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Вступ
Технічна інформація (ТІ) пристрою комплектного розподільного (далі - КРП)
внутрішнього встановлення серії КУ 35 призначене для вивчення виробу, містить технічні
характеристики, умови застосування, тип і склад виробу, а також відомості про
улаштування і функціонування, заходи безпеки, транспортування та зберігання та може
слугувати інформаційним матеріалом для проектних організацій.
Шафи КРП виготовляються за індивідуальними замовленнями, в яких обумовлюється
кількість і взаємне розташування шаф в розподільному пристрої (РП), схеми головних і
допоміжних кіл кожної шафи та інші технічні характеристики шаф, викотних елементів
(ВЕ).
Основним документом, згідно з яким оформлюється замовлення на КРП, є
опитувальний лист, виконаний за формою підприємства-виробника та погоджений із
замовником. Зразок опитувального листа наведено в Додатку Ж.
Підприємство постійно працює над підвищенням надійності та довговічності КРП,
вносить зміни, а тому в конструкції шаф, що поставляються, можуть бути не принципові
відмінності від описаного у цій ТІ.
КРП відповідає ТУ У 31.2-22588376-018-2003.

1 Призначення

Ï³äïèñ ³ äàòà

1.1 КРП призначене для роботи в мережах змінного струму, класу напруги 35 кВ
частотою 50 і 60 Гц із ізольованою або заземленою через дугогасильний реактор
нейтраллю.
КРП виготовляється для потреб народного господарства та для постачання на
експорт у країни з помірним кліматом.
По впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища КРП відповідає
виконанню У3 за ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.
1.2 Структура умовного позначення серії при замовленні:
КУ 35

²íâ. ¹ äîêóì.

клас напруги в кіловольтах;
пристрій комплектний розподільний.

Âçàì. ³íâ.¹

Приклад запису позначення КРП при замовленні та у документації інших виробів:
- Пристрій комплектний розподільний серії КУ 35 ТУ У 31.2-22588376-018-2003.
Вид основних шаф залежно від вбудованої в них апаратури і приєднань наведено в
Таблиці 3.
Структура умовного позначення типовиконання шафи, яке вказується під час
оформлення замовлення:
а) з вимикачем вакуумним:
ШВВ -35-

-

-

кліматичне виконання і категорія
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розміщення за ГОСТ 15150;
номінальний струм шафи, А;
номер схеми головних кіл згідно додатку А;
номінальний струм вимикання вимикача, кА;
номінальна напруга, кВ;
шафа з вимикачем вакуумним.
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б) з вимикачем елегазовим HD4/Z:
ШВГ- 35 -

-

-

кліматичне виконання і категорія
розміщення за ГОСТ 15150;
номінальний струм шафи, А;
номер схеми головних кіл відповідно додатку А;
номінальний струм вимикання вимикача, кА;
номінальна напруга, кВ;
шафа з вимикачем елегазовим.

Приклад запису типовиконання шафи при його замовленні в документації іншого
виробу:
- Шафа з вимикачем елегазовим на номінальну напругу 35 кВ, номінальний струм
630А, номінальний струм вимикання 20кА, виконаний за схемою головних з’єднань 01 для
потреб народного господарства:
“Шафа ШВГ-35-20-01 - 630-У3, ТУ У 31.2-22588376-018-2003.

ШТН - 35 -

-

-

кліматичне виконання і категорія
розміщення за ГОСТ 15150;
номінальний струм шафи, А;
номер схеми головних кіл згідно додатку А;
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в) з трансформаторами напруги:

номінальний струм термічної стійкості, кА;
номінальна напруга, кВ;
шафа з трансформаторами напруги.
г) з шинним роз'єднувачем:
ШШР - 35-

-

-

кліматичне виконання і категорія
розміщення за ГОСТ 15150;
номінальний струм шафи, А;
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номер схеми головних кіл згідно додатку А;
номінальний струм термічної стійкості, кА;
номінальна напруга, кВ;
шафа із шинним роз'єднувачем
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1.3 Основні типовиконання шаф наведені на Рис.В.1-Рис.В.14 Додаток В.
1.4 Номінальні значення кліматичних факторів для експлуатації в робочому стані:
- висота над рівнем моря не більш 1000 м;
- температура навколишнього повітря для виконання У3 від мінус 45º С до плюс
40 º С.
При температурі мінус 25ºС і нижче необхідно здійснювати підігрів приміщення РП.
При температурі мінус 5ºС і нижче в релейній шафі встановлюються підігрівачі.
Максимальне значення питомого споживання електроенергії для підігрівання шафи
при температурі мінус 25º С не більше 0,1кВТ/м 3.
1.5 Навколишнє середовище вибухонебезпечне, що не містить газів і випарів,
хімічних відкладень, струмопровідного пилу в концентраціях, які знижують параметри
виробу (атмосфера II- за ГОСТ 15150).
1.6 Шафи не призначені:
- для роботи в приміщеннях, небезпечних відповідно до пожежі або до вибуху;
- для роботи в приміщеннях, середовище яких містить гази, випари, хімічні
відкладення, струмопровідний пил у концентрації, які знижують параметри виробу у
неприпустимих межах.
1.7 Шафи можуть по замовленню виготовлятись в сейсмостійкому виконанню для
роботи в РП на висоті 0,0…10,0 м при МРЗ до 9 балів за шкалою MSK-64 з застосуванням
низьковольтних сейсмостійких приладів в схемах допоміжних кіл.

2 Технічні характеристики
Ï³äïèñ ³ äàòà

2.1 Основні параметри і розміри шаф наведені в табл.1.
Таблиця 1
Найменування параметра й розміру
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1. Номінальна напруга
2. Найбільша робоча напруга
3. Номінальний струм головних кіл
4. Частота
5. Номінальний струм збірних шин
6. Номінальний струм вимикання вимикача,
вбудованого в шафу
7. Струм термічної стійкості для проміжку часу, 3с
8. Номінальний струм електродинамічної
стійкості головних кіл
9. Номінальна напруга допоміжних кіл:
- змінного струму
- постійного (випрямленного) струму
10. Габаритні розміри:
- ширина
- глибина
- висота
11.Маса

Значення параметрів
35
40,5
630; 1000;1600; 2000; 2500
50,60
1000; 1600; 2000; 2500

кА

20; 25

кА

20; 25

кА

51; 63

В

220
220;110

мм
кг

1500
2800;3150*
2530
2000 (max)

Примітка: Струми термічної та електродинамічної стійкості трансформаторів струму
- відповідно до їхніх технічних характеристик;
* Глибина шафи повітряного вводу, кабельного виводу з трансформатором напруги
або з кількістю під’єднаних кабелів більше 3-х одножильних або 1-го трижильного, шафи
з двома заземлювачами.
2.2 Класифікація шаф повинна відповідати значенням, наведеним у табл.2

Ï³äïèñ ³ äàòà
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Одиниця
виміру
кВ
кВ
А
Гц
А
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2.3 Шафи виконуються:
а) за схемами головних кіл, наведених у додатку А;
Примітка: Власні потреби РП виконуються на базі окремо встановлених
трансформаторів в захисному кожусі різних виробників (наприклад, трансформатор серії
TTR, компанії SEA, Італія). З’єднання зі сторони ВН - кабель знизу, зі сторони НН - кабель
зверху.
Тип і переріз силового кабелю - за рішенням проектної організації (кабель не
постачається комплектно з КРП). Варіант встановлення трансформаторів власних потреб в
захисному кожусі наведено на Рис.В11 Додаток В.
б) за схемами допоміжних кіл шафи виконуються з мікропроцесорними пристроями
управління і захисту типу МРЗС-05, SPAC 800, REF, SEPAM 1000, SEPAM 2000, MICOM,
УЗАА-10 та ін., за узгодженням з підприємством-виробником, а також з
електромеханічними реле.
2.4 Шафи можуть бути розроблені у відповідності зі спеціальними вимогами
опитувального листа і технічних протоколів замовника і підприємства-виробника та
виготовлені, як разове замовлення. За узгодженням підприємства-виробника і замовника
КРП може постачатись у дослідну експлуатацію.
За узгодженням із підприємством-виробником шафи можуть виготовлятися за
нетиповими схемами головних і допоміжних кіл, з комутаційними апаратами інших
виробників. Тип комплектувальної апаратури визначає замовник КРП.
2.5 Габаритно-приєднувальні розміри шаф наведені в Додатку В, а ВЕ в Додатку Г.
2.6 Шафи, що постачаються на експорт в країни з помірним і тропічним кліматом,
повинні додатково відповідати ГОСТ 15151-69, ГОСТ 15963-79.
2.7 Термін служби шаф до середнього ремонту - не менше 15 років, якщо до цього
часу не будуть вичерпані ресурси по механічній і комутаційній стійкості вимикачів.
Таблиця 2
Виконання шаф за вказаними ознаками класифікації
нормальна ізоляція (див. табл. 1)
комбінована
с частково ізольованими шинами
двостороннє
дистанційне і місцеве
1.Шинні.
2.Кабельні 3-х жильні до 240 мм2 до 2шт.
3.Кабельні 1-но жильні до 630 мм2 до 6шт.*
7. Тип кабельних розділувань
з термоусаджувальними муфтами **
8. Ступінь захисту оболонки при зачинених IP20
дверях за ГОСТ 14254
9. Наявність ВЕ в шафах
з ВЕ; без ВЕ
10. Наявність дверей у відсіку ВЕ
шафи з дверима
11. Тип основних шаф в залежності від ШВВ – шафа з вимикачем вакуумним;
вбудованої апаратури і приєднань
ШВГ – шафа з вимикачем елегазовим;
ШСТ– шафа з трансформатором власних потреб;
ШТН – шафа з трансформаторами напруги;
ШШР – шафа з шинним роз'єднувачем;
ШПС – шафа з запобіжниками силовими;
ШШВ – шафа шинного введення;
ШШП – шафа шинної перемички.
12. Вид постачання КРП
Окремими шафами або в складі КРПЗ-35
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Ознаки класифікації
1. Рівень ізоляції за ГОСТ 1516.1
2. Вид ізоляції
3. Наявність ізоляції струмоведучих шин
4. Умови обслуговування
5. Вид управління
6. Виконання вводу

Примітка:
*
При збільшенні кількості кабелів необхідне узгодження з підприємствомвиробником.
** Із застосуванням кабельних наконечників типу НБ з одним отвором діаметром 17
мм під болт М16 max.
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2.8 Термін придатності шаф до списання не менше 25 років за умови своєчасної
заміни комплектувальної апаратури, термін придатності якої менше 25 років і з
проведенням технічного обслуговування шаф відповідно до керівництва з експлуатації.
2.9 Максимальне значення питомого споживання електроенергії при підігріванні
шафи при температурі мінус 25° С становить 0,1 кВт/м3.
2.10 Вимикачі, що вбудовуються в шафу, мають наступні показники (див.табл. 3).
Таблиця 3
Найменування параметра
1. При номінальних струмах
2. При струмах короткого замикання

Кількість циклів ВО для вимикача
ВР35
VD4
HD4/Z
30000
20000
10000
50
50
-

3 Склад виробу
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3.1 КРП складається з окремих шаф з комутаційними апаратами та іншою
високовольтною комплектувальною апаратурою, з приладами вимірювання, автоматики,
захисту, а також апаратурою управління, сигналізації та
іншими допоміжними
пристроями.
Шафи з'єднуються між собою у відповідності зі схемою електричною згідно з
опитувальним листом заводського замовлення.
3.2 В комплект виробу входять:
1) шафи (повної заводської готовності) в обсязі замовлення;
2) демонтовані на період транспортування міжшафні з'єднання головних і допоміжних
кіл (при наявності);
3) резервні ВЕ (по замовленню);
4) запасні частини та приладдя відповідно до відомості ЗІП (додаток Б);
Примітка: Міжшафні з'єднання, а також кола оперативного живлення до шаф ОРШ,
(окрема релейна шафа) які встановленні в капітальному приміщенні не постачаються і
виконуються по місцю монтажу згідно кабельного журналу, розробленого проектною
організацією.
3.3 До виробу додаються:
- Керівництво з експлуатації;
- Схеми електричні допоміжних кіл;
- Паспорти на окремі шафи або групи шаф;
- Технічна документація на основну комплектувальну апаратуру.
3.4 Основна високовольтна комплектувальна апаратура шафи, що застосована:
- вимикачі елегазові: HD4/Z;
- вимикачі вакуумні: ВР35, VD4;
- трансформатори струму (ТС): CTS 38/41, ТЛК-35, TPU 7.1;
- трансформатори напруги (ТН): VTS 38 P11, GZ 36, TJP 7.1;
- обмежувачі перенапруги: ОПНп, МWK-41;
- запобіжники струмообмежуючі ПКТ;
- трансформатори власних потреб;
-трансформатори струму нульової послідовності: ТЗЛЭ-125,ТЗРЛ-200,CSH-120,
CSH-200.
3.5.1 За узгодженням з підприємством-виробником в шафах може бути застосований
інший тип комплектувальної апаратури.
3.5.2
Підприємство постійно працює над удосконаленням конструкції
та
застосуванням нових і прогресивних комплектувальних виробів і матеріалів.
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4 Улаштування і робота виробу
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4.1 Загальні конструктивні рішення КРП відповідають сучасному рівню техніки і
технології електротехнічного машинобудування.
4.2 Шафи мають достатню механічну міцність, яка забезпечує нормальні умови
функціонування та транспортування без будь-яких залишкових деформацій або ушкоджень,
і витримують кількість циклів безвідмовної роботи елементів шафі за ГОСТ 14693.
4.3 Під час обслуговування високовольтної апаратури, ошиновки та інших елементів
конструкції, робота з якими може знадобитися під час виконання монтажу, огляду і
ремонті, а також під час виконання кабельних розділувань, доступ у шафи забезпечується
після викочування ВЕ в ремонтне положення та демонтажу перегородок або стінок відсіків.
4.4 Приєднання до зовнішніх струмопроводів здійснюється за допомогою шаф типу
ШШВ.
4.5 Шафи одного типовиконання мають однакові габаритні і встановлювальні
розміри та забезпечують взаємозамінність ВЕ і запасних частин.
4.6 Усі шини в межах шафи з'єднуються за допомогою болтових з'єднань.
4.7 Клас контактних з'єднань допоміжних кіл - залежно від приєднувальної
комплектувальної апаратури - 2 або 3 за ГОСТ 10434.
4.8 Збірні шини знаходяться у верхній частині каркасу шафи і виконані з шин
прямокутного перерізу.
4.9 Усі струмопровідні шини виконуються з міді або алюмінію.
4.10 Усі металеві вузли і деталі шафи, виконані зі сталевих листів товщиною 2, 3 і 4
мм і мають покрив або гальванічний, або порошком типу MX.S.RAL.
Постійний електричний контакт між вузлами та деталями здійснюється спеціальними
болтами, мідними перемичками, контактуючими лудженими поверхнями.
4.11 Для ізолювання нерухомих струмопровідних контактів застосовані епоксидні
прохідні ізолятори і втулки.
4.12 Усі різьбові з’єднання мають захист від самовідгвинчування.
4.13 Захисні металеві покриви відповідають вимогам ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303,
ГОСТ 9.306. Група умов експлуатації покривів - 3 за ГОСТ 15150
4.14 Для обмеження комутаційних перенапруг під час вимикання вакуумних
вимикачів встановлені обмежувачі перенапруг.
З метою обмеження часу дії дуги к.з. відсіки шаф А, Б і В (див. Рис.В.1 Додаток В)
обладнані оптоволоконними або іншими датчиками дугового захисту.
4.15 Корпуси шаф під час встановлення безпосередньо заземлюються на металеві
закладні елементи, крім цього, кожна шафа має магістральну шину заземлення, яку
під’єднують до заземлюючого контуру РП.
4.16 Джгути допоміжних кіл, прокладені у відсіках шаф, де розташоване
високовольтне обладнання, відділені перегородками або прокладені в ізоляційних рукавах,
крім коротких ділянок, необхідних для здійснення приєднання до приладів.
4.17 Основною складовою частиною виробу є шафа.
4.18 Типова конструкція шафи зображена на Рис.В.1 Додаток В. Основні конструкції
з габаритними і приєднувальними розмірами шаф зображені на Рис.В.1-В.14 Додаток В.
Улаштування шаф зрозуміло з рисунків і не вимагає детального опису.
4.19 Шафа розподільна Рис.В.1 Додаток В виконана зі збірно-розбірної металевої
конструкції, розділеної вертикальними та горизонтальними металевими та ізоляційними
перегородками на відсіки:
- А - відсік збірних шин;
- Б - відсік ВЕ;
- В - відсік лінійних шин і ТС;
- Г - відсік низьковольтної апаратури (релейна шафа - РШ);
- Д, Е – канали розвантаження надлишкового тиску дуги к.з.
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4.20 В нижній частині шафи в суцільному металевому дні 11 (див.Рис.В.1 Додаток В),
виконані необхідні прорізи для введення силових і контрольних кабелів.
Шафи розраховані на введення трижильних та одножильних кабелів. Максимальна
кількість: трижильних кабелів 2х(3х(90…240) мм2), одножильних кабелів 6х(1х(90…630)
мм2) з розміщенням трансформаторів нульової послідовності в об’ємі шафи.
Для шаф по схемах № 01…04, 32, 107, 108, 112, 115, 358 при кількості:
- трижильних кабелів 1х(3х(90…240) мм2), одножильних кабелів 3х(1х(90…630)мм2)
габарити шафи становлять 1500х2800х2500мм (будівельна частина за Рис.Д.1 Додаток Д);
- трижильних кабелів 2х(3х(90…240) мм2), одножильних кабелів 6х(1х(90…630)мм2)
габарити шафи становлять 1500х3150х2500мм (будівельна частина за Рис.Д.2 Додаток Д).
Для шаф по схемах № 34, 35, 116…121,358-360 можливо введення трижильних
кабелів 1х(3х(90…240) мм2), одножильних кабелів 3х(1х(90…500)мм2) габаритні розміри
шаф становлять 1500х2800х2500мм по схемах № 34,35, 116…121, 358 і 1500х3150х2500мм
по схемах № 359,360.
Примітка: Для шаф по схемам № 359,360 будівельна частина виконується за Рис. Д.2
Додатку Д з застосуванням другого від фасаду каналу введення силового кабеля.
4.21 Заземлювач встановлюється в шафі згідно схем головних кіл.
4.22 Заземлення збірних шин РП здійснюється в шафі типу ШТН див. Рис.В.10, В.11
Додаток В. При цьому для сх..201 встановлено 2 стаціонарних заземлювача. Заземлення
збірних шин може здійснюватися спеціальним ВЕ, який, входить у комплект ЗИП (Рис.10 і
Рис.17 Додаток Б) і постачається за окрему оплату. Заземлення збірних шин ВЕ
здійснюється тільки в шафах з ВЕ.
4.23 ВЕ, їх конструкція та габаритні розміри наведені на Рис.Г.1- Г.6 Додаток Г.
4.24 ВЕ мають максимально уніфіковані конструктивні елементи, однакові габаритноприєднувальні розміри.
4.25 Конструктивно відсік низьковольтної апаратури – це релейна шафа (РШ),
змонтована у процесі складання шафи на підприємстві-виробнику і яка має однакову
конструкцію для всіх типовиконань шаф. Релейна шафа повністю відділена металевими
перегородками від відсіку ВЕ та каналу Д.
4.26 РШ складається з каркасу та дверей, виконаних зварною конструкцією та з
антикорозійним порошковим покривом.
4.27 Перелік і типи приладів, встановлених у РШ, визначаються схемами допоміжних
кіл шафи.
4.28 На дверях РШ, як правило, розміщені: блок мікропроцесорного захисту,
лічильники електричної енергії, сигнальні лампи, кнопки, перемикачі оперативних кіл
та ін. У лівій та правій стінці каркасу РШ є прорізи для прокладання джгутів магістральних
шинок при складанні шаф в РП у споживача.
4.29 Зовнішнє приєднання контрольних кіл і кіл живлення здійснюється через отвори
у дні РШ.
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5.1 Шафи відповідають вимогам ДСТУ 3335 ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ
14693. При цьому:
1) у випадку виникнення у шафі відкритої електричної дуги к.з. аварійного режиму,
конструкція шаф забезпечує локалізацію аварії в межах монтажної одиниці за час
спрацьовування захисту по обмеженню часу дії дуги не більше 0,2 с, а також - при струмах
короткого замикання до 3,6 кА (нижче порогу чутливості захисту) за час дії дуги 1с;
2) конструкція шаф забезпечує захист обслуговуючого персоналу від випадкового
дотику до струмопровідних і рухомих частин, що знаходяться в оболонці шафи відповідно
до ступеня захисту за таблицею 2, а також захист від впливу електричної дуги на персонал,
який знаходиться в зоні обслуговування, а в разі к.з. в середині шафи, при цьому викид
продуктів горіння повинен бути в зону, що не обслуговується. Допускається викидання
продуктів горіння електричної дуги к.з. в зону обслуговування на відстань не більше 0,3 м
згідно ГОСТ 14693;
3) конструкція шаф забезпечує можливість встановлення шляхових вимикачів та ЕМБ
на ВЕ та приводах заземлювачів відповідно до ГОСТ 14693;
4) ймовірність виникнення пожежі в шафах не повинна перевищувати 10-6 на рік
згідно з ГОСТ 12.1.004.
5.2 Персонал, який обслуговує КРП, повинен виконувати вимоги «Правил технічної
експлуатації електроустановок», «Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів», «Правил безпечної експлуатації електроустановок», «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів» (ДНАОП 0.00-1.21-98).
5.3 Для обслуговування та експлуатації КРП допускається спеціально навчений
персонал, що має відповідну групу з електробезпеки, чітко розуміє призначення,
улаштування і взаємодію шаф КРП та вивчив КЕ виробу.
5.4 Шафи не створюють радіоперешкод, а також шкідливих для персоналу і
навколишнього середовища шумів, вібрацій, викидів.
5.5 Вантажно-розвантажувальні і монтажні роботи з шафами повинні проводитися з
дотриманням загальних правил техніки безпеки.
5.6 Струмопровідні частини головних кіл шаф, які можуть виявитися під напругою,
після виведення ВЕ в ремонтне положення захищаються захисними шторками, що мають
пристосування для їх механічного замикання.
5.7 Конкретні типи шаф, які обладнані заземлювачами, вказані згідно сітці схем
головних кіл в Додатку А.
5.8 В шафах в залежності від призначення передбачені механічні блокування
зазначені в ДСТУ 3335, що не допускають:
- переміщення ВЕ з увімкненим вимикачем з контрольного положення в робоче;
- переміщення ВЕ з увімкненим вимикачем з робочого положення в контрольне;
- увімкнення вимикача в проміжному положенні ВЕ (між робочим і контрольним);
- переміщення ВЕ з контрольного положення в робоче при увімкнених ножах
заземлювача;
- увімкнення заземлювача при робочому або проміжному положенні ВЕ.
Виконуються оперативні електричні блокування, наведені в схемах допоміжних
електричних кіл.
5.9 Організаційні та технічні заходи щодо забезпечення техніки безпеки під час
обслуговування КРП повинні відповідати вимогам ГОСТ 14693, ГОСТ 12.1.019, ДНАОП
0.00-1.21, ДНАОП 1.1.10-1.01, а забезпечення системи пожежного захисту відповідно до
ГОСТ 12.1.004.
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6 Марковання
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6.1. На видному місці фасадної частини кожної шафи (див. Рис.В.1 Додаток В)
встановлена табличка, з порядковим номером шафи в РП і табличка, яка містить, як
правило (наприклад, для шафи типу ШВВ, ШВГ), наступні основні дані:
- товарний знак підприємства-виробника;
- найменування виробу;
- заводський номер шафи;
- позначення типу шафи;
- номінальна напруга в кіловольтах;
- номінальний струм головного кола в амперах;
- номер схеми головних кіл;
- коефіцієнт трансформації ТС;
- кількість ТН;
- ступінь захисту за ГОСТ 14254-80;
- масу шафи в кілограмах;
- рік випуску.
6.2. Допоміжні кола маркуються у відповідності зі схемою монтажною електричною.
6.3. ВЕ на фасадній перегородці мають табличку з порядковим номером шафи в який
вони вкочені.
6.4. Марковання на пакованні містить наступні написи:
- повне найменування вантажоотримувача;
- найменування місця призначення;
- маса брутто та нетто в кілограмах;
- габарити в міліметрах;
- попереджувальні маніпуляційні знаки;
- повне найменування відправника;
- адреса відправника.

7 Консервація

²íâ. ¹ äîêóì.

7.1 Усі відкриті і виступаючі поверхні шинопроводів шафи покриваються мастилом
ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9437-80.
7.2 Консервації мастилом ГОИ-54п підлягають усі контактні поверхні, деталі з
гальванічними покривами та деталі, що не мають антикорозійного покриву.
7.3 Строк зберігання законсервованих шаф не більш 1 року.

8 Паковання
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8.1 Кріплення шаф та комплектувальних виробів в пакованні (Рис.Е.3 Додаток Е)
повинно забезпечувати їхнє надійне кріплення, що виключає переміщення і механічні
ушкодження під час транспортування. До дна ящика шафа фіксується спеціальними
кутниками.
8.2 Шафи відвантажуються з підприємства-виробника в зібраному виді в пакованні,
яке виконане за креслениками
підприємства-виробника в закритому транспорті
(платформах, автомашинах, вагонах).
8.3 Шафа упаковується в одне паковання.
ВЕ знаходяться під час транспортування в шафі в контрольному положенні та
закріплюються до дна шафи транспортними упорами. ВЕ можуть мати окреме паковання.
За погодженням між споживачем і виробником транспортування шаф може
проводитися в полегшеному пакованні категорії КУ-0 за ГОСТ 23216 з консервацією і
частковим захистом від проникнення бризок води і пилу обгортанням пакувальної плівкою.
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При цьому між споживачем і виробником проводиться узгодження заходів щодо
забезпечення цілістності вантажу, а саме:
- транспортування автомобільним транспортом з закритим кузовом або залізничними
вагонами закритого типу без перевантажень;
- вантажно-розвантажувальні роботи виконуються за допомогою вилкового
навантажувача або підйомного крана з застосуванням гаків. Стропувати шафи не
дозволяється;
- вантажно-розвантажувальні роботи виконуються за відсутності атмосферних опадів;
- до обов'язків вантажоотримувача під час постачання обладнання до місця
призначення є перевіряння комплектності вантажу та відсутності пошкоджень. У разі
виявлення некомплектності, дефектів, що виникли під час перевезення, необхідно факт
документально зафіксувати і негайно інформувати про них відправника і перевізника
відповідно до гарантійних умов;
- тимчасове зберігання продукції проводити в приміщеннях з опалюванням і
вентиляцією, розташованих в будь-яких макрокліматичних районах. Умови зберігання
виробів - Л (1) відповідно до ГОСТ 15150.
Увага! Дане паковання не має антивандального захисту і захисту від прямих
атмосферних впливів. Термін зберігання - 1 рік.
8.4 Упаковані інструменти і приладдя закріплюються разом із шафами в загальному
пакованні.
8.5 Струмопровідні шини та ін. елементи, які демонтуються на період
транспортування, можуть закріплюватись разом із шафами в одному з паковань.
Шини, що не можуть бути розміщені в пакованні шаф, упаковуються в окреме
паковання.
8.6 Технічна документація в обсязі комплекту обгорнена в парафінований
обгортковий папір, обв'язана шпагатом і покладена в подвійний пакет з поліетиленової
плівки та запаяна. Увесь пакет вкладається в один з ящиків з написом «Технічна
документація».
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9 Транспортування та зберігання
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9.1 Умови зберігання і транспортування шаф в частині впливу кліматичних факторів
наведені в таблиці 4.
9.2 Транспортування може здійснюватися залізничним, річковим і морським
транспортом (в трюмах) на будь-які відстані. Розміщення і кріплення шаф на залізничних
платформах і в трюмах морських суден повинні здійснюватися відповідно до технічних
умов завантаження і кріплення вантажів, затвердженими відповідними відомствами.
9.3 Транспортування автомобільним транспортом може здійснюватися по дорогах з
асфальтовим або бетонним покриттям на будь-яку відстань, по грунтовим дорогам або
бруківкам на відстань до 250 км зі швидкістю до 40 км / год.
9.4 Розміщення і вивантаження шаф повинні проводитись вантажопідіймальними
механізмами з урахуванням маси "Брутто" вантажу і з виконанням вимог маніпуляційних
знаків зазначених на тарі паковання.
9.5 В процесі монтажу рекомендується шафи переміщати без ВЕ.
9.6 Паковання шаф та інших елементів не розраховане на тривалий вплив
атмосферних опадів, тому шафи слід зберігати під навісом в пакованні підприємствавиробника, а без неї - в закритих вентильованих приміщеннях.
Різкі коливання температури і вологості повітря в приміщеннях, де зберігаються
шафи, не допускаються.
9.7 Консервація шаф розрахована на термін зберігання -1 рік. При більш тривалому
зберіганні необхідно проводити огляд з відновленням консерваційних покривів в разі їх
ушкоджень.
9.8 Умови транспортування ЗІП повинні відповідати умовам транспортування шаф.
Термін зберігання ЗІП - 2 роки.
9.9 Під час зберігання шаф і ЗІП більше терміну, визначеного справжніми вимогами,
споживач зобов'язаний провести переконсервацію своїми силами відповідно ГОСТ 9014.0.
Таблиця 4
Кліматичне виконання
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для народного
господарства
залежно
від
впливу
Л
механічних
факторів
за
С
ГОСТ 23216
Ж
Умови
по частині впливу
транспортування
5(ОЖ4); 7(Ж1);
кліматичних факторів за
3(Ж3) - морські
ГОСТ 15150
перевезення
Умови зберігання за ГОСТ 15150
1(Л); 2(С); 4(Ж2);5(ОЖ4);
Термін зберігання (роки)
1
Категорія паковання за ГОСТ 23216
КУ-0; КУ-1
Поєднання виду транспортної тари з типом
ТФ-1,4
внутрішнього паковання за ГОСТ 23216
ВУ-0,1
Тип транспортної тари за ГОСТ 10198
VI-4
Тимчасовий антикорозійний захист за
ВЗ-4
ГОСТ 9.014
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У3

Т3
для експорту
С
Ж
9(ОЖ1)
3(Ж3 )- морські
перевезення
3(Ж3);6(ОЖ2)
КУ-2
ТЭ-15
ВУ-IIIА-1
III-I

Примітка: Умови транспортування "Л" - за погодженням із замовником.
* За погодженням із замовником.
** Див. п.8.8.
*** Крім паковання категорії КУ-0.
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10 Замовлення КРП
10.1 Для замовлення шаф КРП необхідно заповнити опитувальний лист і
направити його на адресу підприємства-виробника.
Приклад заповнення опитувального листа для постачання продукції наведено в
Додатку Ж.
10.2 Контактна інформація:
З питань постачання в Україну і в країни Східної Європи звертатись:
ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА"
вул. Біла,16, м Рівне, 33001, Україна
Телефон: (+38 0362) 61-72-01
Факс: (+38 0362) 61-74-70
office@rzva.com.ua
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www.rzva.ua
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