійного відгалуження або 
відгалуження для введення в будівлю.

Бандажная стрічка. Скрепа
Як вже зазначалося, кріплення гаків (крім 
прохідних) і кронштейнів на опорах 
здійснюється за допомогою бандажної 
стрічки. Сталева бандажная стрічка типу IL 
виготовляється з немагнітної нержавіючої 
сталі з округленими кромками. Замковий 
пристрій (скрепа) CF також виготовлена з 
нержавіючої сталі.

Позначення 
стрічки

Позначення
скрепи

Ширина 
стрічки,

мм

Товщина 
стрічки,

мм

Мінімальне 
руйнівне наванта-

ження, кН
Колір  

упаковки
Кількість 

в 

IL 207 CF 20 20 0,7 9,3 синій 50
упаковці, м
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1.4. Арматура для кріплення проводів СІП на опорах 
1.4.1.  Натяжні затискачі для магістральних ліній

Магістральним натяжним (анкерним)  затискачем називається пристрій, 
призначений для кріплення проводів СІП магістральної лінії (лінійного 
відгалуження) із заданим монтажним натягом на опорах анкерного типу.

GUKo2
Особливістю конструкції цих затискачів є:
- пластикові деталі кріплення виготовлені з поліаміду армованого 

скловолокном з високою механічною міцністю і стійкістю до погодно-
кліматичних чинників, забезпечують рівномірний розподіл зусилля на ізоляцію 
проводу;

- клиноподібна конструкція забезпечує компенсацію пластичної деформації 
ізоляції при експлуатації і гарантує надійне закріплення СІП протягом усього 
терміну служби затискача;
  -  сталева скоба для підвішування затискача оброблена методом гарячого 
цинкування;
 -  затискні пластини з алюмінієвого сплаву підвищують міцність конструкції;
- пружини для автоматичного відкривання затискача 

забезпечують зручність при монтажі.

Позначення Переріз 
проводу, мм2

Мінімальне
руйнівне наванта-

ження, кН

L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

GUKo 1 4 х (25-70) 36,72 306 47 70

GUKo 2 4 х (70-120) 46,08 360 56 85

Натяжні затискачі GUKo служать для 
постійного анкерного закріплення 
проводів СІП і забезпечують міцність 
закладення не менше 80% розривної 
міцності проводу. Застосовуються 
для закріплення проводів основної 
магістралі.

GUKo1

Н17
44 Nm

L 2

L1

L 3
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1.4.2. Натяжні затискачі для відгалужувальних ліній і ліній 
освітлення
Відгалужувальним натяжним затискачем називається пристрій, 

призначений для кінцевого закріплення проводів відгалуження на опорі і на 
вводі в будинок (споруду) і проводів ліній освітлення на опорах.

Натяжні затискачі GUKр призначені для 
постійного анкерного закріплення проводів 
СІП з двома або чотирма жила і 
забезпечують міцність закладення не 
менше 80% розривної міцності проводу. 
Застосовуються для закріплення проводів 
відгалуження і ліній вуличного освітлення.

Конструкція і вживані матеріали аналогічні розглянутим вище затискачам 
типу GUKо.

Позначення Переріз 
проводу, мм2

Мінімальне 
руйнівне наванта-

ження, кН

L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

GUKp 2 2 х (16-35) 7,5 175 40 65
GUKp 4 4 х (16-35) 14,0 175 40 85

GUKp2

GUKp4

Натяжні затискачі для відгалужувальних ліній
Натяжні затискачі GUKd... 
призначені для постійного 
анкерного кріплення 
проводів СІП з двома або 
чотирма жилами одного 
перерізу. Застосовуються 
для підвішування проводів 
відгалужень.

GUKd 4 GUKd 4 (p)

L 2

L1

L 3
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- з'ємної дужки з нержавіючої сталі для підвішування затискача на гаку,  
кронштейні та в тому числі в закриті отвори існуючих металоконструкцій.
  - ізолюючих щічок з поліаміду, армованого скловолокном, з високим ступенем 
стійкості до механічних і погодно-кліматичних впливів.

1.4.3. Підтримуючі затискачі

Підтримуючим затискачем називається пристрій, призначений для 
кріплення проводів СІП на проміжних і кутових проміжних опорах.
Підтримуючі затискачі для магістральних ліній

Підтримуючі затискачі PSP120 та 
PSP122 TRA призначені для
постійного підвішування проводів 
СІП на проміжних опорах.
Застосовуються для підвішування 
проводів основної магістралі при 
кутах відхилення лінії до 600.

Позначення Переріз 
проводу, мм2

φ, град H, 
мм

Мінімальне  руйнівне 
навантаження, кН

PSP 120 2/4 х (16-120) ≤10 70 8,0

PSP 122 TRA(F)

PSP 122 TRA*(F) 2/4 х (16-120) ≤60 70 18,0

PSP 120

Позначення Переріз 
проводу, мм2

Мінімальне 
руйнівне наванта-

ження, кН

L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

GUKd 2
2 х (16-35)

10,70 210

35

48
GUKd 2 (p) 6 215 62

Затискач складається з:

  - GUKd... мають дві затискаючі щічки з алюмінієвого сплаву.
  - GUKd...(p) мають дві затискаючі щічки з поліаміду, армованого скловолокном.

GUKd 4
GUKd 4 (p)

4 х (16-35)
13,33

6
210
215

62
77

Опція F

L 2

L1

L 3

для PSP 122 TRA доступна опція F – зривна гайка-метелик.*
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* для PSP 122 TRA доступна опція F – зривна гайка-метелик.
* для PSP 122 TRA доступна опція F – зривна гайка-метелик.

* для PSP 122 TRA доступна опція F – зривна гайка-метелик.

Основними особливостями конструкції затискача є:
- корпус затискача виготовлений з екструдованого алюмінієвого сплаву;
- в кришку затискача вбудований фіксуючий елемент, який притискає провід в 
затискачу з нормованим зусиллям;
- зусилля притиснення проводу контролюється гайкою-метеликом зі зрівним 
елементом;
- затискач з опцією F має додаткову гайку-метелик зі зрівним елементом, що

дозволяє виконувати монтаж затискача без застосування інструменту.
Конструкція затискача запобігає каскадному руйнуванню опор при аварійних 

навантаженнях: притискний елемент забезпечує надійну фіксацію проводу в 
затискачі при нормальному режимі роботи лінії (різниця поздовжніх тяжінь до 
50 кг). При збільшенні різниці поздовжніх тяжінь понад 150 кг забезпечується 
проковзування проводу в затискачі без пошкодження ізоляції.

Попередження ушкоджень ПЛІ

H

Ø 22 мм.

Опція F

2,5 
Нм

Кут відхилення ПЛІ

Н 13

φ
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Підтримуючий кутовий затискач
Підтримуючий кутовий затискач GP2Q призначений 
для постійного підвішування СІП на кутових опорах. 
Застосовується для підвішування проводів СІП при 
кутах відхилення лінії до 900 (з урахуванням 
мінімального допустимого радіусу вигину проводу). 
Система фіксації проводу забезпечує надійне 
закріплення в затискачі широкого діапазону 
перерізів СІП. Затискач оснащений монтажними 
роликами. Це дозволяє протягувати провід через 
затискач під час будівництва лінії, що істотно 
спрощує монтаж проводу на кутових опорах.

Позначення Переріз 
проводу, мм2

Мінімальне 
руйнівне наванта-

ження, кН
Маса,

кг

GP2Q 2/4 x (16-120) 47,0 1,1

1.5. Арматура для електричного контактного з'єднання проводів 
СІП

1.5.1. Відгалужувальні проколюючі затискачі 

Проколюючі затискачі є одним з ключових елементів арматури для СІП, вони 
повинні забезпечувати надійне та довготривале контактна з'єднання проводів 
СІП з мінімальними втратами електроенергії. Для цього проколюючі
з'єднувальні затискачі повинні забезпечувати:

- мінімальне механічне ушкодження (зниження розривної міцності) основного 
проводу магістралі;

- герметичність місця проколу ізоляції проводу та зони формування 
контакту;

- мінімальний і стабільний перехідний опір в зоні контакту «затискач-провід» 
при максимально допустимих електричних навантаженнях (розраховуючи до 
струмів короткого замикання) і дозволених температурних режимів експлуатації 
проводу;

- корозійну і кліматичну стійкість. 
Проколюючі затискачі виробництва SICAME Group мають зазначені властивості 

і відповідають всім вимогам загальноєвропейських стандартів EN50483, що 
підтверджено офіційними протоколами випробувань.
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За своїм конструктивним виконанням проколюючі затискачі виробництва 
SICAME поділяються на три типи:  TTD..., TND..., NTD... .

TTD
(Transtactor Transtactor 

Derivation)
проколююче

з'єднання двох
проводів СІП

TND
(Transtactor Nu 

Derivation)
відгалуження "голим"  

провідом від СІП

NTD
(Nu Transtactor

Derivation) 
відгалуження СІП від 

«голого» проводу

Початкові букви маркування проколюючих затискачів вказують на 
їх призначення:
  Т  – “ТransТactоr” –   проникаючий контакт ( слово утворене з слів «Trans» 
- проникати і «Contactor» – контакт) ;
N  –  “Nu” – голий;
D – “Derivation” – відгалуження.

   Тому маркування затискача TTD Тranstactоr Transtactоr Derivation)  
розшифровується – проколююче з'єднання двох проводів СІП, затискач з 
двостороннім проколюванням ізоляції. У таких затискачах контактні елементи 
виготовлені з мідного лудженого сплаву, мають проколюючі зуби, як з боку 
проводу магістралі так і з боку проводу відгалуження.

NTD (Nu Тranstactоr Derivation) – відгалуження СІП  від «голого» проводу.
TND (Тranstactоr Nu Derivation)   – відгалуження «голим» проводом від СІП. Такі 
затискачі (NTD, TND) ще називають затискачами з одностороннім 

проколюванням ізоляції.
Необхідно зауважити, що затискачі NTD и TND не взаємозамінні!
Затискачі NTD… використовуються для приєднання магістралі СІП до

неізольованого «голого» проводу та також для приєднання абоненських вводів СІП 
до неізольованої магістралі. Затискачі TND... найчастіше використовують для 
повторних заземлень.

Позначення проколюючих затискачів складається з трьох символів, що позначають
їх призначення (TTD, NTD, TND) і трьох цифр, що визначають діапазони 
перерізів проводів, які вони з'єднують.
   Після цифр слідують символи, що визначають модифікацію, тип 
конструктивного виконання, матеріали елементів конструкції. Ці параметри 
не впливають на технічні характеристики і функціональність затискачів. 
Наприклад TTD 151 FJ2TA, NTD 301 AFA.
Далі ми не вказуємо символи, що позначають модифікацію.
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Магістральні відгалужувальні затискачі
з  двостороннім проколюванням ізоляції

Проколюючі затискачі TTD 301 и TTD 401 
застосовуються для приєднання до основної 
магістралі ПЛІ проводів СІП лінійного 
відгалуження та з'єднання в петлі анкерної 
опори. Корпус затискача виготовлений з 
поліаміду армованого скловолокном з високою 
механічною міцністю і стійкістю до погодно-
кліматичних чинників. Затискачі герметичні, 
мають електричну міцність ізоляції 6 кВ у воді. 
Сила стиснення проколюючих контактних 
елементів контролюється болтами зі зривною 
головкою. Конструкція затискача передбачує 
можливість монтажу під напругою.

Позначення
Переріз
проводу

магістралі, мм2

Переріз 
проводу

відгалуження, 
мм2

Номінальний
струм, А 

Стійкість до
струмів КЗ

Болт

H / F 
мм / Нм

TTD 301 ... 25-95 25 -  95 350 Клас А 2 x M 8 13 / 14
TTD 401 ... 50-185 50-150 440 Клас А 2 x M 8 13 / 18

Відгалужувальні затискачі з  двостороннім 
проколюванням ізоляції

Відгалужувальні затискачі призначені для 
приєднання до магістралі СІП відгалужень 
для введення в будівлі (TTD151, TTD241) і 
ліхтарів вуличного освітлення (TTD051). 
Корпус затискача виготовлений з поліаміду 
армованого скловолокном з високою 
механічною міцністю і стійкістю до 
погодно-кліматичних факторів. Затискачі 
герметичні, мають електричну міцність 
ізоляції 6 кВ у воді. Сила стиснення 
проколюючих контактних елементів 
контролюється болтом зі зривною голов- 
кою. Конструкція затискача передбачає 
можливість монтажу під напругою.

TTD 051

TTD 151

TTD 241

Опція GP

Для затискачів TTD доступна опція "GP" - додатковий ковпачок для використання при з'єднанні магістралі.
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Позначення
Переріз
проводу

магістралі, мм2

Переріз про-
воду відгалу-
ження, мм2

Номі-
нальний 
струм, А

Болт

H / F 
мм / Нм

TTD 051 16-95 1,5-10 82 1 x M 8 13 / 9
TTD 151 16-95 6-35 170 1 x M 8 13 / 14
ТTD 241 16-150 6-35 168 1 x M 8 13 / 14

Магістральні відгалужувальні затискачі 
з одностороннім проколюванням ізоляції

Затискачі з одностороннім проколюванням 
ізоляції NTD 301 и NTD 401 призначаються 
для приєднання до неізольованих проводів 
основної магістралі проводів СІП лінійного 
відгалуження. Корпус затискача виготовлений 
з поліаміду армованого скловолокном з 
високою механічною міцністю і стійкістю до 
погодно-кліматичних факторів. Контактні 
пластини виконані з алюмінієвого сплаву і для 
запобігання окислення змащені нейтральним 
мастильним матеріалом. Сила стиснення 
контролюється болтами зі зривною головкою.

Відгалужувальні затискачі 
з одностороннім проколюванням ізоляції 

Затискач NTD 151 служить для виконання 
відгалужень від неізольованої магістралі 
для введення в будівлі (споруди) проводом 
СІП.

Позначення
Переріз
проводу

магістралі, мм2

Переріз про-
воду відгалу-
ження, мм2

Номі-
нальний 
струм, А

Стійкість до
струмів КЗ

Болт

H / F 
мм / Нм

NTD 301 7 - 95 AL 25-95 350 Клас А 2 x M 8 13 / 14
NTD 401 50 - 150 AL 50-150 440 Клас А 2 x M 8 13 / 18
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Затискачі ТND 151 и TND 241 призначені 
для виконання відгалужень від лінії СІП за 
допомогою неізольованих проводів. 
Основне застосування в Україні -
виконання повторних заземлень PEN (PE) - 
провідників магістралей СІП. Дозволяють 
реалізувати контактне з'єднання проводу 
СІП з алюмінієвим або сталевим 
заземлювальним провідником.

Позначення
Переріз
проводу

магістралі, мм2

Переріз про-
воду відгалу-
ження, мм2

Номі-
нальний 
струм, А

Болт

H / F 
мм / Нм

NTD 151 16 - 95 AL 2,5-35 170 1 x M 8 13 / 14

Позначення
Переріз
проводу

магістралі, мм2

Переріз про-
воду відгалу-
ження, мм2

Номі-
нальний 
струм, А

Болт

H / F 
мм / Нм

TND 151 16-95  6-35 Al/Fe 173 1 x M 8 13 / 14
TND 241 50-150 6-35 Al/Fe 168 1 x M 8 13 / 14
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1.5.2. З'єднувальні затискачі, що пресуються
З'єднувальні затискачі, що пресуються призначені для з'єднання приводів СІП 

у прогонах або у петлях анкерних опор. SICAME Group випускає декілька типів 
з'єднувальних затискачів, що пресуються:

-  затискачі MJPT…N - застосовуються для 
з'єднання основних магістралей ПЛІ у 
прогоні. Випускаються для перерізу від 25 до 
120 мм2. Забезпечують міцність торцевого 
з'єднання не менше 90 % розривної  міцності 
з'єднувального проводу.
-  затискачі MJPT - застосовуються для 
з'єднання основних магістралей ПЛІ 
перерізом від 16 до 185 мм2 в петлях 
анкерних опор. Забезпечують міцність 
з'єднання не менше 80% міцності 
з'єднувального проводу.
-  затискачі MJPB - застосовуються для 
з'єднання відгалужень вводу в будівлю 
(споруду) і ліній вуличного освітлення 
перерізом від 16 до 25 мм2. Розраховані на 
розтяжне зусилля до 60% міцності проводу.

  Конструкції цих затискачів аналогічні і включають в себе трубку з алюмінієвого 
сплаву, що ізолює корпус з в'язкопружного пластика, ущільнювальну кільцеву 
манжету. Колір манжети відповідає певному перерізу проводу. На ізоляцію 
затискача нанесено наведені нижче дані:
- переріз з'єднувальних провідників; 
- кількість і порядок проведення обтиску 
(опресування);
- довжина зачистки ізоляції проводу;
- тип необхідної для обтиску (опресування) 
матриці.

мм2 Кольорове маркування

16
25 Жовтогарячий

35 Червоний
50 Жовтий
70 Білий
95 Сірий

120 Рожевий
150 Фіолетовий

Затискачі забезпечують герметичне з'єднання проводу з електричною міцністю 
ізоляції 6 кВ у воді і максимально допустимими для даного перерізу проводу 
електричними навантаженнями. Затискачі відповідають всім вимогам

Блакитний

Срібний185
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загальноєвропейських стандартів EN50483, що підтверджено протоколами
випробувань.

Таким чином, огляд арматури, що випускається SICAME Group для ПЛІ 
дозволяє виконувати будь-які проектні рішення будівництва ліній СІП з 
високими показниками якості та надійності.

1.5.3.  Перехідні термоусадні муфти для переходу повітряної лінії
СІП в кабельну

При будівництві ПЛІ часто виникає необхідність переходу повітряних ліній в 
кабельні. Це завдання може бути реалізованє на основі застосування перехідних 
кабельних муфт виробництва SICAME Group.

Перехідні термоусадні муфти типу T4THS… призначені для електричного 
контактного з'єднання проводів СІП з чотирижильними кабелями в поліетиле- 
новій ізоляції, наприклад, типів АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБбШв тощо з 
номінальною напругою 0,6/1 кВ. Відновлення ізоляції жил, зовнішньої оболонки 
кабелю і герметизація зони контактного з'єднання виконується за допомогою 
термоусадної рукавички і термоусадних трубок з клейовим складом, стійких до 
ультрафіолету.

Перехідна муфта T4THS… складається з наступних елементів:
- кабельна термоусадна рукавичка E4R… – (1);
- термоусадні трубки GPTHA… – (2);
- болтові з'єднувачі MF20/3 DS – (3);

Кабель
Провід СІП

Основною конструктивною особливістю цих муфт є застосування спеціальних 
болтових з'єднувачів типу MF20/3 DS зі зривними головками. Ці з'єднувачі 
дозволяють з'єднувати кручені, багатодротові жили проводу СІП з алюмінієвого 
сплаву перерізом до 240 мм2 і жили кабелю, які можуть бути алюмінієвими або 
мідними, мати кручену багатодротову або монолітну конструкцію перерізом до 
240 мм2.
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MF20/3 DS 

H 17

Позначення Тип жили 
кабеля

Переріз
Al/Cu, мм²

Центруючі вкладиші
для перерізів, мм2 

MF20/3 DS 70 - 240 70 - 95 - 150

Вибір перехідною муфти проводиться залежно від перерізу з'єднувальних 
проводів СІП та кабелю відповідно до наведеної таблиці.

Тип муфти Переріз жил 
СІП, мм2

Переріз жил кабеля, 
мм2

T4THS 16- 35 СМ від 16 до 50 від 10 до 35

T4THS 35- 70 СМ від 35 до 95 від 25 до 70
T4THS 70- 120 СМ від 70 до 150 від 70 до 120
T4THS 70-240 СМ від 70 до 240 від 70 до 240

   Муфти для кабелів з бронею  додатково комплектуються набором 
заземлення (опція А) – (4).
   Приклад для замовлення муфти: T4THS 35-70 СМ А.
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Основні найбільш часто застосовувані типи арматури для ліній СІП перерізом 
до 95 мм2 наведені на наступному зображенні.

Зображення 1. Основні типи арматури для ПЛІ.
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Розділ 2. Порядок монтажу повітряних ліній 
електропередачі з самоутримними ізольованими
проводами 

Монтаж ПЛІ повинен виконуватися відповідно до проекту, спеціально 
розробленим для даної конкретної лінії. У загальному випадку для будівництва 
типової ділянки ПЛІ можна виділити наступні етапи виконання монтажних 
робіт:

1. Влаштування опор.
2. Монтаж кріпильних елементів (гаків, траверс).
3. Розкочування СІП.
4. Натяг ділянки ПЛІ і анкерне закріплення.
5. Монтаж підтримуючих затискачів.
6. Облаштування електричних підключень і з'єднань:
6.1. З'єднання монтажних ділянок ПЛІ за допомогою з'єднувальних 

затискачів, що пресуються;
6.2. Підключення лінійних відгалужень і відгалужень для введення в будівлю 

(споруду) (монтаж проколюючих затискачів).
7. Встановлення заземлення та захист ПЛІ від перенапруг.

2.1.  Інструмент та обладнання для монтажу ліній СІП
Самоутримний ізольований провід відноситься до високотехнологічних 

виробів і забезпечує довготривале і надійне функціонування лінії. Важливою 
умовою при будівництві ліній є дотримання необхідних технологічних операцій 
і застосування необхідного інструменту та обладнання для розкочування СІП та 
монтажу елементів арматури.

Монтажні ролики  для розкочування СІП
Під час монтажу лінії для розкочування СІП на опорах повинні бути використа- 

ні наступні типи монтажних роликів:

- монтажні ролики типа PDP1000  або  
PDP1002 – для розкочування СІП на 
кутових і кінцевих опорах. Шків ролика 
виготовляється з термопластика, крон- 
штейн - з високоміцного сплаву алюмінію. 
Ролик PDP1002 оснащений бандажним 
ременем і замковим пристроєм;PDP1000

PDP1002
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Позначення Спосіб 
кріплення

Маса, 
кг

Діаметр 
ролика, 

мм

Канавка, 
мм

Допустиме
навантаження, 

кН
PDP 1000 на гаку 2,3 160 80 8

PDP 1002
кронштейн 

із бандажною 
стрічкою

8,7 160 80 8

- монтажний ролик  KL-4  – для 
розкочування СІП на проміжних 
опорах. Виготовлений з поліаміду зі 
стальним кронштейном з покриттям 
методом гарячого цинкування.

Позначення Спосіб 
кріплення

Маса, 
кг

Діаметр 
ролика, 

мм

Канавка, 
мм

Допустиме
навантаження, 

кН
KL-4 на гаку 1,5 120 50 8

Кабельні панчохи
Кабельні панчохи LD42… застосовуються для з'єднання монтажного троса з 

проводом СІП при розкочуванні. Виготовляються з металевої міцної сітки з 
коушем, на внутрішній поверхні якої нанесено абразивне антифрикційне 
напилення. Залежно від діаметра пучка СІП необхідно застосовувати панчохи, 
розраховані на відповідний переріз проводу.

Позначення Переріз СІП, 
мм2

Діаметр 
пучка СІП, 

мм

Маса, 
кг

Допустиме
навантаження, 

кН
LD4203 4х(16-35) 13-32 0,12 5,5

LD4205 4x(50-120) 27-47 0,5 8

LD4209 4x240 50-65 1,5 15
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Вертлюг 
Вертлюг LD24… призначений для запобігання скручуванню провода СІП при 

його змотуванні з барабана і розкочуванні на опорах. Виготовляється з 
нержавіючої сталі. Встановлюється між розкочувальним тросом та кабельною 
панчохою.

Позначення Зовнішний 
діаметр, мм

Допустиме 
навантаження, кН

LD2420 23 8

Лебідка ручна  з функцією реверсу
Лебідка ручна Р1500 застосовується для створення монтажного натягу СІП на 

анкерній ділянці лінії. Необхідність зміни зусилля натягу СІП при монтажі 
обумовлюють застосування лебідки саме з функцією реверсу.

Позначення
Допустиме 

навантаження, 
кН

Довжина
рукоятки, 

мм

Довжина троса 
min-max, 

мм

Маса, 
кг

P-1500 15 450 420-1500 3,6
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Монтажні затискачі
Монтажні затискачі ABC-...-GRIP призначені для захоплення і утримання 

проводу СІП при створенні монтажного натягу анкерної ділянки лінії. Залежно 
від діаметру пучка СІП застосовуються монтажні затискачі декількох 
типорозмірів.

Зображення Позначення
Допустиме
наванта-

ження, кН

Переріз 
СІП 

min, мм2

Переріз
СІП

max, мм2

Довжи-
на за-
хопле-

ння, 
мм

Розмір 
коуша, 

мм

Маса,
кг

ABC-S-
GRIP 3,5

4×16 4×35

80 24x30 0,6
2×16 2×50

ABC-M-
GRIP 10,0 4×25 4×95 160 32x42 2,4

ABC-L-
GRIP 18,0 4×95 4×150 180 32x42 2,6

Динамометр 
Динамометри ТМ-5, ТМ-10 служать для вимірювання натягу проводу СІП. 

Динамометри підбирають за значенням допустимого навантаження і ціною 
поділки шкали приладу.

Позначення
Допустиме

наванта-
ження, 

кН

Габарити

Ціна 
поділки, 

кН

А, 
мм

В, 
мм

D,
мм

ТМ-5 5 0,1 160 75 20

ТМ-10 10 0,2 190 75 25А

DB

Маса,
кг

0,9

1,0
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Пристрій для натягування бандажної стрічки PINF 
Пристрій PINF призначений для натя- 
гування, вигину і обрізки сталевої 
бандажної стрічки під час кріплення гаків 
на опорах. Пристрій складається з корпусу, 
циліндричних ножиць для обрізки стрічки, 
притискного ексцентрика, силового гвинта 
і руків'я, що обертається з упорним 
підшипником.

Пристрій для натягування бандажної стрічки PCL
Пристрій PCL також призначений для 
натягу, вигину і обрізки сталевої 
бандажної стрічки під час кріплення гаків 
на опорах, але має іншу конструкцію і 
принцип дії. Складається з двох рукояток з 
храповим механізмом, натяжного валика, 
гільйотинних ножиць для обрізки стрічки і 
перемикача режимів роботи (натяг-різка).

Кабелеріз
Кабелеріз MRK34 з ізольованими 
рукоятками і храповим механізмом 
призначений для різання мідних і 
алюмінієвих провідників діаметром до 
34 мм. Довжина - 210 мм. Вага - 0,75 кг.

Роз'єднувальний клин

Клин CIE 100 застосовується для відділення 
однієї жили від пучка СІП під час монтажу 
проколюючих затискачів. 

Гайковий ключ
Гайковий ключ RPS 13/17-6SH та RPS 13/17-6H з 
6-ти гранними головками 13 мм та 17 мм має 
реверсивний храповий механізм. Застосовується 
під час монтажу проколюючих затискачів та 
натяжних магістральних і натяжних відгалу- 
жувальних затискачів.  RPS 13/17-6SH

RPS 13/17-6H
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Позначення Робоче зусилля 
опресування, кН

Хід поршня, 
мм

Регулювання  
положення головки

Маса, 
кг

P-HVD 50 50 10-16 180° 2,0

Матриці для опресування
Матриці D5E… призначені для використання в гідравлічному пресі для 

опресування з'єднувальних затискачів і наконечників для СІП.
Залежно від перерізу проводу необхідно використовувати матриці відповідних 
типорозмірів.
Ширина опресування 9 мм.

Шестигранні матриці 
Переріз проводу, 

мм2

Тип
матриці

Можливе опресовування 
наступних типів 
наконечників і з'єднувальних 
затискачів CPTAU /CPTA – 
MJPT/MJPT...N – MJPB

16 D5 E14025
35
50
70
95

120 - 150 D5 E215

D5 E173

185 - 240 D5 E260

Гідравлічний прес
Гідравлічний ручний прес P-HVD 50 
призначений для опресовування ізольова-
них наконечників та з'єднувальних 
затискачів, що опресовуються. При 
досягненні необхідного зусилля робота 
гідравліки вимикається автоматично. У 
конструкції робочої головки передбачена 
швидка заміна матриць. Важіль декомпресії 
дозволяє зробити автоматичне повернення 
поршня.



32

2.2. Етапи монтажу ПЛІ 

2.2.1. Влаштування опор 
Влаштування опор повинно проводитися згідно з проектом. У якості 

опор можуть бути використані наступні стійки:
- залізобетонні вібровані типу СВ 95-2 та СВ 105-...;
- залізобетонні центрифуговані типу СК 105-...;
- металеві багатогранні.
Закріплення стійок опор в ґрунті виконується в свердлені котловани або

в ґрунті порушеної структури глибиною 2,0 м, 2,5 м або 2,7 м. Засипка пазух 
котлованів виконується з ущільненням трамбуванням шарами не більше 200 мм. 
При цьому згідно Розділу Проекта повторного застосування "Залізобетонні
опори ПЛІ 0,38 кВ. Типові будівельні конструкції, вироби та вузли, арх. №202.2н ". 
[5] застосовуються такі варіанти і способи закріплення опор в грунті
(ЗАГЛИБЛЕННЯ 2,0 м ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ 
СТІЙОК ТИПУ СВ 95-2):

- закріплення в свердленому котловані на 2,0 м або на 2,5 м з засипанням пазух;
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- закріплення в ґрунті порушеної структури на 2,0 м або на 2,5 м з засипанням пазух;
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- закріплення в свердленому котловані на 2,5 м з бетонуванням пазух;
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- закріплення в свердленому котловані на 2,7 м з бетонуванням в залізобетонних
кільцях;

- закріплення в свердленому котловані на 2,5 м з ригелем АР7 з засипанням пазух;
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- закріплення в свердленому котловані на 2,0 (2,5)* м з підкосом з засипанням 
пазух;

- закріплення в свердленому котловані на 2,0 (2,5)* м з двома підкосами з 
засипанням пазух;
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Умовне позначення способу закріплення опор у ґрунті має наступний літерно-
цифровий шифр:  ЗГ1х2,5БТ, де:

- ЗГ-  закріплення в грунті;
- 1 – кількість стійок;
- 2,5 – заглиблення;
- БТ – спосіб заповнення пазух котловану (НГ – ґрунт в свердленому котловані;

БТ – бетонування; ЗК – бетонуванням в залізобетонних кільцях; РГ – ригель; 
ПГ – ґрунт в грунті порушеної структури).

2.2.2. Монтаж кріпильних елементів (гаків, траверс)
Монтаж гаків на опорах потрібно виконувати так, щоб забезпечити 

максимально пряме проходження проводу і правильний розподіл навантажень 
від натягу проводу на металоконструкції.

При влаштуванні на опорах гаки необхідно розташовувати таким чином:

а). на анкерних, кутових анкерних  та 
кінцевих опорах - гаки розташовуються в 
напрямку натягу проводу (в напрямку на 
поруч розташовану опору);

б). на проміжних опорах прямолініиних 
ділянках – гаки розташовуються збоку 
опори перпендикулярно напрямку проводів 
лінії;
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в). на кутових проміжних опорах:
–гак повинен бути розташований по
бісектрисі кута α,  утвореного напрямками
проводу на дві поруч влаштовані опори – Зоб. А;
– гак повинен розташовуватися з внутрішньої
сторони опори  – Зоб. Б.

А Б

г). на відгалужувальних опорах -  гак 
монтується в напрямку лінії відгалуження.

З метою виконання зазначених вище вимог розташування гаків на опорах 
округлої (СК) або прямокутної (СВ) форми рекомендується:

1). На опорах СК застосовувати гаки типу 
GHSO, які мають опорну поверхню 
незначної площі. Це дозволяє влаштовувати 
гаки на поверхні опори в необхідному нап- 
рямку для збереження стійкості до верти- 
кальних, горизонтальних і поперечних 
навантажень.

α/2
α/2

Закріплення гаків на опорах виконується за допомогою бандажної стрічки з 
нержавіючої сталі типу IF, кінці якої фіксуються за допомогою скріпи CF. Натяг 
стрічки для надійної фіксації гаків і її обрізка до необхідної довжини виконується 
за допомогою спеціального пристрою PINF або PCL.

2). На опорах СВ застосовувати гаки типу 
CSC16r , які мають опорну поверхню 
збільшеної площі і спеціального 
профілю. Це дозволяє надійно зафіксу- 
вати гак на плоскій поверхні або на куту 
опори в необхідному напрямку.
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Монтаж гаків з кріпленням бандажної сталевою стрічкою

1. Відрізати необхідну
кількість стрічки.

2. Ввести кінець стрічки в паз
скріпи на 5-10 см, загнути

стрічку під скрепу і 
сплюснути місце вигину.

3. Протягнути стрічку в отвір гака,
обвести стрічку навколо опори і знову

ввести вільний кінець стрічки в паз 
скрепи.

4. Закріпити вільний
кінець стрічки в притискному 
пристрої PINF або PCL і 
натягнути стрічку.

5. Утримуючи за корпус
пристрий, загнути стрічку в
сторону скрепи і відрізати

зайву ділянку стрічки.

6. Загнути і обжати «вусики»
скрепи молотком.

- При монтажі гаків на анкерних опорах верхній хомут виконується в два
обхвати.
- На анкерній опорі на одній збірці з кріпленням бандажної стрічкою
допускається установка не більше двох гаків.

Перелік необхідного інструменту та обладнання:
- пристрій для натягування бандажної стрічки PINF або PCL;
- молоток;
- ножиці по металу.
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2.2.3. Розкочування СІП
Особливістю монтажу ПЛІ є розкочування СІП із застосуванням монтажних 

роликів і троса. Така технологія забезпечує захист від механічних пошкоджень 
ізоляції проводу СІП при проведенні монтажних робіт і високу надійність ПЛІ 
протягом всього терміну служби.

При розкочуванні ПЛІ необхідно враховувати, що будівельна довжина СІП
(відстань між двома анкерними опорами) не повинна перевищувати 400 м. 

Перед розкочуванням СІП на заздалегідь встановлені на опорах гаки 
підвішуються монтажні ролики (3), в них заправляється монтажний трос-лідер 
(5) (ці операції можна поєднати з монтажем гаків).

З одного боку будівельної ділянки на відстані 10-15 м від першої опори 
встановлюється розкочувальний пристрій (1) з барабаном СІП так, щоб провід 
при розкочуванні сходив зверху барабана. З іншого боку ділянки 
встановлюється пристосування для натягування монтажного троса-лідера (6).

При виконанні робіт по монтажу ПЛІ необхідно дотримуватися вимог 
ГКД 34.20.260-2002.
  Перелік необхідного інструменту та обладнання:
- монтажні ролики типу PDP1000 або PDP1002;
- монтажні ролики типу KL-4;
- кабельна панчоха LD42...;
- вертлюг LD2420;
- лебідки ручні P1500 з функцією реверсу;
- динамометр ТМ-5 або ТМ-10;
- монтажні затискачі АВС-...-GRIP;
- кабелеріз MRK34;
- трос-лідер;
- розкочувальний пристрій.
- пристосування для натягування монтажного троса-лідера.



Шестигранные матрицы Прессуемое 
сечение, мм2

Тип
матрицы

Возможна опрессовка
следующих типов
наконечников, гильз и
соединительных зажимов
MJPB – MJPT – MJPT...N

16

D5 E140-173

25
35
50
70
95

120 D5 E215
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На кінці проводу СІП, (2) змотуємого з барабану, закріплюється монтажна 
кабельна панчоха (4). Кінець проводу СІП попередньо покривається ізоляційною 
стрічкою. Панчоха перед установкою стискається по довжині і в такому стані 
одягається на провід до упору. Потім панчоха розтягується і фіксується на СІП 
ізоляційною стрічкою. До кільця панчохи однією стороною приєднується 
вертлюг, з іншого боку якого закріплюється монтажний трос-лідер (5).

На початку розкочування плавно вибирається «слабіна» троса-лідера, потім 
провід СІП простягається по роликам через всю будівельну ділянку до виходу з 
ролика останньої опори. При розкочуванні барабан необхідно «пригальмовувати»
і стежити, щоб СІП не торкався землі і елементів опор.

Коли розкочування СІП закінчено, на останній опорі необхідно зняти кабельну 
панчоху з вертлюгом і залишити достатній запас проводу (близько 0,5 м) для 
електричного з'єднання в анкерній петлі з наступною будівельною ділянкою.

2.2.4. Монтаж натяжних затискачів
Після закінчення розкочування СІП по опорах, необхідно надати проводу 

необхідний монтажний натяг і закріпити анкерну ділянку натяжними затиска- 
чами.

Для цього з одного боку анкерної ділянки на провід СІП монтується  натяжний
затискач. З іншого боку ділянки за допомогою монтажного затискача, лебідки і 
динамометра влаштовується заданий згідно з проектом монтажний натяг і 
монтується другий натяжний затискач.

Визначення значень монтажного натягу і технологічні операції по натягу 
проводів СІП на анкерній ділянці розглянуті більш детально у Проекті 
повторного застосування "Залізобетонні опори ПЛІ 0,38 кВ. Типові будівельні 
конструкції, вироби та вузли, арх. №202.2н ".

Перелік необхідного інструменту та обладнання: 
- гайковий ключ RPS13/17-6H;
- гайковий ключ RPS13/17-6SH.
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Монтаж магістральних натяжних затискачів 

1. Перевірити по маркуванню, що 
затискач підходить для перерізу
даного проводу. Розкрутити гайки 
затискних гвинтів, відвести клин 
затискача в остаточнє розкрите 
положення.

2. Укласти жили проводу в 
затискач. Сигнальні провода і
додаткові провода лінії освітлення, 
при наявності, прокладаються 
уздовж затискача.

3. Рівномірно і щільно затягнути 
гайки затискних гвинтів накидним 
або ріжковим ключем стандартного 
розміру. Динамометрический ключ
застосовувати не потрібно.

4. Навісити затискач на гак.
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Монтаж відгалужувальних натяжних затискачів 

1. Перевірити по маркуванню, що
затискач підходить для перерізу даного
проводу. Розкрутити гайку
стяжного болта. Викрутити стяжний
болт і відвести клин затискача
в остаточнє розкрите положення.

2. Укласти жили проводу в канавки
затискача.

3. Затягнути стяжний болт
затискача ключем стандартного
розміру. Затягнути гайку
стяжного болта.
Динамометрический ключ
застосовувати не потрібно.

4. Навісити затискач на гак.
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2.2.5. Монтаж підтримуючих затискачів 
Після виконання натягу анкерної ділянки ПЛІ проводиться заміна 

монтажних роликів на підтримуючі затискачі.

1. Перевірити по маркуванню, що
затискач підходить для перерізу даного 

проводу. Повісити затискач на гак 
поруч з монтажним роликом.

Для виконання данних видів робіт инструмент та обладнання не потрібні. 

Монтаж підтримуючого затискача типу PSP 122 TRA(F)

3. Перекласти провід з ролика в
затискач та зняти з гака

монтажний ролик.

2. Відкрутити болт з гайкою-
метеликом кріплення кришки
затискача і відкрити кришку.
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5. Вирівняти затискач щодо
вертикальної осі опори і зусиль

тяжіння прогонів проводу.

4. Закрити кришку затискача і
затягнути болт кріплення кришки

до зриву гайки-метелика.

6. Зафіксувати провід в затискачі,
закрутивши болт притискної

лапки до зриву гайки-метелика.
Монтаж підримуючого 
затискача завершено.
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2. Повісити затискач на гак поруч
з монтажним роликом. Перекласти 

провід з ролика в затискач та зняти з 
гака монтажний ролік.

Монтаж підтримуючого затискача типу PSP 120 

3. Натисканням закрити кришку
затискача. Вирівняти затискач щодо

вертикальної осі опори і зусиль тяжіння 
прогонів проводу.

1. Перевірити по маркуванню, що
затискач підходить для перерізу даного 

проводу. Відкрутити болт з гайкою-
метеликом притискної лапки і відкрити 

кришку.

>Clac<
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4. Повторним натисканням на
кришку затискача перевести її в 

монтажне положення.

6. Монтаж підримуючого затискача
завершено.

5. Зафіксувати провід в затискачі,

>Clac<

>Clac<

закрутивши болт притискної лапки 
до зриву гайки-метелика.
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2.2.6.  Електричні з'єднання в лінії СІП
З'єднання будівельних ділянок ПЛІ найчастіше виконується в петлях анкерних 

опор. Також воно може бути виконано в прольоті ПЛІ.
Для з'єднання СІП в прольоті використовуються з'єднувальні затискачі, що

пресуються типу MJPT…N, які забезпечують з'єднання з механічною міцністю не 
менше 90% розривної міцності проводу. В одному прольоті ПЛІ допускається не 
більше одного з'єднання СІП.

З'єднання в петлях анкерних опор виконується з'єднувальними 
затискачами, що пресуються типу   MJPT.

Перелік необхідного інструменту та обладнання:
- кабелеріз MRK34;
- прес гідравлічний P-HVD 50;
- матриці для опресування D5 E... під гідравлічний прес P-HVD 50; 
- щітка металева.

Монтаж з'єднувальних затискачів, що пресуються 

1. Перевірити по маркуванню, що
затискач підходить для 

перерізу даного проводу.

2. Видалити ізоляцію на кінцях
з'єднувальних провідників

відповідно до розмірів на
затискачу.

3. Зачистити жили провідників
металевою щіткою від оксидів 

алюмінію і покрити нейтральним 
мастилом.

4. Вставити зачищені кінці провідників
в затискач до упору.



sicame.ua 49

5. Згідно позначенню на затискачі
вибрати шестигранні матриці і

встановити їх в прес.

6. Відповідно до зазначеної на затискачі
послідовності виконати опресування
ручним або електричним пресом
(з зусиллям опресування 50 кН).

При монтажі з'єднувальних затискачів, що пресуються необхідно забезпечити 
їх поетапне розташування на проводі, як показано на зображенні. Для 
рівномірного розподілу монтажного натягу на всі жили проводу СІП відстань 
між найближчими затискачами має бути однакова і дорівнювати 10-20 см. На тій 
же відстані від крайніх затискачів, для попередження розкручування провода 
СІП, повинні бути встановлені стяжні ремінці CCD.

Приєднання проводів відгалужень до магістралей ПЛІ проводиться за 
допомогою проколюючих з'єднувальних затискачів. Також за допомогою цих 
затискачів може бути виконано з'єднання будівельних ділянок ПЛІ в петлях 
анкерних опор.

Зображення 2. Розташування з'єднувальних затискачів, що пресуються
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Монтаж проколюючих відгалужувальних затискачів 

1. Перевірити по маркуванню, що
затискач підходить для перерізу

даного проводу.

2. Використовуючи роз'єднувальні клини
виділити з пучка СІП жилу, на яку

буде монтуватися затискач.

3. Послабити болт затискача і роз-
вести половинки його корпусу

у відповідність з розмірами 
проводу магістралі.

4. Переставити (або видалити зайвий)
герметизующий ковпачок відповідно
до напрямку проводу відгалуження.

Шестигранна
головка: 13 мм 

Зривний елемент
Момент сили зривання: 14 Nm 

Магістраль: 
ізольований провідник 

перерізом 16-95 мм2

Відгалуження:  
ізольований провідник 

перерізом 6-35 мм2

Перелік необхідного інструменту та обладнання: 
- кабелеріз MRK34;
- роз'єднувальний клин CIE 100;
- гайковий ключ RPS13/17-6SH;
- гайковий ключ RPS13/17-6H.



5. Вставити провід відгалуження в
затискач до упору в дно

герметизирующего ковпачка

6. Одягнути затискач відкритою
стороною на провід магістралі і,

утримуючи рукою знизу за корпус, 
закрутити болт затискача від руки 

до упору.

7. Використовуючи торцеву головку з тріскачкою або накидний ключ плавно,
без ривків, затягувати болт до зриву пластикової головки.

- Для затягування і зриву пластикових
головок болтів необхідно використову- 
вати шестигранний накидний ключ або 
торцеву головку.

- Відеоролики, що пояснюють порядок
монтажу арматури для ПЛІ можна 
подивитися на сайті компанії
sicame.ua в розділі «Підтримка».
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RPS 13/17-6SH
RPS 13/17-6H

Для більш зручного та швидкого 
монтажу рекомедовано 
застосовувати гайковий ключ RPS 
13/17-6SH та RPS 13/17-6H з 
реверсивним храповим механізмом.
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Монтаж магістральних проколюючих відгалужувальних 
затискачів 

1. Перевірити по маркуванню, що
затискач підходить для перерізу

даного проводу.

2. Послабити болт затискача і розвести
половинки його корпусу у відповідність

з розмірами проводу магістралі.

3. Використовуючи роз'єднувальні
клини виділити з пучка СІП жилу,
на яку буде монтуватися затискач
та одягнути затискач відкритою 
стороною на провід магістралі.

Шестигранна
головка: 13 мм 

Зривний елемент.
Момент сили зривання: 14 Nm 

Магістраль: 
ізольований провідник 

перерізом 25-95 мм2

Відгалуження:  
ізольований провідник 

перерізом 25-95 мм2

Перелік необхідного інструменту та обладнання: 
- кабелеріз MRK34;
- роз'єднувальний клин CIE 100;
- гайковий ключ RPS13/17-6SH;
- гайковий ключ RPS13/17-6H.

4. Вставити провід відгалуження
в затискач до упору в дно 

герметизирующего ковпачка і, 
утримуючи рукою знизу за 

корпус, закрутити болт 
затискача від руки до упору.
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5. Використовуючи торцеву головку з тріскачкою або накидний ключ плавно,
без ривків, затягувати болт до зриву пластикової головки.

- Для затягування і зриву пластикових
головок болтів необхідно використову- 
вати шестигранний накидний ключ або 
торцеву головку.

- При наявності на затискачу двох
сривних головок їх необхідно затягувати 
по черзі для попередження перекосу 
деталей затискача.

- Відеоролики, що пояснюють порядок
монтажу арматури для ПЛІ можна 
подивитися на сайті компанії
sicame.ua в розділі «Підтримка».

RPS 13/17-6SH
RPS 13/17-6H

Для більш зручного та швидкого 
монтажу рекомедовано 
застосовувати гайковий ключ RPS 
13/17-6SH та RPS 13/17-6H з 
реверсивним храповим механізмом.
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2.2.7. Монтаж відгалужень
Всі типи опор повинні бути розраховані на однофазні або трифазні 

відгалуження в одну або дві сторони від магістралі. На відгалуженнях для 
введення в будівлі (споруди) в залежності від кількості фаз і електричного 
навантаження як правило застосовуються двожильні або четирьохжильні 
провода СІП перерізом 16-25 мм2.

Довжина лінії відгалуження від опори до будівлі повинна бути не більше 25 м. 
При більшій відстані необхідно встановлювати додаткову проміжну опору. На 

опорі і на будівлі повинні бути встановлені анкерні кріплення.
Залежно від довжини лінії відгалуження, перетину і кількості жил проводу СІП 

застосовуються такі відгалужувальні комплекти арматури:

Роботи з монтажу відгалужень до вводу в будівлі (споруди) виконуються в 
наступній послідовності:

- монтаж на будівлі (споруді) кронштейна (гака) для анкерного затискача;
- установка натяжного затискача на провід відгалуження (залишивши провід

довжиною, достатньою для приєднання до проводів вводу або лічильника на будівлі);
- монтаж натяжного затискача з проводом відгалуження на кронштейн (гак) на

будівлі;
- монтаж на опорі кронштейна (гака);
- натяг СІП відгалуження від будівлі до опори, влаштування відмітка на проводі

місця установки натяжного затискача і місця зрізу кінців жил від бухти (барабана);
- монтаж натяжного затискача на провід відгалуження зі сторони опори;
- закріплення СІП на опорі - навішування натяжного затискача на кронштейн

(гак) опори;
- приєднання проводів відгалуження до проводів вводу на будівлі;
- приєднання проводів відгалуження до магістралі ПЛІ за допомогою

відгалужувальних з'єднувальних проколюючих затискачів.

- гак для відгалужень CST12 в комплекті з
натяжним затискачем GUKd2/ GUKd2 (p)
або GUKd4/ GUKd4 (p) - для СІП від 2х16
до 4х35 мм2.
Цей комплект може бути використаний в
будівництві ліній відгалуження для
введення в будівлю довжиною понад 25 м
(з додатковою опорою).
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Розділ 3. Основні габаритні відстані при будівництві ліній СІП
3.1. Розташування проводів на опорах  

ПЛІ слід розташовувати таким чином, щоб їх опори не загороджували входи в 
будівлі і в'їзди у двори, не створювали перешкод руху транспорту та пішоходів.

В населеній і ненаселеній місцевості відстань по вертикалі від проводів СІП за 
найбільшої стріли провисання до поверхні землі або до проїжджої частини вулиці 
повинна бути не менше ніж 5,0 м. У важкодоступній місцевості ця відстань може 
бути зменшена до 2,5 м, а в недоступній (схили гір, скелі) - до 1,0 м.

У разі перетину непроїзної частини вулиці відгалуженнями до вводів у будівлі 
(споруди) відстань від СІП до тротуарів і пішохідних доріжок за найбільшої 
стріли провисання має бути не меншою ніж 3,5 м. 

 Відстань по вертикалі від СІП відгалуження вводу в будівлю (споруду)  до 
поверхні землі перед конструкцією вводу має бути не меншою ніж 2,75 м. 

Відстань від проводів СІП до дерев і кущів не нормується. В такому випадку 
допускається вирубка окремих дерев, які створюють загрозу пошкодження 
проводу лінії або перешкоджають проходженню лінії.
 Сумісне підвішування на спільних опорах неізольованих проводів повітряної 

лінії (ПЛ) напругою до 1 кВ і проводів СІП допускається з дотриманням 
наступних вимог:

- неізольовані провода ПЛ повинні бути розташовані вище проводів СІП;
- відстань між проводами ПЛ і СІП на опорі та в прогоні за температури повітря

+150С без вітру повинна бути не менше 0,5 м.
У разі сумісного підвішування на спільних опорах різних кіл ПЛІ напругою до

1 кВ відстань між лініями СІП на опорі та в прогоні повинна бути не меншою ніж 
0,3 м.

 У разі сумісного підвішування на спільних опорах неізольованих проводів ПЛ 
напругою до 10 кВ і проводів ПЛІ напругою до 1 кВ відстань по вертикалі між 
ближніми проводами ліній різної напруги (на спільній опорі, а також у прогоні за 
температури повітря +150С без вітру) має бути не менше ніж 1 м.

Провід ПЛ напругою до 10 кВ при цьому треба розташовувати вище проводів 
лінії СІП до 1 кВ.

 У разі сумісного підвішування на спільних опорах повітряної лінії з 
захищеними проводами (ПЛЗ) напругою до 10 кВ і проводів СІП напругою до 
1 кВ відстань по вертикалі між найближчими проводами ліній різної напруги (на 
спільній опорі і в прогоні при температурі повітря +150С без вітру) має становити 
не менше ніж 0,5 м. Провід ПЛЗ напругою до 10 кВ при цьому слід розташовувати 
вище проводів лінії СІП до 1 кВ.
    Допускається також здійснювати перетин ліній напругою до 1 кВ у прогоні. У 
цьому випадку відстань по вертикалі між ближними проводами ліній, що 
перетинаються на опорі і в прогоні (при температурі повітря +150С без вітру) має 
бути не меншою: між неізольованими проводами ПЛ і ПЛІ - 0,5 м; між проводами 
ПЛІ - 0,1 м.
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 У разі перетину ПЛІ напругою до 1 кВ з автомобільними дорогами загального 
користування найменша відстань по вертикалі від проводу СІП до покриття 
проїзної частини повинна бути 7,0 м. При зближенні ПЛІ з автомобільними 
дорогами відстань від СІП до дорожних знаків і утримуючих їх тросів повинно 
бути не менше 0,5 м.
 При перетині ПЛІ з трубопроводом відстань від проводів лінії за найбільшої 

стріли провисання до елементів трубопроводу має бути не менше ніж 1 м.

3.2. Прокладання відгалужень СІП по стінах будівель і споруд
Прокладання СІП по стінах будівель і споруд необхідно здійснювати таким 

чином, щоб вони були недосяжними для дотику з місць, де можливе часте 
перебування людей (вікна, балкони, тераси, ганок тощо). Відстані для 
прокладання СІП в цих випадках наведені на зображенні.

Прокладати СІП по стінах вибухо- і пожежонебезпечних будівель і споруд
(АЗС, газорозподільних станцій тощо)  не допускається.
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Мінімальна відстань по горизонталі від СІП до елементів 
найближчих будівель і споруд при найбільшому відхиленні: 
до балконів, терас, вікон - 
до глухих стін - 

1,0 м
0,15 м

Мінімальна відстань по вертикалі при проходженні над дахом 
(покрівлею) будівель:
для промислових будівель і споруд - 
для малих архітектурних форм (торгівельні павільйони, намети, 
кіоски тощо), на даху яких унеможливлене перебування людей - 

2,5 м

0,5 м
Мінімальні відстані при проходженні СІП по стіні будівлі у разі 
горизонтального прокладання:
над вікном або вхідними дверима - 
під вікном або балконом - 
до землі - 

0,3 м
0,5 м
2,75 м

у разі вертикального прокладання: 
до вікон - 
до балконів і вхідних дверей - 

0,5 м
1,0 м

Мінімальна відстань в просвіті від стіни будівлі до СІП - 0,06 м
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Розділ 4. Типові вузли кріплення проводів СІП на опорах
(за Проектом повторного застосування "Залізобетонні 

опори ПЛІ 0,38 кВ. Типові будівельні конструкції, вироби та 
вузли, арх. №202.2н ") 
Закріплення СІП на проміжних опорах:

а). з отвором і прохідним гаком: 
1 – затискач плашковий ПС-1-1;
4 – затискач для повторних заземлень TND 151; 
21 – затискач підтримуючий PSP 120 (PSP 122); 
31 – гак-болт GHW 16/200 (16/250);
ЗП– провід А16.

б). з кріпленням гака бандажною стрічкою: 
1 – затиска плашковий ПС-1-1;
4 – затискач для повторних заземлень TND 151; 
21 – затискач підтримуючий PSP 120 (PSP 122);
29 – гак універсальний CSC 16r;
36 – бандажна стрічка IF 207;
37 – скрепа CF 20;
ЗП– провід А16.

в). на кутовій опорі:
1 – затискач плашковий ПС-1-1;
4 – затискач для повторних заземлень TND 151;
23 – затискач підтримуючий кутовий GP2Q;
31 – гак-болт GHW 16/200 (16/250);
ЗП– провід А16.
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г). на кутовій опорі з підкосом:
1 – затискач плашковий ПС-1-1;
4 – затискач для повторних заземлень TND 151; 
23 – затискач підтримуючий кутовий GP2Q;
29 – гак універсальний CSC 16r;
36 – бандажная стрічка IF 207;
37 – скрепа CF 20;
У3 – кронштейн У3 (У4)*;
ЗП – провід А16.

Рішення по  закріпленню СІП на анкерних опорах:

а). з отвором і прохідним гаком:
1 – затискач плашковий ПС-1-1;
4 – затискач для повторних заземлень TND 151; 
8 – затискач з'єднувальний, що пресується 
MJPT…;
17 – натяжний затискач для магістралі GUKo1 
(GUKo2);
26 – ремінець стяжний CCD9-62;
31 – гак-болт GHW 16/200 (16/250);
ЗП – провід А16.

б). з кріпленням гака бандажною стрічкою: 
1 – затискач плашковий ПС-1-1;
4 – затискач для повторних заземлень TND 151; 
8 – затискач з'єднувальний, що пресується 
MJPT…;
17 – натяжний затискач для магістралі GUKo1 
(GUKo2);
26 – ремінець стяжний CCD9-62;
29 – гак універсальний CSC 16r;
36 – бандажна стрічка IF 207;
37 – скрепа CF 20;
ЗП – провід А16.
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в). з з'єднанням СІП в петлі анкерної опори 
проколюючими затискачами:
1 – затискач плашковий ПС-1-1;
4 – затискач для повторних заземлень TND 151; 
6 – затискач проколюючий магістральний 
TTD 301 (TTD 401);
17 – натяжний затискач для магістралі GUKo1 
(GUKo2);
26 – ремінець стяжний CCD9-62;
32 – гак, що накручується GHN 16;
ЗП – провід А16.

г).  з перехідом неізольованою лінії в СІП:

1 – затискач плашковий ПС-1-1;
4 – затискач для повторних заземлень TND 151;
5 – затискач з одностороннім проколюванням ізляції NTD 301 (NTD 401); 
17 – натяжний затискач для магістралі GUKo1 (GUKo2);
27 – затискач плашковий PGA 101 G;
29 – гак універсальний CSC 16r;
36 – бандажна стрічка IF 207;
37 – скрепа CF 20;
41 – обмежувач перенапруги T1 PROTECT 50;
ЗП – провід А16.
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Закріплення СІП на кінцевих опорах: 
а). з отвором і прохідним гаком:

1 – затискач плашковий ПС-1-1;
2 – затиская проколюючий для відгалужень TTD 151 (TTD 241); 
4 – затискач для повторних заземлень TND 151;
17 – натяжний затискач для магістралі GUKo1 (GUKo2);
22 – модуль для заземлень FCC 1;
26 – ремінець стяжний CCD9-62;
27 – затискач плашковий PGA 101 G;
31 – гак-болт GHW 16/200 (16/250);
41 – обмежувач перенапруги T2 PROTECT 50;
ЗП – провід А16.
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б). з перехідом повітряної лінії у кабельну:

1 – затискач плашковий ПС-1-1;
2 – затиская проколюючий для відгалужень TTD 151 (TTD 241); 
4 – затискач для повторних заземлень TND 151;
17 – натяжний затискач для магістралі GUKo1 (GUKo2);
22 – модуль для заземлень FCC 1;
24 – кабельний хомут BIC 30-50;
27 – затискач плашковий PGA 101 G;;
31 – гак-болт GHW 16/200 (16/250);
36 – бандажна стрічка IF 207;
37 – скрепа CF 20;
40 – кінцева перехідна термоусаджувальна муфта T4THS…;
41 – обмежувач перенапруги T2 PROTECT 50;
ЗП – провід А16.



sicame.ua 63

Приклади закріплення СІП на кутових анкерних опорах:

а). з прохідним гаком і з'єднанням СІП у петлі 
анкерної опори з'єднувальними  затискачами, що 
пресуються:
1 – затискач плашковий ПС-1-1;
4 – затискач для повторних заземлень TND 151;
8 – затискач з'єднувальний, що пресується MJPT…;
17 – натяжний затискач для магістралі GUKo1 (GUKo2); 
26 – ремінець стяжний CCD9-62;
31 – гак-болт GHW 16/200 (16/250);
32 – гак, що накручується GHN 16;
ЗП – провід А16.

б). з підкосом, кріплення гаків бандажною стрічкою і з'єднання СІП у
петлі анкерної опори проколюючими затискачами:

1 – затискач плашковий ПС-1-1;
4 – затискач для повторних заземлень TND 151;
6 – затискач проколюючий магістральний TTD 301 (TTD 401); 
17 – натяжний затискач для магістралі GUKo1 (GUKo2) 
(розташовані на різних рівнях);
26 – ремінець стяжний CCD9-62;
29 – гаки універсальні CSC 16r (розташовані на різних рівнях); 
36 – бандажна стрічка IF 207;
37 – скрепа CF 20;
У3 – кронштейн У3 (У4)*;
ЗП – провід А16.
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Рішення щодо закріплення СІП на відгалужувальних 
анкерних опорах:

1 - затискач плашковий ПС-1-1;
4 – затискач для повторних заземлень TND 151;
6 – затискач проколюючий магістральний TTD 301 (TTD 401);
17 – натяжні затискачі для магістралі GUKo1 (GUKo2) (розташовані на різних 
рівнях);
26 – ремінець стяжний CCD9-62;
29 – гаки універсальні CSC 16r (розташовані на різних рівнях);
36 – бандажна стрічка IF 207;
37 – скрепа CF 20;
ЗП – провід А16.

а). з кріпленням гаків бандажної стрічкою і з'єднанням ліній магістралі і 
відгалуження в петлі анкерної опори проколюючими затискачами:
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б). з підкосом і з'єднанням ліній магістралі і відгалуження в петлі анкерної опори 
проколюючими затискачами:

1 – затискач плашковий ПС-1-1;
6 – затискач проколюючий магістральний TTD 301 (TTD 401); 
17 – натяжний затискач для магістралі GUKo1 (GUKo2);
26 – ремінець стяжний CCD9-62;
29 – гак універсальний CSC 16r;
31 – гак-болт GHW 16/200 (16/250);
32 – гак, що накручується GHN 16;
36 – бандажна стрічка IF 207;
37 – скрепа CF 20;
У3 – кронштейн У3 (У4)*;
ЗП – провід А16.

Закріплення СІП на відгалужувальних проміжних опорах:

а). з прохідним гаком і з'єднанням ліній 
магістралі і відгалуження проколюючими 
затискачами:
1 – затискач плашковий ПС-1-1;
4 – затискач для повторних заземлень TND 151; 
6 – затискач проколюючий магістральний TTD 301 
(TTD 401);
17 – натяжний затискач для магістралі GUKo1 
(GUKo2);
21 – підтримуючий затискач для магістралі PSP 120 
(PSP 122);
26 – ремінець стяжний CCD9-62;
31 – гак-болт GHW 16/200 (16/250);
32 – гак, що накручується GHN 16;
ЗП – провід А16.
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б). з підкосом, кріпленням гаків бандажною стрічкою і з'єднанням ліній 
магістралі і відгалуження проколюючими затискачами:

1 – затискач плашковий ПС-1-1;
4 – затискач для повторних заземлень TND 151;
6 – затискач проколюючий магістральний TTD 301 (TTD 401); 
17 – натяжний затискач для магістралі GUKo1 (GUKo2);
21 – підтримуючий затискач для магістралі PSP 120 (PSP 122); 
26 – ремінець стяжний CCD9-62;
29 – гак універсальний CSC 16r;
36 – бандажна стрічка IF 207;
37 – скрепа CF 20;
У3 – кронштейн У3 (У4)*;
ЗП – провід А16.
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Рішення по організації відгалужень до споживачів:
На будь-якій опорі додатково до основних вузлів закріплення проводів СІП 

можуть бути виконані відгалуження до вводів в будівлі (споруди). Залежно від 
кількості фаз, перерізу застосовуваних проводів, довжини лінії відгалуження та 
інших факторів можливі наступні основні типи відгалужень:

а). однофазне відгалуження до вводу в 
будівлю:
1 – затискач плашковий ПС-1-1;
2 – проколюючий відгалужувальний 
затискач TTD151;
15 - натяжний затискач для відгалужень 
GUKd2/GUKd2 (p);
36 – бандажна стрічка IF 207;
37 – скрепа CF 20;
38 – гак для відгалужень CST12;
ЗП – провід А16.

б). однофазне відгалуження до вводу в будинок із захистом від грозових 
перенапруг:
1 – затискач плашковий ПС-1-1;
2 – проколюючий відгалужувальний затискач TTD151;
15 - натяжний затискач для відгалужень GUKd2/GUKd2 (p);
27– затискач плашковий PGA 101 G;
36 – бандажна стрічка IF 207;
37 – скрепа CF 20;
38 – гак для відгалужень CST12;
41 – обмежувач перенапруги T2 PROTECT 28;
ЗП – провід А16.
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в). трифазне відгалуження до вводу в будівлю:
1 – затискач плашковий ПС-1-1;
2 – проколюючий відгалужувальний затискач TTD151;
16 - натяжний затискач для відгалужень GUKd4/GUKd4 (p); 
36 – бандажна стрічка IF 207;
37 – скрепа CF 20;
38 – гак для відгалужень CST12;
ЗП – провід А16.

г). трифазне відгалуження до вводу в будинок із захистом від грозових 
перенапруг:
1 – затискач плашковий ПС-1-1;
2 – проколюючий відгалужувальний затискач TTD151;
16 - натяжний затискач для відгалужень GUKd4/GUKd4 (p);
27– затискач плашковий PGA 101 G;
36 – бандажна стрічка IF 207;
37 – скрепа CF 20;
38 – гак для відгалужень CST12;
41 – обмежувач перенапруги T2 PROTECT 28;
ЗП – провід А16.
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ж). закріплення проводу однофазного 
відгалуження на фасаді будівлі:
15 - натяжний затискач для відгалужень 
GUKd2/ GUKd2 (p);
25 – фасадний кронштейн SC 93-6PC;
39 – гак для відгалужень CST12 з дубелями; 
44 – труба ПВХ.

з). закріплення проводу трифазного 
відгалуження на фасаді будівлі:
16 - натяжний затискач для відгалужень 
GUKd4/ GUKd4 (p);
25 – фасадний кронштейн SC 93-6PC;
39 – гак для відгалужень CST12 з дубелями; 
44 – труба ПВХ.
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