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1.7. Умовне позначення опор має літерно-цифровий шифр:

П 35 – 1з ( 1 x СК120-6 ) – 1
      Тип опори:

П - проміжна опора;

A - анкерна опора;

АП – анкерна полегшена опора;

К - кінцева опора;

КА- кутова анкерна;

ВА- відгалужувальна анкерна опора

   Тип лінії: ПЛЗ 35 кВ

   Кількість кіл: 1з (1 коло захищеним проводом PAS)

   Кількість стояків: 1;2;

 

   Тип стояків: СК120-…; СК135-...

   Варіант виконання конструкції опори: 1;2

Приклад умовного позначення:

- проміжна опора ПЛЗ 35 кВ на базі одного стояка СК120-6 з першим варіантом виконання 

конструкції опори  - П35-1з(1xСК120-6)-1;

- анкерна опора ПЛЗ 35 кВ на базі двох стояків СК135-10 з першим варіантом виконання 

конструкції опори  - А35-1з(2xСК135-10)-1;

1.8. Проектом передбачена можливість встановлення додаткового обладнання на опорах, а саме:

- улаштування відгалуження;

- встановлення роз'єднувача;

- встановлення кабельної муфти;

- встановлення кабельної муфти та роз’єднувача;
- встановлення ЗА типу 3хAZB35/40.5-2;

- встановлення гасника вібрації PLVIB;

- організація відгалуження ПЛЗ 35 кВ від проміжної опори ПЛ 35 кВ .

ПЗ-2

1.9. Умовне позначення типу додаткового обладнання має наступний літерно-цифровий шифр:

  УВ 35з – 1
Тип додаткового обладнання опори:

         УВ - улаштування відгалуження;

         Р  - роз'єднувач;

         КМ - кабельна муфта;

         КМР - кабельна муфта та роз’єднувач;
         ЗА - ЗА типу 3хAZB35/40.5-2;

         ГВ - гасник вібрації типу PLVIB

Тип опори на яку встановлюється обладнання:

         35з – опора ПЛЗ 35 кВ 

Варіант виконання обладнання: 1;2

Приклад умовного позначення опори з додатковим обладнанням :

- Кінцева опора ПЛЗ 35 кВ в першому варіанті виконання на базі двох стояків СК120-10 з 

встановленням ЗА (захисний апарат) – К35-1з(2xСК120-10)-1 + ЗА35з-1;

- Анкерна опора ПЛЗ 35 кВ в першому варіанті виконання на базі двох стояків СК120-16 з 

улаштуванням відгалуження – А35-1з(1хСК120-16)-1 + УВ35з-3.

1.10. Специфікації залізобетонних елементів, металоконструкцій, ізоляторів та лінійної арматури 

подані окремо для опор та для додаткового обладнання .

Для уточнення специфікації опори на якій встановлено додаткове обладнання необхідно виконати 

вибірку матеріалів по відповідній специфікації для опори та доповнити її матеріалами, які вибрати по 

відповідній специфікації для встановлення додаткового обладнання .

2. ВКАЗІВКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ОПОР

2.1. Передбачені проектом опори розраховані для застосування у 1-5 районах за навантаженням 

ожеледі, 1-5 районах за вітровим тиском та у 1-5 районах за навантаженням дії вітру на проводи вкриті 

ожеледдю відповідно до ПУЕ.

2.2. Опори розроблені для застосування у районах з розрахунковою температурою найхолоднішої 

п'ятиденки до мінус 40° С.

2.3. Опори призначені для застосування у неагресивних і слабоагресивних ґрунтових 

середовищах. У випадку застосування опор у середньо і сильно агресивних ґрунтових середовищах тип 

захисного покриття залізобетонних стояків на висоті 3 м від комля повинен вибиратись згідно з ДСТУ Б 

В.2.6-145:2010 «Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії», а сталевих конструкцій - 

згідно з ОСТ 34-72-645-83 «Конструкции стальные опор воздушных линий электропередачи напряжением 

0,38 – 35 кВ».
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2.4. Анкерні опори встановлюються на прямих ділянках ПЛЗ 35 кВ при зміні перерізу , тяжіння 

проводу та на кінцях анкерних прогонів. Довжина анкерного прогону приймається не більшою за :

- 1,5 км для лінії ПЛЗ 35 кВ в 1-3му районі за навантаженням ожеледі;

- 1 км для лінії ПЛЗ 35 кВ в 4-5 районі за навантаженням ожеледі;

Також допускається встановлення анкерних полегшених опор на кінцях анкерних ділянок де не 

має зміни тяжіння та перерізу проводу. Анкерна полегшена опора може встановлюватися на кутах траси 

лінії ПЛЗ 35 кВ. Максимальний кут відхилу лінії α та марка стояка визначається з таблиці на кресленні 

анкерної полегшеної опори 1.15/3-03.

2.5. Кутові анкерні опори використовуються в місцях повороту траси лінії ПЛЗ 35 кВ . Значення 

допустимого кута відхилу лінії α та марка стояка визначається з таблиці на кресленні кутової анкерної 

опори 1.15/3-04. 

2.6. Проміжні опори використовуються на прямих ділянках магістралі ПЛЗ 35 кВ. Проміжні опори

допускають кут відхилу лінії не більше ніж 5°.

2.7. Опори відгалужувальні анкерні є анкерними в бік відгалуження та проміжними на прямолінійній 

ділянці ПЛЗ 35 кВ.

2.8. Кінцеві опори встановлюються по кінцям лінії ПЛЗ 35 кВ.

3. ПРОВОДИ, ІЗОЛЯТОРИ ТА АРМАТУРА

3.1. Всі типи опор розраховані на підвішування одного кола ПЛЗ 35 кВ з проводами PAS-35 

номінальним перерізом 70-120 мм². Провід, що використовується для будівництва ліній ПЛЗ 35 кВ повинен 

мати ізоляцію зі світлостабілізованого зшитого поліетилену та відповідати вимогам ДСТУ 4743:2007 

«Проводи самоутримні ізольовані та захищені для повітряних ліній електропередавання. Загальні технічні 

умови». Характеристики проводу PAS-35 приведені в таблиці 3.1 .

3.2. Вся лінійна арматура, що використовується в рішеннях проекту, забезпечує збереження 

герметичності проводу протягом усього терміну служби лінії (згідно СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-83:2013 

«Вимоги до проектування повітряних ліній електропередавання напругою від 6 кВ до 35 кВ з проводами із 

захисним покриттям. Правила»).

3.3. Усі металеві частини елементів лінійної арматури , що використовується в рішеннях проекту, 

з боку потенціалу ПЛЗ 35 кВ мають електричний зв’язок із жилою проводу (вирівнювання потенціалу) для 

запобігання пошкодженню ізоляції проводу (згідно СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-83:2013 «Вимоги до 

проектування повітряних ліній електропередавання напругою від 6 кВ до 35 кВ з проводами із захисним 

покриттям. Правила»).

1.7. Умовне позначення типу додаткового обладнання має наступний літерно-цифровий шифр:

КМР – 1 – 0
Тип додаткового обладнання опори:

         УВ - улаштування відгалуження;

         Р  - роз'єднувач;

         КМ - кабельна муфта;

         КМР - кабельна муфта та роз'єднувач;

         ОПН - обмежувач перенапруг

Варіант виконання обладнання: 1;2;3;4;5;6;7;8

Тип стояка на який встановлюється 

додаткове обладнання: 

0 – стояк СК105, СК120;

1 – стояк СВ105.

Таблиця 3.1. Характеристики проводу PAS-35
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70 16,9 340

95 18,6 420

120 20 510

3.4. Для закріплення проводу PAS-35 кола лінії ПЛЗ 35 кВ застосовуються: опорно-стрижневі 

ізолятори PSI 42 RD, діелектричні полімерні спіральні в'язки типу PLCDT42 або PLDT42, натяжні полімерні 

ізолятори типу PSI 42 CС, натяжні клинові затискачі PA.

Для з'єднання проводу PAS-35 кола лінії ПЛЗ 35 кВ між собою на опорі та для розгалужень 

використовуються затискачі проколюючи типу TTDC45401 AT. 

Для забезпечення захисту ізоляції від треккінг – ефекту, проектом передбачено використання 

проколюючих затискачів з системою вирівнювання потенціалу на болтах затискача (опція АТ). 

Для збереження герметичності лінії, з’єднання будівельних довжин проводу PAS-35 виконується 

на анкерній опорі з використанням проколюючого затискача з двома ковпачками, що герметизують, 

TTDC45401 AT FBA (Опція FBA).

3.5. Згідно п.2.5.94 ПУЕ захист від вібрацій виконується якщо напруження в проводі прогону при 

середньорічній температурі tе перевищує 40 МПа ( σе>40 МПа ). Значення σе для різних перерізів проводів 

PAS-35 при Тмах = 4 кН або Тмах = 8 кН вказані в табл. 3.1.. Для захисту від вібрації проводу, де це 

необхідно, на лінію встановлюються на відстані 150 мм від останнього елемента лінійної арматури 

діелектричні спіральні гасники вібрації PLVIB (див. 1.15/4-08)

3.6. Відстань між проводами різних фаз на опорі при відгалуженнях, переході з одного 

розташування в інше та перетинанні між собою при транспозиції повинна бути не менше ніж 500 мм. При 

цьому треба враховувати наслідки дії ожеледного навантаження на розташування проводів ПЛЗ .

3.7. Ізоляційна відстань в повітрі від проводів та арматури , яка знаходиться під напругою до 

заземлених елементів опори повинна бути не менше ніж 350 мм. 

3.8. Технічні характеристики лінійної арматури вказані в розділі 1.15/5. 

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ МАКСИМАЛЬНОГО ТЯЖІННЯ ПРОВОДУ

4.1. Проектом передбачене використання наступних максимальних тяжінь Тмах : 4 кН; 8 кН.

4.2. В загальному випадку при виборі максимального тяжіння , доцільно керуватися наступними 

рекомендаціями: 

- максимальне тяжіння 4 кН рекомендується приймати для умов населеної місцевості з 

використанням стояків проміжних опор з несучою здатністю  6 т· м (СК120-6; СК135-6);

- максимальне тяжіння 8 кН рекомендується приймати для умов ненаселеної місцевості з 

використанням стояків проміжних опор з несучою здатністю 10 т· м (СК120-10; СК135-10).

4.3. Опори на базі стояків СК135 рекомендується використовувати при необхідності збільшення 

габаритних прогонів та в якості підвищених опор для виконання перетинів з інженерними спорудами .

ПЗ-3
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6. ЗАКРІПЛЕННЯ ОПОР У ҐРУНТІ

6.1. Характеристики ґрунтів для розрахунку несучої здатності в них фундаментів прийняті за 

додатком «В» ДБН В.2.1-10-2009 “Основи та фундаменти споруд”.
6.2. В загальному випадку несуча здатність закріплення в ґрунті (див. розділ 1.15/2) повинна 

бути не менше несучої здатності будівельної конструкції опори. 

6.3. Засипка пазух котлованів здійснюється вийнятим під час буріння ґрунтом, за винятком 

рослинного шару ґрунту. Засипка пазух котлованів повинна здійснюватись з ущільненням ґрунту шарами 

не більше 20 см за допомогою трамбівки.

6.4. Закріплення опор в торфовищах, просадних та інших слабких ґрунтах визначається при 

конкретному проектуванні.

6.5. Умовне позначення закріплення опори в ґрунті має наступний літерно-цифровий шифр:

ЗГ 1 х 2,5 БТ – 1
Закріплення в ґрунті

Кількість стояків: 1;2;3

Розмір заглиблення: 2,5; 2,7 м.

Спосіб закріплення:

НГ - місцевий нерослинний ґрунт;

БТ – бетонування;

ЗК - залізобетонні кільця;

РГ – ригель.

Варіант виконання: 1;2

7. ЗАЗЕМЛЕННЯ. 

7.1. Згідно п. 2.5.127 ПУЕ на ПЛЗ слід заземлювати всі залізобетонні опори.  

7.2. Для заземлення залізобетонних опор в якості заземлювальних спусків (ЗС) проектом 

передбачено використання стального круга ∅10 по ДСТУ 4738:2007 «Прокат сортовий сталевий 

гарячекатаний круглий. Сортамент (EN 10060:2003. NEQ)».

7.3. На всіх опорах металеві кронштейни та траверси повинні бути приєднані до заземлюючого 

спуску. В якості з'єднувального провідника (ЗП1) використовується стальний круг ∅10 по ДСТУ 4738:2007 

«Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент (EN 10060:2003. NEQ)»

7.4. Для утворення надійного електричного контакту у колі заземлення перед монтажем 

сталевих елементів місця з'єднання необхідно зачистити до металічного блиску і змастити технічним 

вазеліном.

5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РОЗРАХУНКУ ОПОР

5.1. Розрахунок навантаження на опори виконувався відповідно до вимог ПУЕ . ПЛЗ 35 кВ 

відноситься до другого класу безвідмовності (2КБ) з наступними характеристиками:

- розрахунковий період експлуатації - 50 років;

- середній період повторюваності змінних навантажень при розрахунках конструкцій за першою 

групою граничних станів - 50 років;

- середній період повторюваності змінних навантажень при розрахунках конструкцій за другою 

групою граничних станів - 10 років;

- середній період повторюваності змінних навантажень при розрахунках проводів та арматури - 

10 років;

5.2. Розрахунок навантаження на опори виконувався для наступних кліматичних районів з 

відповідними характеристичними значеннями:

- вітровий тиск Wo: 1 район - 400 Па; 2 район - 450 Па; 3 район - 500 Па; 4 район - 550 Па;   

5 район - 600 Па.

- вага ожеледі Gp: 1 район - 8 Н/м; 2 район - 12 Н/м; 3 район - 15 Н/м; 4 район - 20 Н/м;     

5 район - 30 Н/м.

- вітровий тиск під час ожеледі на конструкції опори Wog: 1 район - 150 Па; 2 район - 200 Па;    

3 район - 250 Па; 4 район - 300 Па; 5 район - 350 Па.

- вітрове навантаження на проводи під час ожеледі Qo: 1 район - 4 Н/м;  2 район - 6 Н/м;        

3 район - 8 Н/м; 4 район - 10 Н/м; 5 район - 12 Н/м.

5.3. Розрахункові навантаження і коефіцієнти перевантажень прийняті у відповідності з п . 2.5.62 - 

2.5.67 ПУЕ.

5.4. При розрахунках приймались наступні типи місцевості (згідно ПУЕ п. 2.5.45):

I (ненаселена) – відкриті поверхні морів, озер, а також плоскі рівнини без перешкод, що  

піддаються дії вітру на ділянці довжиною не менше ніж 3 км.

II (населена) – сільська місцевість з огорожами (парканами), невеликими спорудами, будинками і 

деревами.

5.5. При проектуванні лінії в III типі місцевості (приміські і промислові зони і протяжні лісові 

масиви) слід використовувати данні типового проекту як для II типу місцевості.

5.6. Розрахункові вітрові прогони наведені в табл. 6.1-6.4. Вітрові прогони для проміжної опори 

визначались виходячи з несучої здатності стояка. 

5.7. При визначенні розрахункового вітрового прогону між різними типами опор необхідно 

приймати менший прогін, який відповідає одній із суміжних опор.

5.8. В нормальному режимі проміжні опори розраховувались на зусилля від вітрового навантаження 

на проводи та стояк опори під час ожеледі та без неї.

В аварійному режимі проміжні опори розраховувались на умовне горизонтальне навантаження 

вздовж лінії від обірваного проводу, яке рівне 0,5Тмах, но не менше ніж 3 кН.

При аварійному  режимі прийняте наступне сполучення кліматичних умов :

- проводи покриті ожеледдю, температура мінус 5°С, вітер відсутній;

- мінімальна температура , вітер та ожеледь відсутні.

5.9. Анкерні, відгалужувальні, кінцеві опори розраховувались на зусилля від тяжіння проводів . 

Кутові проміжні, кутові анкерні  та анкерні полегшені опори - на зусилля від тяжіння проводів та 

тиску вітру на проводи і стояк опори . 

5.10. За розрахунковий прогін приймається найменше з двох значень розрахункового вітрового 

прогону (див. табл 5.1-5.4) та рекомендованого габаритного прогону  (див. табл. 5.5-5.10).
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Таблиця 5.1. Розрахункові вітрові прогони для проміжної опори П35-1з(1хСК120-6)-1, м

Тип місцевості І (ненаселена) ІІ (населена) 

Тип 
опори 

Переріз 
проводу 

Вітровий 
тиск, Па 

Ожеледне навантаження від 12 до 30 Н/м 

Навантаження дії вітру на проводи, вкриті ожеледдю, Н/м 

6 8 10 12 6 8 10 12 
П3

5-
1з

(1
хС

К1
20

-6
)-

1 

70 

450 66 58 49 42 127 94 73 63 

500 60 58 49 42 114 94 73 63 

550 55 55 49 42 101 94 73 63 

600 51 51 49 42 88 88 73 63 

95 

450 65 57 48 42 112 92 70 62 

500 59 57 48 42 101 92 70 62 

550 55 55 48 42 92 92 70 62 

600 51 51 48 42 82 82 70 62 

120 

450 62 56 47 41 102 90 68 60 

500 57 56 47 41 92 90 68 60 

550 53 53 47 41 84 84 68 60 

600 49 49 47 41 76 76 68 60 
 

Таблиця 5.2. Розрахункові вітрові прогони для проміжної опори П35-1з(1хСК120-10)-1, м Таблиця 5.4. Розрахункові вітрові прогони для проміжної опори П35-1з(1хСК135-10)-1, м

Таблиця 5.3. Розрахункові вітрові прогони для проміжної опори П35-1з(1хСК135-6)-1, м

Тип місцевості І (ненаселена) ІІ (населена) 

Тип 
опори 

Переріз 
проводу 

Вітровий 
тиск, Па 

Ожеледне навантаження від 12 до 30 Н/м 

Навантаження дії вітру на проводи, вкриті ожеледдю, Н/м 

6 8 10 12 6 8 10 12 

П3
5-

1з
(1
хС

К1
20

-1
0)

-1
 

70 

450 184 154 119 97 265 260 202 164 

500 168 154 119 97 245 245 202 164 

550 155 154 119 97 228 228 202 164 

600 145 145 119 97 213 213 202 164 

95 

450 163 149 116 94 235 235 195 159 

500 149 149 116 94 217 217 195 159 

550 138 138 116 94 202 202 195 159 

600 128 128 116 94 189 189 189 159 

120 

450 148 145 113 92 214 214 191 155 

500 136 136 113 92 197 197 191 155 

550 126 126 113 92 183 183 183 155 

600 117 117 113 92 172 172 172 155 

 

Тип місцевості І (ненаселена) ІІ (населена) 

Тип 
опори 

Переріз 
проводу 

Вітровий 
тиск, Па 

Ожеледне навантаження від 12 до 30 Н/м 

Навантаження дії вітру на проводи, вкриті ожеледдю, Н/м 

6 8 10 12 6 8 10 12 

П3
5-

1з
(1
хС

К1
35

-6
)-

1 

70 

450 47 42 36 31 72 63 54 47 

500 42 42 36 31 66 63 54 47 

550 37 37 36 31 60 60 54 47 

600 34 34 34 31 56 56 54 47 

95 

450 48 43 36 31 71 62 53 47 

500 44 43 36 31 65 62 53 47 

550 39 39 36 31 61 61 53 47 

600 36 36 36 31 56 56 53 47 

120 

450 48 42 36 32 68 60 52 46 

500 43 42 36 32 63 60 52 46 

550 40 40 36 32 59 59 52 46 

600 36 36 36 32 55 55 52 46 

 

Тип місцевості І (ненаселена) ІІ (населена) 

Тип 
опори 

Переріз 
проводу 

Вітровий 
тиск, Па 

Ожеледне навантаження від 12 до 30 Н/м 

Навантаження дії вітру на проводи, вкриті ожеледдю, Н/м 

6 8 10 12 6 8 10 12 

П3
5-

1з
(1
хС

К1
35

-1
0)

-1
 

70 

450 146 113 87 71 214 194 150 122 

500 132 113 87 71 197 194 150 122 

550 121 113 87 71 182 182 150 122 

600 110 110 87 71 170 170 150 122 

95 

450 129 110 85 69 189 188 146 119 

500 118 110 85 69 174 174 146 119 

550 108 108 85 69 161 161 146 119 

600 99 99 85 69 150 150 146 119 

120 

450 118 107 83 68 172 172 142 116 

500 107 107 83 68 158 158 142 116 

550 98 98 83 68 146 146 142 116 

600 90 90 83 68 137 137 137 116 
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Таблиця 5.5. Розрахункові габаритні прогони ПЛЗ 35 кВ для опор на базі стояка СК120 з проводом перерізом 70 мм² (Wo = 400-600 Па), м
ПЗ-6

Таблиця 5.6. Розрахункові габаритні прогони ПЛЗ 35 кВ для опор на базі стояка СК120 з проводом перерізом 95 мм² (Wo = 400-600 Па), м



Таблиця 5.7. Розрахункові габаритні прогони ПЛЗ 35 кВ для опор на базі стояка СК120 з проводом перерізом 120 мм² (Wo = 400-600 Па), м

Таблиця 5.8. Розрахункові габаритні прогони ПЛЗ 35 кВ для опор на базі стояка СК135 з проводом перерізом 70 мм² (Wo = 400-600 Па), м

Ін
в.
№

 о
ри

г.
Пі

дп
ис

 і 
да

т
а

За
м.
 Ін

в.
№

 

  

 

    1.15/ПЗ 7

Арк.    

Зм Кільк. № докум. Підпис Дата№ док.Арк.

ПЗ-7



Ін
в.
№

 о
ри

г.
Пі

дп
ис

 і 
да

т
а

За
м.
 Ін

в.
№

 

  

 

    1.15/ПЗ 8

Арк.    

Зм Кільк. № докум. Підпис Дата№ док.Арк.

ПЗ-8

Таблиця 5.10. Розрахункові габаритні прогони ПЛЗ 35 кВ для опор на базі стояка СК135 з проводом перерізом 120 мм² (Wo = 400-600 Па), м

Таблиця 5.9. Розрахункові габаритні прогони ПЛЗ 35 кВ для опор на базі стояка СК135 з проводом перерізом 95 мм² (Wo = 400-600 Па), м



Ін
в.
№

 о
ри

г.
Пі

дп
ис

 і 
да

т
а

За
м.
 Ін

в.
№

8. ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАПРУГ.

8.1. Згідно п. 2.5.116 ПУЕ на ПЛЗ 35кВ треба передбачати встановлення захисних апаратів (ЗА) 

для недопущення перекриття ізоляторів на опорах від грозових перенапруг.

8.2. Для захисту ПЛЗ 35 кВ від наведених перенапруг проектом передбачено встановлення ЗА 

типу 3хAZB35/40,5-2 (див 1.15/4-07). 

8.3. Для надійного захисту лінії ПЛЗ 35 кВ рекомендується встановлювати комплект ЗА з 

інтервалом не більш ніж 5 км. Креслення встановлення ЗА див. 1.15/4-07. 

8.4. При проектуванні допускається використання ЗА інших конструкцій , які визначені п 2.5.116 

ПУЕ та СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-83:2013 «Вимоги до проектування повітряних ліній електропередавання 

напругою від 6 кВ до 35 кВ з проводами із захисним покриттям . Правила». В даному випадку правила 

встановлення ЗА регулюються технічними рекомендаціями підприємства виробника та нормами ПУЕ.

8.5. Грозозахист підходів ПЛЗ 35 кВ до підстанції потрібно виконувати з дотриманням вимог 

глави 4.2. ПУЕ. Конструкція опор передбачає захист підходів к підстанції ЗА типу 3хAZB35/40,5-2 

встановленими на опорах на відстані 1 км до підстанції та на останній опорі перед підстанцією. 

9. МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ

9.1. Металоконструкції опор, що застосовані в проекті, є заводським виробом ТОВ «СІКАМ 

Україна».

9.2. Металоконструкції розраховані для використання в районах з розрахунковою температурою 

найбільш холодної п'ятиденки до мінус 40°С.

9.3 Маркування металоконструкцій прийнято за такою схемою :

ТМ35з-П
Тип конструкції:

ТМ35з - траверса для ПЛЗ 35 кВ

КР35p  - кронштейн для ПЛЗ 35 кВ

Варіант виконання конструкції: П; Р; К1; К2; НК

9.4. Всі металоконструкції, що використовуються, повинні бути захищені від корозії способом 

гарячого цинкування на товщину 60 мкм. 

10. ВКАЗІВКИ З ТЕХНОЛОГІЇ МОНТАЖУ 

10.1. Під час монтажу опор і проводів потрібно дотримуватися правил техніки безпеки у 

будівництві згідно зі  ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві» і НАОП 1.1.10-

1.10-83 «Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах 

Минэнерго СССР».
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Кутова анкерна 
опора КА35-1з(2xСК120-10)-1  ЗГ2х2,5БТ-1  1

Кінцева опора з 
улаштуванням 
відгалуження 

К35-1з(2xСК120-10)-1 
+

УВ35з-1
 ЗГ2х2,5БТ-1  1

Анкерна опора А35-1з(2xСК120-10)-1  ЗГ2х2,5БТ-1 1  

10.2. Монтаж лінії ПЛЗ 35 кВ необхідно виконувати у відповідності з СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-

86:2013 «Монтаж повітряних ліній електропередавання напругою від 6 кВ до 35 кВ з проводами із 

захисним покриттям. Інструкція» 

10.3.  Натягування проводів необхідно виконувати згідно з таблицями монтажних тяжінь див . 

розділ 1.15/6.

11 ПРАВИЛА ПРИВ'ЯЗКИ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ

11.1 Робочі креслення при проектуванні підлягають прив 'язці до конкретного будівництва. На 

кожному аркуші робочих креслень, які прив'язують, повинен бути заповнений штамп прив'язки. Анульовані 

аркуші виключають з прив'язаної документації без зміни загальної нумерації аркушів.

11.2 При прив'язці креслення де подано декілька варіантів виконання опори необхідно залишити 

тільки один проектний варіант. Інші варіанти повинні бути викреслені. На кресленні повинні бути подані 

тільки одне найменування опори, один варіант заглиблення та закріплення стояка в ґрунті.

11.3 При застосуванні опор з однаковим архівним номером , але з різними проектними рішеннями 

рекомендується виконати нову прив'язку креслення опори. При виконання прив'язки на одному кресленні 

необхідно додатково зробити пояснювальні написи та примітки, які б виключили двояке тлумачення 

креслень, специфікації.

11.4 Зміни при прив'язці повинні вноситись відповідно ДСТУ Б А .2.4-4:2009 «Основні вимоги до 

проектної та робочої документації».

11.5. Для правильного читання та розуміння прив’язаних робочих креслень рекомендується до 

проекту додавати відомість опор ПЛЗ 35 кВ у наступній редакції : 

Найменування
Тип опори та 
додаткового 
обладнання

Номер 
креслення 
опори та 

додаткового 
обладнання

Тип 
закріплення в 

ґрунті 
Примітка

Кінцева опора К35-1з(2xСК120-10)-1  ЗГ2х2,5БТ-1  

Кількість

1

Проміжна опора П35-1з(1xСК120-6)-1  ЗГ1х2,5НГ-1  6

№ 8

№ 10

№ 5

Номер 

опори

№ 1

№ 2, 3, 
4, 6, 7, 9

Таблиця 11.1 Відомість опор ПЛЗ 35 кВ (приклад)

ПЗ-9



ПЗ-10
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Таблиця 5 - Вибір затискача проколюючого поз. 5

Позначення
Переріз жили 
магістралі/

відгалуження, мм² 

Номінальний 
робочій 
струм

Примітки

TTDC45401 AT 50-120/50-120 345  

 

Таблиця 7 - Вибір затискача натяжного поз . 7

Позначення
Діапазон перерізів, 

мм² 
Руйнівне навантаження, 

кН
Примітки

PA4595 Р 70-95 30  

PA45120 Р 120 32

Вибір затискача проколюючого для ПЛЗ 35 кВ (відгалуження від магістралі)

Стійкість до 
струму КЗ, 

кА

14,5
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Вибір затискача натяжного для ПЛЗ 35 кВ

 

Таблиця 8 - Вибір ОПН з індикатором пробою поз. 8

Вибір ОПН з індикатором пробою для ПЛЗ 35 кВ

Позначення

AZB 35/40,5-1 1040,5

Номінальний струм 
розряду 8/20 мкс, Iн, кА

Найбільша тривало 
допустима робоча 
напруга, Uнд, кВ

Примітки

 

Індикатор 
пробою

 

Вибір в'язки односторонньої діелектричної 

Таблиця 4 - Вибір в'язки спіральної діелектричної поз. 4

Кольорове маркування Примітки

PLDT42-3 70-95 Блакитне
Застосовується для бокового 
одностороннього  кріплення 
захищеного проводу PAS-35  
на стрижневому ізоляторі 
типу PSI 42 RD.PLDT42-4 120 Жовте

Позначення
Діапазон перерізів, 

мм² 

 

Таблиця 6 - Вибір затискача проколюючого поз . 6

Позначення
Переріз жили 
магістралі/

відгалуження, мм² 

Номінальний 
робочій 
струм

Примітки

TTDC45401 AT  FBA 50-120/50-120 345  

Вибір затискача проколюючого для ПЛЗ 35 кВ (з’єднання будівельних довжин в петлі анкерної опори без 

механічного напруження в проводі з герметизацією зрізів)

Стійкість до 
струму КЗ, 

кА

14,5

Антитрекінгове вирівнювання 

потенціалу в середині затискача

1

Клас розряду 

відповідно до IEC 99-4 

 

5-5

       В’язки PLDT42 застосовуються для бокового одностороннього кріплення захищеного проводу PAS-35 на 
стрижневому ізоляторі типу PSI 42 RD. Одностороннє кріплення виконується для організації відгалуження 
від магістралі ПЛЗ 35 кВ до 15 метрів при використанні траверси ТМ35з-В

       Затискачі проколюючи типу TTDC45401 AT використовуються для відгалужень проводом PAS-35 від 
магістралі ПЛЗ 35 кВ. 

       Затискачі проколюючи з двома герметизуючими ковпачками типу TTDC45401 AT FBA 
використовуються для з’єднання будівельних довжин проводу магістралі в петлі анкерної опори

Антитрекінгове вирівнювання 

потенціалу в середині затискача

       ОПН AZB 35/40.5-1 використовується для захисту проводу і обладнання лінії ПЛЗ 35 кВ від 
шкідливої дії атмосферних або комутаційних перенапруг. ОПН оснащений індикатором пробою, що значно 
облегшує пошук та зменшує час пошуку пошкодженого ОПН

      Затискач натяжний PA застосовується в натяжній гірлянді для анкерного закріплення проводу PAS-
35 на анкерних (кінцевих) опорах ліній ПЛЗ 35 кВ. Затискач має антитрекінгову систему виносу 
потенціалу на металеві частини затискача .
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Позначення
Номінальна 

напруга, кВ
Примітки

Довжина шляху 

витоку, мм

Вибір запобіжника роз’єднувача BS-42

Таблиця 10 - Вибір запобіжника роз’єднувача BS-42 поз. 10

BS-42 35 860   

 

12

Вимикаюча 
здатність 

запобіжника, кА

Номінали плавких 

вставок, А

1; 3; 5; 8; 10; 16; 20; 25; 

31,5; 40; 80; 100

Таблиця 11 - Вибір затискача плашкового поз. 11

 

Технічні характеристики затискача плашкового

Позначення
Діаметр жили 
магістралі/

відгалуження, мм 
Примітки

PGA101 2,5-10,5/2,5-10,5  

Переріз жили 
магістралі/

відгалуження, мм² 
6-70/6-70

Таблиця 12 - Вибір оперативного затискача зі скобою поз. 12

Технічні характеристики оперативного затискача зі скобою

Позначення Примітки

TTDC45401FABI95U  

 

Переріз жили магістралі/
відгалуження, мм² 

50-120/50-120

Таблиця 13 - Вибір утримувача для кабелів поз. 13

Технічні характеристики утримувача для кабелів 35 кВ - BIC3050

Позначення Діаметр охвату, мм Примітки

 BIC3050 30-50
Використовується для закріплення кабелю 
по опорі

 

5-6 Таблиця 9 - Вибір ОПН з роз’єднувачем поз. 9

Позначення

AZB 35/40,5-2 1040,5

Номінальний струм 
розряду 8/20 мкс, Iн, кА

Найбільша тривало 
допустима робоча 
напруга, Uнд, кВ

Примітки

 1

Клас розряду 

відповідно до IEC 99-4 

Вибір ОПН з роз’єднувачем для ПЛЗ 35 кВ

 

         ОПН AZB 35/40.5-2 використовується для захисту проводу і обладнання лінії ПЛЗ 35 кВ від шкідливої дії атмосферних або комутаційних 
перенапруг. ОПН оснащений роз’єднувачем, що відключає від мережі пошкоджений ОПН. Це значно підвищує надійність лінії в цілому, та також 
облегшує пошук пошкодженого ОПН. AZB 35/40.5-2 використовується як складова частина комплекту захисного апарата ЗА 3хAZB 35/40.5-2 

       Запобіжник роз’єднувач BS встановлюється на лінії для організації захисту окремих її ділянок та,  
також дозволяє виконувати керування без навантаження (увімкнути, вимкнути) за допомогою 
оперативної штанги

Затискач плашковий PGA 101 використовується для з’єднання заземлюючих провідників та підключення 
ЗП до заземлюючих випусків стояків та траверс .

       Оперативні затискачі зі скобою TTDC45401FABI95U встановлюється на кінцевих, відгалужувальних 
анкерних опорах, на опорах що обмежують прогони з перетинами інженерних споруд та інших місцях де 
потрібно організовувати місця підключення переносного заземлення .

       Утримувач для кабелів BIC3050 використовується для закріплення кабелю по опорі .

Роз’єднувач
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Таблиця 14 - Вибір кабельної муфти 35 кВ поз. 14

Вибір кабельної муфти 35 кВ для кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену

Позначення
Діапазон 

перерізів, мм² Примітки

E3UETH 42 CM 70-240 70-240 До комплекту муфти входять наконечники 

Таблиця 15 - Вибір бандажної стрічки IF207 поз. 15

 

Технічні характеристики бандажної стрічки.

Позначення
Тип 

скрепи

Ширина 
стрічки, 

мм

IF 207 CF 20 20

Товщина 
стрічки, 

мм

0,7

Таблиця 16 - Вибір скріпи поз. 16

 

Технічні характеристики скріпи

Позначення
Товщина 

матеріалу, мм Примітки

CF 20 1  

Матеріал 

Немагнітна 
неіржавіюча сталь  

Муфта гарячої усадки

 

E3UETH 42 CM

Номінальна 
напруга, кВ

35

Муфта холодної усадки

 

Позначення
Діапазон 

перерізів, мм² Примітки

E3UIRF 42 CM 70-240 70-240 До комплекту муфти входять наконечники 

Номінальна 
напруга, кВ

35

E3UIRF 42 CM

МРН, кН

9,8

Кількість в 
упаковці, м

50

Примітки

 

Матеріал

Немагнітна 
неіржавіюча сталь  

5-7

       Бандажна стрічка IF207 використовується для закріплення кронштейнів та фіксації заземлюючих спусків на опорі

       Кабельна муфта E3UETH 42 CM 70-240 використовується для підключення кабелю з зшитого 

поліетилену до проводу PAS-35 на опорі. 

       Кабельна муфта E3UIRF 42 CM 70-240 використовується для підключення кабелю з зшитого 
поліетилену до проводу PAS-35 на опорі. Холодноусаджувальна технологія дозволяє змонтувати муфту 
без використання відкритого вогню та газового пальника. 

       Скріпа CF20 використовується для скріплення бандажної стрічки IF207. Скріпа дозволяє закріплення 

стрічки в два обхвати.



 

 

 

     1.15/5-02
Арк.    

Зм Кільк. № докум. Підпис Дата№ док.Арк.

Ін
в.
№

 о
ри

г.
Пі

дп
ис

 і 
да

т
а

За
м.
 Ін

в.
№

5

 

Таблиця 17 - Вибір гасника вібрації поз. 17

Вибір гасника вібрації

Позначення

PLVIB3

PLVIB4

70-95 16,3 – 18,9

Діапазон перерізів, мм² Діаметр проводу, мм Примітки

120 19 – 23,4  

 

PLVIB3

PLVIB4

Позначення
Товщина, 

мм Примітки

Шина алюмінієва з 
отворами 80х8 

L=0,3 м
8

Матеріал 

Алюмінієвий сплав 

АД31Т

Таблиця 18 - Вибір шини алюмінієвої з отворами 80х8 L=0,3 м поз. 21

Ширина, мм

80

Вибір наконечника герметичного

 

Позначення Примітки

CNA35-70 70 16  

CNA35-95 90 16  

CNA35-120 120 16  

Переріз проводу, мм² Діаметр отвору d, 

мм

CNA35

Таблиця 19 - Вибір наконечника герметичного поз. 22

16

Діаметр 

отвору d, мм

Технічні характеристики захисного кожуха для ОПН

Таблиця 20 - Вибір захисного кожуха для ОПН поз . 23

 

       Захисні кожухи для ОПН запобігають замиканню від великих птахів на ОПН в місцях підключення 
кабелів к проводам ПЛЗ 35 кВ. Також використання кожуха знижує імовірність прямих попадань блискавки 
в лінію. 

Позначення Примітки

Захисний кожух для ОПН
Комплект складається з трьох кожухів на три фази та трьох 
пластикових стяжних ремінців, що служать для закріплення 

кожухів.
0,3

Маса 

комплекту, кг

      Герметичний наконечник CNA35 служить для надійної герметизації зрізу ізоляції проводу 35 кВ. При 
організації з’єднань проводу PAS-35, збереження герметичності ізоляції є обов’язковою вимогою норм і 
типового проекту. 

       Шина алюмінієва з отворами використовується для з’єднання кабелю 35 кВ з лінією ПЛЗ 35 кВ та 

підключення ОПН на опорах де ПЛЗ переходить в кабельну лінію.

1,7

Маса 
комплекту, 

кг

       Для захисту від пагубного впливу вібрацій на провід PAS-35 і арматуру ПЛЗ-35 кВ 
використовуються спеціальні пластикові спіральні віброгасники PLVIB. Гасники вібрації встановлюються 
на лінію в випадках викладених в ПУЕ п . 2.5.94. 

 

Креслення та параметри шини алюмінієвої з отворами 80х8 L=0,3 м

5-8
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Таблиця 21 - Технічні характеристики траверси для проміжної опори ТМ35з-П

Технічні характеристики траверси 

Позначення

ТМ35з-П 700 23,62

Міжфазна відстань, мм Маса, кг Примітки

Сталь гарячого 

цинкування

       Траверса ТМ35з-П використовується для підтримуючого проміжного закріплення проводу PAS-35 кВ 
на проміжних опорах лінії ПЛЗ 35 кВ. Траверса використовується на прямих ділянках траси ПЛЗ та 
також на кутах відхилення магістралі ПЛЗ до 5 ° 

ТМ-35з-П

 

Таблиця 22 - Технічні характеристики траверси для анкерної полегшеної опори ТМ35з-АП

Технічні характеристики траверси 

Позначення

ТМ35з-АП 700 21,86

Міжфазна відстань, мм Маса, кг Примітки

Сталь гарячого 

цинкування

       Траверса ТМ35з-АП використовується для анкерного полегшеного закріплення проводу PAS-35 кВ 
на анкерних полегшених опорах лінії ПЛЗ 35 кВ. Траверса використовується на ділянках траси ПЛЗ з 
кутами відхилу магістралі ПЛЗ до 55 °. (Анкерні полегшені опори використовуються на межі двох 
анкерних ділянок з однаковим проектним тяжінням, та без зміни перерізу проводу PAS-35)

ТМ-35з-АП

 

Таблиця 23 - Технічні характеристики траверси для анкерної опори ТМ35з-А

Позначення

ТМ35з-А 700 22,81

Міжфазна відстань, мм Маса, кг Примітки

Сталь гарячого 

цинкування

Технічні характеристики траверси 

ТМ-35з-А

        Траверса ТМ35з-А використовується для анкерного закріплення проводу PAS-35 кВ на анкерних опорах 
лінії ПЛЗ 35 кВ. Траверса використовується на прямих ділянках траси ПЛЗ. (Анкерні опори використовуються на 
межі двох анкерних ділянок з однаковим та різними проектними тяжіннями, перерізами проводів) 

 

Таблиця 24 - Технічні характеристики траверси для кутової анкерної опори ТМ35з-КА

Технічні характеристики траверси 

Позначення Міжфазна відстань, мм Маса, кг Примітки

       Траверса ТМ35з-КА використовується для анкерного закріплення проводу PAS-35 кВ 
анкерних опорах лінії ПЛЗ 35 кВ. Траверса використовується на ділянках траси ПЛЗ з кутом відхилення 
магістралі до 90 °. (Кутові анкерні опори використовуються на куті траси ПЛЗ та на межі двох анкерних 
ділянок з однаковим або різними проектними тяжіннями , перерізами проводів) 

ТМ-35з-КА

5-95-9

Zhuravlev
Машинописный текст
КА

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст
на кутових

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст



35з-П
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Таблиця 25 - Технічні характеристики траверси для відгалужень до 15 метрів проводом PAS-35 

від магістралі ПЛЗ, ТМ35з-П

Позначення

ТМ35з-В 550 12,01

Міжфазна відстань, мм Маса, кг Примітки

Сталь гарячого 

цинкування

       Траверса ТМ35з-В використовується для відгалужень проводом PAS-35 кВ від усіх типів опор лінії 
ПЛЗ 35 кВ.  Довжина прогону відгалуження до 15 м.

 

Таблиця 26 - Технічні характеристики кронштейну для встановлення ОПН на одностоякову 

опору КР35з-ОПН1

Технічні характеристики кронштейну

Позначення

35з-ОПН1 520  11.67

Міжфазна відстань, мм Маса, кг Примітки

Сталь гарячого 

цинкування

       Кронштейн КР35з-ОПН1 використовується для встановлення ОПН на усіх одностоякових типах 

опор. Кронштейн розрахований на встановлення ОПН з роз’єднувачем AZB35/40,5-2.

Таблиця 27 - Технічні характеристики кронштейну для встановлення ОПН на двостоякову 

опору КР35з-ОПН

Позначення

КР35з-ОПН2 520 16,03

Міжфазна відстань, мм Маса, кг Примітки

Сталь гарячого 

цинкування

Технічні характеристики кронштейну

       Кронштейн КР35з-ОПН2 використовується для встановлення ОПН на усіх двостоякових типах опор. Кронштейн 
розрахований на встановлення ОПН з індикатором пробою AZB35/40,5-1 та ОПН з роз’єднувачем AZB35/40,5-2. Кронштейн 
КР35з-ОПН2 також розрахований на утримання ваги кабелю при переході на опорі ПЛ в КЛ

 

Таблиця 28 - Технічні характеристики кронштейну для проміжного закріплення проводу PAS-35 

на опорі КР35з-П

Технічні характеристики кронштейну

Позначення Маса, кг Примітки

КР35з-П

       Кронштейн КР35з-П використовується для закріплення проводу PAS-35 на опорі для збереження 
відстаней по повітрю від струмопровідних до заземлених частин опори при переходах проводу з однієї 
висоти підвісу на іншу. 

ТМ35з-В

Технічні характеристики траверси 

КР35з-ОПН2

 

КР35з-ОПН1

5-10

Zhuravlev
Машинописный текст
КР

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст
КР

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст
2

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст

Zhuravlev
Машинописный текст
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Таблиця 29 - Технічні характеристики кронштейна для закріплення роз’єднувача BS опорі 

КР35з-Р

Позначення

КР35з-Р 10,70

Маса, кг Примітки

Сталь гарячого цинкування

Таблиця 31 - Технічні характеристики кронштейнів для закріплення кабелів із зшитого 

поліетилену на опорі КР35з-К1, КР35з-К2 та КР35з-НК

Позначення

КР35з-К1 16,52

Маса, кг Примітки

Сталь гарячого цинкування

Технічні характеристики кронштейну

КР35з-Р

Технічні характеристики кронштейну

 

5-11

КР35з-НК

КР35з-К2

КР35з-К1

КР35з-К1

КР35з-К2

       Кронштейн КР35з-Р використовується для встановлення на опорах запобіжника роз’єднувача 
вихлопного типу BS-42. 

       Кронштейн КР35з-К1, КР35з-К2 та КР35з-НК використовуються для закріплення трьох однофазних 
кабелів 35 кВ по опорі.

КР35з-НК

КР35з-К2 10,29

КР35з-НК 61,49
Додатково захищає кабель від пошкоджень. 

Сталь гарячого цинкування

 

Позначення

Х02 21,4

Маса, кг Примітки

Для закріплення ригелю АР7 на 

одностояковій опорі

Технічні характеристики хомутів

       Хомути Х02 та Х03 використовують для закріплення ригелів АР7 та АР5 к опорам для збільшення 
несучою здатності заглиблення з засипкою пазух місцевим нерослинним ґрунтом.

Таблиця 30 - Технічні характеристики хомутів Х02, Х03 для закріплення ригелю АР к опорі

Х03 23,7
Для закріплення ригелю АР5 на 

двостояковій опорі
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