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1. Загальні властивості підвісного скрученого кабелю

Підвісний скручений кабель AHXAMK-WM є ефективним рішенням для тих випадків, 
коли існують природоохоронні обмеження або експлуатаційні умови лімітують вибір 
технології прокладки кабелю. 
     За своєю вартістю і сферам застосування кабель  AHXAMK-WM знаходиться між 
неізольованими проводами і підземними кабелями.
    Для прокладки кабелю AHXAMK-WM не потрібно багато місця, що особливо важливо у 
випадках, коли вирубка просіки в лісі стає справою вкрай складною або дорогою за 
собівартістю. Даний тип підвісного кабелю може бути прокладений по найкоротшій 
відстані в будь-якій закритій зоні і на будь-якому ландшафті. 

Іншими перевагами даного кабелю над неізольованими проводами є його безпека від 
ураження електричним струмом, приємний зовнішній вигляд і екологічна безпека.

Практично неможливо і економічно невигідно прокладати підземний кабель в 
скелястій місцевості, в умовах вічної мерзлоти або розмитих грунтах. Для таких умов і 
створений підвісний скручений кабель AHXAMK-WM, який монтується швидко і 
безпечно. У новій, тільки освоюваній місцевості кабель AHXAMK-WM можна також 
застосовувати в якості тимчасового кабелю, поки не будуть прокладені підземні кабельні 
лінії.   У місцях старої міської забудови і заповідниках кабель AHXAMK-WM є ефективним 
рішенням, так як своїм зовнішнім виглядом не псує навколишній пейзаж. Кабель 
AHXAMK-WM безпечно монтується на одних і тих же опорах разом з низьковольтними та 
телекомунікаційними кабелями.

Наступні кабелі можна встановити на одній опорі: 
один або кілька підвісних скручених кабелів середньої напруги MV ABC (AHXAMK-WM); 
один або кілька підвісних скручених кабелів LV ABC (AMKA);
один або кілька низьковольтних неізольованих проводів до 1 кВ і провід вуличного 

освітлення. 
Це значно знижує вартість витрат на установку опор і є більш безпечним з точки зору 

охорони навколишнього середовища. 
Кабель AHXAMK-WM - хороша альтернатива при будівництві підвісних ліній, оскільки 

при його використанні відсутня необхідність в ізоляторах і габаритних траверсах. 
Кабель AHXAMK-WM є безпечним як при експлуатації, так і при монтажі. Кабель,
що знаходиться під напругою, не представляє загрози для людини.
1.1 Перенапруги
Імовірність пошкодження самонесучого підвісного кабелю в результаті удару в нього 

блискавки вкрай мала, навіть коли стає можливою зворотна ударна хвиля від несучого 
тросу до струмопровідної жили в разі надмірно сильних пульсуючих хвиль.

Температура нагріву струмопровідної жили становить 90° С.
Розміри металевих екранів розраховані таким чином, щоб забезпечувати тривало 

допустимий струм короткого замикання на землю близько 70А. Виходячи з цього, кабель 
AHXAMK-WM в більшості випадків підлягає сервісному обслуговуванню, коли лінія 
експлуатується в умовах тривало допустимого струму короткого замикання на землю. В 
системі, де передбачено розмикання, струм короткого замикання на землю не є 
обмежуючим фактором до застосування кабелю AHXAMK-WM.

Несучий трос  витримує термальний ефект, що виникає в результаті удару блискавки.



3

1.2 Інші електричні властивості кабелю AHXAMK-WM

Кабель AHXAMK-WM має таку ж ємність по відношенню до землі, що й підземні кабелі.
Завдяки своїй ємності кабель AHXAMK-WM розвиває велику реактивну потужність, що 

використовується під час годин роботи з повним навантаженням. Наприклад, реактивна 
потужність кабелю з перетином 120 мм ² становить близько 28 квар/км (24 кВ). 

Так звана провідна здатність кабелю становить близько 9 МВА при перетині 
кабелю 120 мм ². Провідна здатність настільки велика завдяки високій ємності і низькому 
реактивному опору. 

У кабелі AHXAMK-WM падіння напруги, викликане струмом навантаження менше, ніж 
у відповідному неізольовану проводі, так як реактивний опір кабелю AHXAMK-WM 
становить лише третину реактивного опору неізольованого проводу. Індуктивний 
реактивний струм викликає невелике падіння напруги з невеликим реактивним опором.

Втрати потужності в кабелі AHXAMK-WM дорівнюють втратам у відповідних підземних 
кабелях. У порівнянні з неізольованими проводами втрати потужності в кабелі AHXAMK-
WM трохи вище в силу більш високих робочих температур, в той час як втрати в 
реактивної потужності кабелю AHXAMK-WM складає всього лише 1/3 від втрат в 
неізольованих проводах. Коефіцієнт втрат менш 0,0005, іншими словами - близько 10 кмс 
в кабелі AHXAMK-WM відповідає трансформатору в 30 кВА. Таким чином, «неокупні 
втрати» - величини вкрай малі.

Безпечна та заземлена кабельна система AHXAMK-WM може бути прокладена за 
найкоротшим маршрутом у зонах інтенсивної міської забудови в безпосередній 
близькості від будинків. Цей кабель можна монтувати на вже існуючих опорах на відстані 
всього лише 30 см від інших кабелів. Це також допомагає не зіпсувати пейзаж.



ПАТ «ЗАВОД  ПІВДЕНЬКАБЕЛЬ» 
КАБЕЛІ СИЛОВІ ТРЬОХЖИЛЬНІ  З ІЗОЛЯЦІЄЮ З  

ЗШИТОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ З АЛЮМІНІЄВИМИ СПЖ  
МАРКИ AHXAMK-WM НА НАПРУГУ 12/20 кВ 

HD 620 S2:2010 
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Технічні вимоги до кабелів відповідають IEC 60502-2 та HD 620 S2:2010 

Кабелі для передавання та розподілу електричної енергії в стаціонарних умовах на номінальну напругу 10,      

20 кВ номінальною частотою 50 Гц для мереж з заземленою та ізольованою нейтраллю. Для прокладки в землі 

(в траншеях), для прокладки в ґрунтах підвищеної вологості, а також в воді (в несудохідних водоймах), для 

прокладання по трасам нетипової конфігурації, для улаштування по опорах повітряних ліній 

електропередавання, за умови захисту кабелю від механічних пошкоджень. 

Максимальна допустима температура жили: довготривала 90 С; в аварійному режимі 130 С, в режимі 

короткого замикання  250 С. 

Система якості при виробництві кабелів сертифікована на відповідність  ISO 9001:2008 
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ТЕХНІЧНІ  ТА  ЕЛЕКТРИЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Характеристика 
Значення параметра 

3х50+50I 3х70+50I 3х95+50I 3х120+50I 
   Конструктивні  характеристики 

Зовнішній діаметр одножильного кабеля (розр.), мм 26,1 27,6 29,5 31,0 

Діаметр 3-х скручених кабелів (розр.), мм 56,1 59,3 63,4 66,7 

Номінальна товщина ізоляції, мм 5,5 5,5 5,5 5,5 

Вага кабелю (розрахунк), кг/км 2010 2280 2650 3000 

   Електричні характеристики 

Опір жили пост. струму при 20°С, Ом/км 0,641 0,443 0,320 0,253 

Опір жили змінному струму 50 Гц при 

 90 °С, Ом/км 

0,822 0,568 0,411 0,325 

Макс. струм КЗ по жилі, кА/1 с 4,7 6,6 8,9 11,3 

Ємність фази, мкФ/км 0,167 0,186 0,206 0,222 

Індуктивність, мГн/км 0,424 0,395 0,374 0,345 

Індуктивний опір, Ом/км 0,133 0,124 0,117 0,108 

Експлуатаційні характеристики 

Мінимальна температура прокладки без підігріву, 
0
С - 20 - 20 - 20 -20 

Діапазон робочих температур, 
0
С -50 ÷ +50 -50 ÷ +50 -50 ÷ +50 -50 ÷ +50 

Мін. радіус згину однієї фази, мм 0,39 0,41 0,44 0,46 

Мін. радіус згину кабелю, мм 0,67 0,71 0,76 0,80 

1 – багатопроволочний сталевий оцинкований трос, ізольований 

світлостабілізованим поліетиленом 

2 – кругла ущільнена алюмінієва жила, герметизована 

водонабухаючими елементами 

3 – екран по жилі з проводячої композиції зшитого поліетилену 

4 – ізоляція зі зшитого поліетилену 

5 – екран по жилі з проводячої композиції зшитого поліетилену 

6 – синтетична напівпровідникова водонабухаюча стрічка 

7 – алюмополіетиленова стрічка 

8 – оболонка з світлостабілізованого поліетилену високої           

щільності 

 

Скрутка – три одножильних кабелі скручені навколо оцинкованого 

стального несучого троса в оболонці з ПЕ 
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2. Лінійна арматура та інструмент SICAME Group

1. Виготовлений із спеціальної сталі гарячого цинкування підтримуючий
кронштейн застосовується для підтримки повітряної кабельної лін     і ї AHXAMK-WM на 
прямій або під нев   еликим кутом у ділянці: CS 25.

2. Підтримуючий затискач: LMT + PS 50

3.            Автоматичний анкерний затиска   для в икористання з  металоконструкцією для 
анкерного кріплення на опорі: CSA 10 + MACC 50

4. З'єднувальний затискач    MJCC 50 для з’єднання    сталевого несучого тросу
універсального підвісного кабелю. Затискач встановлюється після зняття ізоляції.
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5. Захисний кожух CPROTECT використовується для механічного захисту ізоляції
фазних жил кабелю.

6. Стяжка для скріплення пучка кабелю  CCE 550-12,7

7. Кінцеві муфти для установки всередині пприміщення та на вулиці, в комплект входять
кінцеві муфти для трьох фаз:

Муфти холодної усадки

Максимальне 
навантаження Переріз, мм2  Найменування

6, 10, 20 кВ
25-95

70-240
E3UICEX 24 25-95 CM 
E3UICEX 24 70-240 CM
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8. З’єднувальні муфти, в комплект входять з’єднувальні муфти для трьох фаз:

Муфти холодної усадки

Максимальне 
навантаження Переріз, мм2

Зовнішня і внутрішня 
установка

6, 10, 20 кВ
25-95

70-240
J3RF 24 25-95 CM 
J3RF 24 70-240 CM

9. Площадка для фіксації з'єднувальних муфт на опорі FJBe
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3. МОНТАЖ ПІДВІСНОГО КАБЕЛЮ AHXAMK-WM

3.1 Загальна процедура
При використанні кабелю AHXAMK-WM вільні відстані від землі, доріг, будинків і дерів 

такі ж, як і для низьковольтних самоутримних ізольованих проводів, а необхідна висота 
опор менше тієї, що потрібна для неізольованих проводів. Економія в висоті опор 
варіюється в діапазоні від 0,7 до 2,2 метрів. Стріла провисання кабелю AHXAMK-WM при 
високих температурах і в разі короткого замикання менше, ніж для неізольованих 
проводів. Діапазон температур навколишнього середовища для кабелю становить від 
-50°С до +50°С. У кабелі AHXAMK-WM струм короткого замикання не робить ніякого 
впливу на несучий трос, тоді як стріла провисання від короткого замикання в 
неізольованих проводах дуже висока.

Завдяки своїй конструкці ї каб ель AHXAMK-WM самостійно гасить вібрації. 
Номінально дозволений прогін між опорами кабелю з перетином 120 мм² становить 
близько 50 м. Іноді на практиці стає можливим подовжити прогін, не змінюючи несучий 
трос, в такому випадку необхідно використовувати такі монтажні аксесуари, які 
забезпечували б відповідне натяжне зусилля.

При транспортуванні і прокладці кабелю AHXAMK-WM використовується обладнання, 
подібне з тим, що застосовується при прокладанні підземних кабелів. Можна 
використовувати вантажівку і комплект домкратів. Для розмотування кабелю краще 
користуватися лебідкою, так як необхідно натяжне зусилля в 5.4 кН. Якщо прогін більше 
50м і кабель торкається землі через погану систему натягу і грунт в даному районі 
кам’янистий, то кабель необхідно захистити від можливих ушкоджень, поклавши на 
землю дошки. Якщо система натягу якісна, прогін може бути і більше. Невеликий натяг 
можна робити вручну.

3.2 Опори
Так як AHXAMK-WM має заземлений металевий екран, то цей кабель можна 

розміщувати на відстані всього 30 см від інших підвісних кабелів на одній опорі. Кабель 
AHXAMK-WM необхідно позначити відповідною табличкою на опорі. Так як кабель 
AHXAMK-WM прокладається на одних опорах з іншими лініями, це необхідно 
враховувати при плануванні маршруту прокладання лінії. Його необхідно монтувати на 
опорах, розташованих якнайдалі один від одного, що дозволить зменшити монтажні 
витрати і не зіпсувати навколишній пейзаж.
Несучий трос заземляється з обох кінців. Якщо лінія AHXAMK-WM довга, необхідні 
додаткові місця заземлення як мінімум через кожен кілометр.

Кабель AHXAMK-WM сконструйований для прольотів довжиною 70 м, але при цьому 
опори повинні знаходиться на такій відстані один від одного, щоб не перевищити 
максимально допустиме навантаження на гаки. Таким чином, відстань між опорами в 
місцях повороту лінії і в горбистій місцевості зазвичай менше 70 м. Практика прокладання 
ліній показала, що оптимальна довжина прольоту для даного типу кабеля повинна 
становити 40 -50 м. Рекомендована висота опори для кабелю AHXAMK-WM:

8 - 10 м на прямих ділянках;
9 - 11 м - в місцях перетину.
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А

L

S

Кабель AHXAMK-WM

Підтримуючий затискач

S = 40-50 м (< 70 м) L = 8-10 м на прямих ділянках; 
9-11 м в місцях перетину; А = 0.З м

 Прогін кабелю AHXAMK-WM з нормованими інтервалами

3.3 Монтаж металоконструкцій
Для полегшення монтажу краще кріпити металоконструкції на відстані біля 30 

см від вершини опори .

З.4 Прокладка кабелю AHXAMK-WM
Процедура прокладки кабелю AHXAMK-WM,  в принципі, не відрізняється від 

процедури прокладки низьковольтного підвісного кабелю. Але при прокладці AHXAMK-
WM необхідно використовувати здвоєний монтажний ролик, такий як PDP1002 (рис.10). 
Ролик повинен витримувати максимальну вагу кабелю. Монтажний ролик в зборі 
підвішується безпосередньо на опору таким чином, щоб він відкривався в напрямку 
кріплення кабелю затискачем . 
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На несучий трос надівається монтажна панчоха, при цьому кінець кабелю повинен 
мати конічну форму. Для надання кабелю конічної форми необхідно відрізати кожну з 
струмопровідних жил по черзі з інтервалом в 20 см, а потім прикріпити їх до несучого 
тросу за допомогою намотаної в кілька шарів клейкої стрічки. Кабельний барабан повинен 
бути встановлений на міцній основі.
Кабель AHXAMK-WM 20

20
Несучий трос

Монтажна панчоха

Трос-лідер

Для розмотування кабелю з барабана краще користуватися лебідкою, що здатна 
створити зусилля в 500 - 700 КПа. Оптимальна швидкість розмотування кабелю - 30 м/хв, 
що дозволяє швидко зупинити розмотування кабелю в разі виникнення перешкоди. 

При розмотуванні кабелю необхідний натягувач, щоб розмотаний кабель не торкався 
землі. Якщо на маршруті прокладки кабелю робітники не мають візуального контакту 
один з одним, вони повинні мати радіотелефони. Один кінець несучого тросу повинен 
бути прикріплений до анкерного затискача, а кабель натягнутий до необхідного натягу 
за допомогою лебідки, блоку і мотузки. Сила тяжіння вимірюється або за допомогою 
динамометра, або співвідноситься з величиною стріли провисання.

Після натягу монтажне обладнання і мотузка прибираються, а несучий трос кріпиться 
до металоконструкцій за допомогою підвісних затискачів LMT + PS 50.  При монтажі 
користуйтеся спеціальними роз’єднувальними клинами CIE100 в якості бар’єру між 
несучим тросом і струмопровідними жилами.
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 Для того, щоб кабель не терся об затискач, для ізоляції кабеля від затискача 
використовується захисний кожух. Cтяжки з’єднують один з одним струмоведучі жили в 
місцях, де вони роз’єднані, а також в місцях повороту лінії та точках відгалуження.

Для анкерного кріплення кабелю необхідні 
наступні компоненти:
1. Металоконструкція CSA 10 - 1 шт.
2. Анкерний затискач MACC 50- 2 шт.
3. Нейлонова стяжка CCE 550 - 2 шт.

Для проміжного закріплення кабелю 
необхідні наступні компоненти:
1. Металоконструкція СS 25- 1 шт.
2. Підтримуючий затискач LMT + PS50 - 1 шт.
3. Захисний кожух  - 1 шт.
4. Нейлонова стяжка CCE 550- 2 шт.

В кутових точках для кріплення кабелю до гака для послаблення тяжіння кабелю 
необхідно використовувати два блока і дві мотузки.



12

З.5 Монтаж кінцевої муфти
Монтаж кінцевої муфти виконується або на опорі, або на землі. Якщо можливо 

змонтувати кінцеву муфту на землі, необхідно спочатку виміряти довжину кабелю та 
покласти кабель на землю. Перед тим, як покласти кабель на землю, його необхідно 
натягнути на опорі за допомогою блока та мотузки, як показано на рисунку

Трансформатор

Трос-лідер

Гак

Підстанція

Монтажний затискач

Лебідка

Якщо змонтувати кінцеву муфту на землі неможливо, це можна зробити на опорі, 
використовуючи, наприклад, вантажівку з підйомною люлькою.

Місце монтажу кінцевої муфти повинно бути чистим, і, якщо необхідно, повинно бути 
захищене накриттям, що захищає від дощу і пилу.

3.6 Монтаж з’єднання
Якщо довжини бухти кабелю AHXAMK-WM не вистачає на всю лінію, то виконується 

з’єднання двух кабелів між собою на опорі або в прогоні. 
Спочатку виконується з’єднання несучого тросу.

3.7 Прокладка кабелю під землею
Кабель AHXAMK-WM можна також прокладати під землею завдяки наявності в ньому 

захисного екрану із алюмінієвої фольги. Кабель AHXAMK-WM опускається під землю у 
випадках, коли необхідно сховати кабель, що іде від опори до трансформаторної 
підстанції або в місцях, де заборонено розміщення підвісних ліній.

3.8 Сервісне обслуговування кабельних ліній AHXAMK-WM
Оскільки кабель AHXAMK-WM - екранований, його можна розмістити на відстані лише 

30 см від інших кабельних ліній на тих же опорах. Під кабельною лінією AHXAMK-WM не 
потрібно додаткового місця, але дуже важливо не допускати падіння на кабель гілля 
дерев. Таким чином, біля кабелю повинно бути місце приблизно в 1 метр.
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ МОНТАЖІ ПІДВІСНОГО СКРУЧЕНОГО КАБЕЛЮ
 Прокладка кабелю AHXAMK-WM схожа з прокладкою будь-якої іншої кабельної лінії. 

Основним критерієм, який потрібно приймати до уваги – вага кабелю, так як від неї 
залежить вибір монтажного обладнання (лебідка, монтажні ролики і т.п.). При 
прокладанні кабелю AHXAMK-WM необхідно дотримуватись загальних правил техніки 
безпеки. 
Потрібно виділити наступні аспекти:

Перед початком роботи необхідно укомплектувати персонал відповідною робочою 
формою (спеціальні башмаки-кішки, ремені, захисні шоломи). Необхідно перевірити 
працездатність всього інструменту. Неробочий інструмент підлягає ремонту або заміні. 
Монтажний інструмент (монтажні ролики, монтажні панчохи, лебідки) повинні бути 
призначені спеціально для роботи з кабелем AHXAMK-WM. Інструмент, що 
використовується в якості тимчасових: мотузки, вертлюг, динамометр повинні 
витримувати довготривалу експлуатацію.

Перевірка робочого інструменту(зверху)  Підьом 

робочого інструменту на опору(зліва)

При кріпленні металоконструкції, затискача і ролика 
в зборі на опорі, асистент, що працює знизу, повинен 
надівати захисний шолом на випадок падіння з висоти 
предметів 

Підьом робочого інструменту на опору
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Мотузка, яка використовується для розмотки кабелю, повинна бути прикріплена 
відповідно з інструкцією. Для кріплення кабелю до несучого тросу застосовується 
намотана в декілька шарів клейка лента. Майте на увазі, що розмотка і натягування 
кабелю AHXAMK-WM завжди виконується за несучий трос.

Мотузка (трос-лідер), що використовується для розмотки кабелю повинна бути 
прикріплена у відповідності з інструкціями

Після натяжіння кабелю, виконується заміна 
монтажних роликів на підвісні або анкерні 
затискачі за допомогою ручної лебідки, яка 
повинна бути обладнана тросом з достатньою 
міцністю для натяжіння. 

Коли кабель розмотується за допомогою 
лебідки, працівники повинні знаходитися на 
опорі на протилежних сторонах від несучого 
тросу, на випадок виходу з ладу лебідки, кабель 
може впасти і травмувати працівника. Взагалі  
якщо це можливо, краще всього підійматися на 
опору зі сторони, протилежній кабелю (рис. 22).

Рис.22 Підьом монтажника на опору

Якщо при монтажі кінцевих муфт і з’єднань використовуються тимчасові аксесуари, 
вони повинні бути достатньо міцними (рис.23)
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Трос-лідер

Монтажний ролик
Монтажний ролик

Рис.23 Тимчасова мотузка (трос-лідер) повинна бути достатньо міцною

Застосовуючи дані інструкції по монтажу кабелю AHXAMK-WM, використовуючи 
інструмент спеціально сконструйований для прокладки кабелю AHXAMK-WM і обережно 
працюючи, ви знижуєте вірогідність нещасних випадків.
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