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1 Вступ
1.1 Ця технічна інформація (далі за текстом - ТІ) призначена для ознайомлення,

вивчення та практичного використання  в проектних роботах комплектних розподільчих
пристроїв (КРП) серії КУ 6С та  КУ 10С і містить технічні дані, відомості про улаштування,
принцип роботи виробу і необхідні відомості, що забезпечують правильну експлуатацію і
повне використання  його технічних можливостей.
         1.2  Шафи КРП виготовляються за індивідуальним замовленням, в якому визначаються
кількість і взаємне їх розташування в розподільчому пристрої (РП), схеми головних і
допоміжних кіл  та інші технічні характеристики кожної шафи, висувних елементів, схем
управління.

1.3 Основним  документом,  згідно  з  яким  оформляється  замовлення  на  КРП,  є
опитувальний  лист,  виконаний  за  формою  підприємства-виробника  і  узгоджений  з
замовником. Зразок опитувального листа див. Додаток К.

1.4 В ТІ позначення складових частин виробу не наводяться, тому що вони залежать
від  багатьох  змінних  даних,  що  визначаються  в  замовленні,  а  наводяться  тільки  їх
найменування, наприклад: висувний елемент з вимикачем, релейна шафа, шафа кабельних
збірок і т. д.

1.5  Підприємство-виробник  постійно  працює  над  підвищенням  надійності  і
довговічності  КРП  та   вносить  в  конструкцію  зміни,  а  тому  в  конструкції  шаф,  що
поставляються,   можуть  бути  деякі  непринципові  відмінності  від  описаних  в  ТІ,  які  не
погіршують технічні параметри і властивості вироба в цілому.
      1.6  В  конструкції  та  улаштуванні  КРП  дотримана  патентна  чистота  продукції,  а
конструкторські рішення захищені авторськими правами згідно існуючого законодавства.

 2 Призначення 
          2.1 Цей КРП призначений:

-  у  виконанні  загальнопромислового  застосування  -  для  використання  в  РП  власних
потреб  електричних  станцій  всіх  видів,  на  електричних  підстанціях,  в  електроустановках
промислових підприємств, як серія КУ 10С. Конструктивно в межах серії КУ 10С розроблені
дві модифікації шаф - базова і модернізована (М) див. п.4.6.3;

- у виконанні для об'єктів ядерної енергетики (АЕС) і для застосування в РП власних
потреб ТЕС в несейсмостійкому і сейсмостійкому виконанні, як серія КУ 6С.
          2.2 КРП серії КУ 6С, КУ 10С призначений для роботи в мережах трифазного змінного
струму, класу напруги 6; 10 кВ і частоти 50 і 60 Гц, на номінальні струми 630...4000 А, з
струмом  вимикання 20; 25; 31,5; 40 кА для систем з ізольованою або заземленою через
дугогасильний реактор або активний опір нейтраллю.
          2.3 Шафи КРП серії КУ 6С призначені для роботи в РП власних потреб ТЕС і АЕС з
турбоблоками потужністю до 1200 МВА і призначені для роботи в приміщеннях на висоті до
20,4 м  РП власних потреб АЕС при МРЗ до  7 балів і до 9 балів за шкалою MSK-64 із
застосуванням низьковольтної сейсмостійкості апаратури в схемах допоміжних кіл. Шафи
КРП серії КУ 10С на замовлення в сейсмостійкому виконанні призначені для роботи в РП на
висоті до 20,4 м при МРЗ до 7 балів і до 9 балів за шкалою MSK-64 із застосуванням
низьковольтної сейсмостійкості апаратури в схемах допоміжних кіл.
          2.4 Кліматичне виконання У або Т категорії 3 за ГОСТ 15150-69.
          2.5 КРП серії КУ 6С для об'єктів ядерної енергетики відноситься до забезпечуючих
систем  важливих для безпеки класу 3 О відповідно до НП 306.2.141, а по класифікації НП
306.2.202 - до  систем важливих для безпеки класу 3(С). 

   2.6 До РП, складених з шаф КРП, не висуваються будь-які особливі специфічні
технічні вимоги.
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3   Технічні данні
3.1 Шафи КРП відповідають вимогам ПУЕ, ГОСТ 14693-90Е, ДСТУ EN 62271-200,

технічним умовам (ТУ), затвердженим у встановленому порядку, конструкторській
документації (КД) на виріб, а також документам, наведеними в Додатку А.
         Шафи КРП виготовлюються по системі забезпечення якості у відповідності  з ДСТУ ISO
9001:2000.
         3.2 Шафи КРП, що поставляються на експорт в країни з помірним і тропічним кліматом,
додатково відповідають  ГОСТ 15151-69, ГОСТ 15963-79, РД 16.01 007-88Е.
         3.3 Шафи КРП серії КУ 6С виконуються за сіткою схем головних кіл, наведеною в
Додатку Б.
         3.4 Шафи КРП серії КУ 10С виконуються по сіткою схем головних кіл, наведеною в
Додатку В. Шафи модернізовані з літерою М в назві типу шафи (далі по тексту модернізовані)
(див. п.1.1.3.5) виготовлюються за сіткою схем головних кіл: 01-16, 19-24, 26-30, 101-105, 201,
204-212, 214-217 (Додаток В).
         3.5 Допоміжні кола для шаф в загальнопромисловому виконанні виконуються з
використанням мікропроцесорних пристроїв захисту серій SPAC 800, REF 543, SEPAM,
MICOM, МРЗС05 на базі типових робіт:
         - ВНИПИ ТПЕП ВЛІЕ.301 341 .. (5ВБ.350 ...) - постійний та змінний оперативний струм;
         - "Енергомережпроект" №11378тм - змінний струм, пружинний привід;
         - "Енергомережпроект" №11379тм - постійний струм, пружинний і електромагнітний
привід;
        - КО АЕП № 192 101 0213138.01275.010 ЕТ Н1 - постійний струм пружинний і
електромагнітний привід;
        - РВ ВНИПИ ТПЕП № 2286-Р2289 - постійний оперативний струм, пружинний привід.
        - "Укрюжсельенергопроект" №8316 для КТПБ 35/10 кВ на змінному оперативному струмі
з пружинним приводом;
        - "Укрюжсельенергопроект" №6361 ЕВ.01 для КТПБ 110/35/10 кВ на випрямленном
оперативному струмі з пружинним приводом;
        - "Укрзападсельенергопроект" №13870-I і №13870-II для тягових підстанцій залізниць на
постійному оперативному струмі з електромагнітним приводом;
        Допоміжні кола шаф для потреб АЕС виконуються з використанням мікропроцесорних
пристроїв захисту серій SPAC 800, REF 543, SEPAM, MICOM, МРЗС05 на базі типової роботи
КО ТЕП №192 101 0215138.01275.010 ЕТ Н1. Працездатність принципових схем гарантується
розробником цих схем, а відповідність монтажних схем принциповим гарантується
підприємством-виробником КРП.
         3.6 За погодженням з підприємством-виробником допускається виготовлення шаф
КРП за нетиповими схемами головних і допоміжних кіл. 
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3.7 Основні параметри шаф КРП відповідають значенням, наведеним в Таблиці 1.
 Таблиця 1

 Найменування параметру Одиниця
виміру

Значення параметру для КРП серій

КУ 6С КУ 10С КУ 10С
модернізований

1. Номінальна напруга кВ 6 6;10 6;10
2.Номінальний струм головних кіл

 А  630;1000;1250;1600;2000;3150;4000(У3)
630;1250;2500 (Т3)

 630;1000;
1250;1600

3.Частота  Гц 50,60
4.Номінальний струм збірних шин  А 1000;1600;2000;3150;4000
5. Номінальний струм вимикання
вимикача, вбудованого в шафу  кА 40 20; 25; 31.5;40 20; 25; 31.5

6. Струм термічної стійкості для
проміжку часу, 3с  кА 40 20; 25; 31.5; 40 20;25;31,5

7. Номінальний струм
електродинамічної стійкості
головних кіл шаф

 кА 102; 128 51; 64; 81;102 51;64;81

8. Номінальна напруга допоміжних
кіл:
- зміного струму
-постійного (випрямленого) струму

 В 220
220

9. Номінальна напруга вториних
кіл освітлення і блокувань:
- зміного струму
-постійного (випрямленого) струму

 В
12;110;220
12;110;220

10. Номінальна потужність
трансформатора власних потреб в
шафі типу ШСТ

кВА 40; 63 (по замовленню див. п.3.1.11)

11.Номінальна напруга постійного
(випрямленого) струму блокуючих
електромагнітів заземлювача і
висувного елементу

В 220

12. Потужність блокуючих
електромагнітів заземлювача і
висувного елементу

Вт При пуску -17,3
Після пуску-3,8

13. Тривалість термічної стійкості
блокуючих електромагнітів
заземлювача і висувного елементу

с Не більше 60

14. Найбільший номінальний струм
запобіжника силового

А 20

15.Габаритні размери (допуск: +2):
- ширина

- глибина
- висота

мм
650 )6 ;750; 900

)1

1400;1500 )3),2),1 ,1600 )4

2300; 2450 )5

 650; 750
1200;1500 )2

2300

16.Маса  кГ 800...1200 750...1150

Примітка: 

-  Струми термічної та електродинамічної стійкості трансформаторів струму -
відповідно до їх технічних характеристик; 

- Габаритно-установчі розміри шаф повинні бути визначиними на етапі узгодження
опитувального листа заводського замовлення;
        )1   Для шаф з I ном = 2000 ... 4000 А, ШНВА, ШСТ;
        )2   Для шаф з шинними вводами з I ном до 1600 А та інших шаф з I ном = 2000 ... 4000;
        )3   Для шаф типу ШВГ, ШВВ з VD4 до 1600А сх.1 ... 18, 26 ... 30 Додатку В;
        )4    Для шаф типу ШВГ, ШВВ з VD4 до 1600А сх..19 ... 24 Додатку В; шафи типу ШВВ
сх.44,45,50,51 Додатку Б при варіанті виконання з  ТЛШ-10-5 та інш. 4-х обмоткових ТС;
        )5  Висота шаф з урахуванням клапанів див. Рисунок Г.1; Г.6;

Ï³
äï

. ³ 
äà

òà
²íâ

. ¹
 ï

ðà
âä

.
Çà

ì.
 ³í

â. 
¹

Ï³
äï

. ³ 
äà

òà
²íâ

. ¹
 ä

óá
ë.

Àðê.
НКАИ.670049.020 ТИ

ÄàòàÏ³äï.¹ äîêóì.Àðê.Çì.
Êîï³þâàâ Ôîðìàò      À4



6

 )6 Для шаф типу ШВВ (включно з VD4), ШВГ з Іном 630;1000;1250А сх.1...24;26...30, ШШР
сх.101...105 Додатку В.
          3.8 Технічні параметри вбудованих апаратів повинні відповідати технічній документації
на них.
          3.9 Габаритні, установочні, приєднувальні розміри шаф відповідають зазначеним в
Додатку Г. 

3.10 Класификація виконань шаф КРП відповідає таблиці 2.    
 Таблиця 2

Найменування показника 
класифікації

Виконання

1.Рівень ізоляції за ГОСТ 1516.1-76 Нормальна ізоляція
2.Вид  ізоляції Повітряна
3.Наявність ізоляції струмопровідних частин З неізольованими шинами (з частково

ізольованими шинами в струмопроводах)

4.Наявність висувних елементів в шафах З висувними елементами; без висувних
елементів

5.Від лінійних високовольтних приєднань 1.Шинні.
2. Кабельні 3-х фазні до 240 мм в фідерних
шафах до 3-х шт .; ШКС до 12 шт.
3. Кабельні 1-но фазні до 240 * мм в
фідерних шафах до 3-х шт. на фазу; ШКС до
10 шт. на фазу.

    6.Умови обслуговування З одностороннім обслуговуванням (ОО),
з двостороннім (ДО) - по замовленню**

    7. Ступінь захисту по ГОСТ 14254-96 Захищене виконання ІР40; 
інше  значення ІР - по вимозі замовника

    8. Вид основних шаф в залежності від
вбудованої апаратури і приєднання, а також
модифікації: базова (по замовчуванні),
модернізована (М)

ШВВ(М) - з вимикачем вакуумним
ШВГ(М) - з вимикачем елегазовим
ШШР(М) - з шинним роз'єднувачем
ШТН(М) - з трансформаторами напруги
ШГВ - з глухим вводом
ШКС - з кабельними збірками
ШСТ - з трансформатором власних потреб (КУ
10С) див.п. 3.1.11)
ШПС(М)- з силовими запобіжниками (КУ 10С)
ШКА - з комбінованої апаратурою
ШНВА- шафа з низьковольтної апаратурою
ОРШ - окремо стояча релейна шафа
ШШВ - шафа шинних вводів
ШШП - шафа шинної перемички
ШВ - шафа шинної вставки
ШЗН - шафа заземлення нейтралі (див. п.3.1.12)
ШВЛШ - шафа шиної вставки по лінійним шинам

    9. Тип вбудованого вимикача ВРС, HD4***, VD4 *** Інші типи  - по
замовленню

   10.Наявність дверей у відсіках шафи Шафа  з дверима
   11.Вид управління Місцеве, дистанційне 
   12. Вид постачання -  окремими шафами;

- повністю змонтованими і відрегульованими
блоками до двох шаф

   13. Типи струмопроводів
(шаф типу ШШВ, ШШП)

-  від стіни
-  між рядами

   14. Наявність вентиляції   Природна (примусова вентиляція тільки в
шафах типу ШВВ, ШШР на 4000 А і ШСТ 63
кВА) 
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Примітки:
*     Під час застосування однофазних кабелів з перерізом більше 240 кв. мм або

трьохжильних кабелів іншого типу  необхідно додаткове узгодження  з підприємством-
виробником в частині виконання будівельної частини і встановлення шаф  на фундамент.

**   Для шаф типу ШВВ, ШШР з І ном - 630...1600А див. Рис.Г.1а
*** Під час застосування вимикачів типу HD4, VD4 необхідне додаткове узгодження  з

підприємством-виробником виготовлювачем. Габаритно-установчі розміри шаф повинні
узгоджуватись на етапі узгодження опитувального листа заводського замовлення. 
         3.1.11 В шафах типу ШСТ застосовуються сухі трансформатори  40 кВА. По вимозі
замовника можливо встановлення трансформаторів 63 кВА, при цьому ці шафи будуть
обладнанні примусовою вентиляцією.
         3.1.12 Шафа типу ШЗН  може бути встановлена окремо або крайньою в ряду секції на
відстані не менше 100мм від шаф цього ряду.   

3.1.13 Номінальні значення кліматичних факторів за ГОСТ 15543.1 і ГОСТ 15150, при
цьому:
         1) нижнє робоче значення температури навколишнього повітря для виконання У3:
мінус 5 ° С - без установки нагрівальних пристроїв в релейному відсіку;
мінус 25 ° С - при установці нагрівальних пристроїв в релейному відсіку. При більш
низьких температурах необхідний підігрів приміщення РП;
         2) нижнє робоче значення температури навколишнього повітря для виконання Т3:
 плюс 1 ° С - без установки нагрівальних пристроїв в релейному відсіку;
 мінус 10 ° С - з установкою нагрівальних пристроїв в релейному відсіку;
         3) Шафи призначені для експлуатації на висотах до 1000 м над рівнем моря.
         3.1.14 Шафи не призначені для експлуатації у вибухо- і пожежонебезпечних
приміщеннях, а також приміщеннях, середовище яких містить гази, випаровування, хімічні
відкладення, струмопровідний пил в концентраціях, що знижують параметри виробу в
неприпустимих межах.
         3.1.15 Конструкція релейного відсіку забезпечує можливість встановлення підігрівачів
обігріву лічильників та іншої апаратури при температурі нижче 0 ° С. Енергоспоживання
обігріва шафи  складає не більше 150 Вт. Максимальне значення питомого споживання
електроенергії обігріву при температурі мінус 25 ° С становить не більше 0,1 кВт/ м3. 
        3.1.16 Матеріали і комплектуючі вироби, що застосовуються для виготовлення шаф,
прийняті технічним контролем і відповідають чинним стандартам і технічним умовам.
         3.1.17 Комплектуюча апаратура в шафах  серії КУ 6С для АЕС спеціально призначена
для роботи в шафах КРП і відповідає стандартам або технічним умовам на цю апаратуру.  
        Допускається застосування неспеціальної комплектуючої апаратури
загальнопромислового призначення (в тому числі і несейсмостійкої).
         3.1.18 Базове рішення шаф за умовами обслуговування -  одностороннього
обслуговування (ОО) з коридором обслуговування з фасадної сторони шаф, рівним не менше
1680 мм і відстанню від задньої стінки шафи до стіни будівлі не менше 50 + 5мм.
 Допускається установка шаф  в РП споживача, як шаф двостороннього обслуговування (ДО)
з коридором з задньої сторони шафи, при цьому даний варіант необхідно обумовлювати на
етапі узгодження опитувального листа, тому що це відбивається на конструктивних
особливостях шафи.
           3.1.19 Стійкість шаф до механічних впливів навколишнього середовища відповідає
групі умов експлуатації М6 по ГОСТ 17516.1. Шафи, призначені для АЕС, за механічними
впливами зовнішнього середовища виготовляються в двох виконаннях: при МРЗ до 7 балів і
до 9 балів за шкалою - MSK -64 - прискорення 2,6 м / с2 (0,27 g) і 10,4 м / с2  (1,06 g)
відповідно, висота установки до 20,4 м і відповідають вимогам ГОСТ 17516.1.
           3.1.20 Шафи типу ШШП, ШШВ, ШП, ШВ, ШГВ, ШКС з номінальним струмом
головних кіл 630 ... 3150А і номінальним струмом збірних шин 1000 ... 4000 А виконані з
природною вентиляцією.
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          3.1.21 Шафи типу ШВВ і ШШР для вводу і секціонування з номінальним струмом
головних кіл 4000 А обладнані примусовою вентиляцією за допомогою вентилятора (1шт.)
встановленого у відсіку трансформаторів струму (ТС) і лінійних шин (ЛШ). 

3.1.22 Увага! Заборонено під час проектування РП встановлення шаф типу ШШВ та
ШШП на дві поруч стоячі опорні шафи.

3.1.23 За узгодженням  з підприємством-виробником можливо виготовлення шаф з
електроприводами переміщення висувного елементу з фіксованих положень і  оперуванням
заземлювачем  в шафах до 1600А.

3.2 Вимоги до надійності
3.2.1 Шафи мають наступні показники надійності згідно з таблицею 3, при цьому

відмови для всіх вимикачів не допускаються.
         Таблиця 3 

Найменування
параметру

Кількість циклів ВО для типовиконань

ВРС-10-20/630;1000У2
ВРС-10-20/630 Т3

ВРС-6-40/1600 У2
ВРС-10-31,5/1600 У2
ВРС-10-31,5/1250 Т3
ВРС-10-25/1600 У2
ВРС-10-25/1250 Т3

ВРС-10-31,5/630;1000;1250 У2
ВРС-10-31,5/630 Т3
ВРС-10-25/630;1000; 1250 У2
ВРС-10-25/630 Т3
ВРС-10-40/630;1000; 1600 У2
ВРС-10-40/630;1250  Т3

ВРС-6-40/2000;3150 У2
ВРС-10-31,5/2000;3150 У2
ВРС-10-31,5/2500 Т3
ВРС-10-25/2000;3150 У2
ВРС-10-25/2500 Т3
ВРС-10-40/2000;3150 У2
ВРС-10-40/2500 Т3

1  Для номінальних
струмів

50000 30000
30000

502  Для струмів
короткого  замикання

100 40

  

3.2.2 Класифікаційні ознаки КРП:
          - по визначеності призначення: виріб конкретного застосування;
          - по режимам застосування: виріб безперервного тривалого застосування;
          - за наслідками відмов або досягнення граничного стану: відмови або перехід в
граничний стан не призводить до катастрофічних наслідків;
          - по можливості відновлення працездатного стану: виріб відновляємий;
          - за характером основних процесів, що визначають перехід в граничний стан: виріб
старіючий, що зношується;
          - по можливості і способу відновлення технічного ресурсу: виріб ремонтується;
          - по можливості технічного обслуговування в процесі експлуатації: виріб
обслуговуємий;
          - по можливості проведення контролю: виріб контрольюється перед застосуванням;
          Середній час відновлення працездатності: не більше 1 години.
          Критерій відмови: зниження параметра до величини гіршою, ніж вказано в
документації.
          Критерій граничного стану: вироблення механічного або комутаційного ресурсу,
закінчення терміну експлуатації.
          3.2.3 Термін служби шаф до списання не менше 40 років за умови своєчасної заміни
комплектуючої апаратури, термін служби якої менше 40 років і при проведенні технічного
обслуговування шаф відповідно до керівництва з експлуатації.
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 4 Склад виробу
          4.1 КРП являє собою набір окремих шаф з комутаційними апаратами та іншої
високовольтної комплектуючої апаратури, з приладами вимірювання, пристроями автоматики
і захисту, а також апаратурою управління, сигналізації та іншими допоміжними пристроями.
Шафи з'єднуються між собою відповідно до схеми електричної згідно опитувального листа.
          4.2 У комплект виробу входять:
          - Шафи різних видів і типовиконань в залежності від вбудованої в них основної
комплектуючої апаратури, номінальних струмів і струмів термічної стійкості;
          - Шафи шинних вводів типу ШШВ для здійснення вводу від джерела живлення в КРП;
          - Шафи шинних перемичок типу ШШП для з'єднання по збірних шинах для дворядного
розташуванні шаф в РП;
          - Шафи шинних вставок типу ШВ для з'єднання секцій по збірних шин при обході
колони та ін.;
          - Складальні вузли і деталі, що демонтуються на період транспортування.
          - Комплект запасних частин, аксесуарів і матеріалів за нормами підприємства-
виробника.

Примітка: Міжшафні звязки, а також кола оперативного живлення до шаф ОРШ, які
встановлені в капітальному приміщенні в поставку не входять і виконуються по місцю
монтажа згідно кабельного журналу, розробленого проектною організацією.
          4.3 До виробу додаються:
          - Керівництво з експлуатації (КЕ):
          - Схеми електричні допоміжних кіл;
          - Паспорти на окремі шафи або групи шаф;
          - Технічна документація на основну комплектуючу апаратуру.

4.4 Умовне позначення серії КРП.
          4.4.1 Структура умовного позначення серії під час замовлення: 

                
      КУ       С        -           3 

                       Категорія разміщення за ГОСТ 15150;

         Кліматичне виконання за ГОСТ 15150;

    

         Торгова марка серії КРП (КУ 6С або КУ 10С).

4.4.2 Приклад запису позначення серії КУ 6С в сейсмостійкому виконанні під час
замовлення:
           - Для потреб народного господарства: КУ 6С-У3 ТУ У 31.2-00213434-023-2004;
           - Для поставки на експорт у країни з тропічним кліматом: КУ 6С-Т3
ТУ У 31.2-00213434-023-2004; 

          4.4.3 Приклад запису позначення серії КУ 10С  під час замовлення:
           - Для потреб народного господарства: КУ 10С-У3 ТУ У 31.2-00213434-025-2004;
           - Для поставки на експорт у країни з тропічним кліматом: КУ 10С-Т3
 ТУ У 31.2-00213434-025-2004;  
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4.5 Умовне позначення типовиконання шафи КРП в залежності від вбудованої в неї
апаратури, приєднання та його роз'яснення: 
    Ш                                   

                                                          кліматичне виконання і категорія
                                                           розміщення за ГОСТ 15150;

                                                         номінальний струм шафи, А;

                                                          номер схеми головних кіл (Додаток Б, В);

                                                           номінальний струм вимикання вимикача, кА;

номінальна напруга, кВ;

конструкція: без літери - базова шафа; з літерою

М - модернізована шафа;   

                                                              вид вбудованої апаратури (п.8; Таблиця 2)

                                                                       шафа КРП.

4.5.1 Структура умовного позначення типовиконання шафи, яка вказується під час
замовлення:
            а) шафа (по замовчуванні - базової конструкції) з вимикачем вакуумним:  
       ШВВ - 10 –20 -  01 -  630  -  У3

                                                          кліматичне виконання і категорія
                                                            розміщення за ГОСТ 15150;

                                                         номінальний струм шафи, А;

                                                          номер схеми головних кіл;

                                                            номінальний струм вимикання вимикача, кА;

       номінальна напруга, кВ;

                                                             шафа з вимикачем вакуумним.

Приклад запису шафи  серії КУ 10С типовиконання ШВВ під час замовлення:
         - шафа з вимикачем вакуумними на номінальну напругу 10 кВ, номінальний струм
630 А, номінальний струм вимикання 20кА, виконана за схемою головних кіл 01 для
потреб народного господарства:
         "Шафа ШВВ -10-20-01-630-У3 ТУ У 31.2-00213434-025-2004".

 б) шафа  модернізована (з літерою М) з вимикачем вакуумним:  
    ШВВМ - 10 –20  - 01 -  630  -  У3

                                                          кліматичне виконання і категорія
                                                            розміщення за ГОСТ 15150;

                                                         номінальний струм шафи, А;

                                                          номер схеми головних кіл;                                      

                                                           номінальний струм вимикання вимикача, кА;

       номінальна напруга, кВ;

                                                             шафа з вимикачем вакуумним модернізована.
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Приклад запису модернізованої шафи серії КУ 10С типовиконання ШВВ під час
замовлення:
        "Шафа ШВВМ -10-20-01-630-У3 ТУ У 31.2-00213434-025-2004".

 в) з шинним роз'єднувачем: 
 ШШР- 10 –20 - 101 -  630  -  У3

                                                           кліматичне виконання і категорія
                                                            розміщення за ГОСТ 15150;

                                                     номінальний струм шафи, А;

                                                      номер схеми головних кіл;                               

                                                       номінальний струм термічної стійкості, кА;

                                                                номінальна напруга, кВ;

                                                                шафа з шинним роз'єднувачем.

Приклад запису шафи КРУ серії КУ 10С типовиконання ШШР під час замовлення:
         - Шафа з шинним роз'єднувачем на номінальну напругу 10 кВ, номінальний струм
630  А, номінальний струм термічної стійкості 20 кА, виконаний за схемою головних кіл
101 для потреб народного господарства:
         "Шафа ШШР -10-20-101-630-У3 ТУ У 31.2-00213434-025-2004". 

4.6 Основні відмінності конструкції шаф 
4.6.1Основні відмінності конструкції шаф, полягають в наявності або відсутності

висувних елементів.
          Шафи з умовним позначенням ШВВ, ШШР, ШТН, ШПС, ШКА, ШСТ мають
висувний елемент, на якому встановлюється відповідна комплектуюча апаратура.
          Шафи з умовним позначенням ШГВ, ШКС, ШШП, ШШВ, ШВ, ШП не мають
висувних елементів.
         4.6.2 Крім того, шафи відрізняються електричними схемами головних кіл, кількістю
встановлених ТС і трансформаторів напруги (ТН), наявністю або відсутністю ножів
заземлення, кількістю вузлів кріплення кінцевих кабельних муфт та ін.
         4.6.3 Конструктивно в межах серії КУ 10С є дві модифікації шаф - базова
(за замовчуванням) Рис. Г1 Додаток Г і модернізована (М) Рис. Г1в. Шафи модернізовані
(М) виконані за обмеженою сітою схем головних кіл див. п.3.1.3.  Під час  проектування РП
на базі модернізованих шаф (М) інші схеми первинних кіл виконуються базовими шафами,
тому що всі вони мають однакові приєднувальні розміри по збірним шинам і каркасам. Це
дозволяє одночасно застосовувати шафи обох модифікацій в межах одного РП.
         4.6.3.1Конструктивні відмінності  шаф. 
         - В базових шафах для секціонування збірних шин в межах однієї шафи  застосовані
епоксидні прохідні втулки, в модернізованих- секціонування по збірних шин відсутнє.
         - В базових шафах для ізоляції нерухомих верхніх і нижніх втичних струмопровідних
контактів  застосовані епоксидні прохідні втулки, в модернізованих - епоксидні прохідні
втулки для ізоляції нерухомих нижніх втичних струмопровідних контактів відсутні.
          4.6.4 Встановлення на фундамент шаф модернізованих (М) глибиною 1200 мм
відрізняється від  шаф базової модифікації розташуванням закладних елементів див. Рис. І.1,
Рис І.1.1 Додаток І. 
         4.7 Як основна високовольтна комплектуюча апаратура в шафах застосовуються
вироби спеціально призначені для роботи в шафах КРП і відповідають стандартам або ТУ
на ці вироби, або іншій технічній документації, а саме:
         - Вимикач вакуумний: ВРС, (HD, VD по замовленню);
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          - ТС типів: ТОЛУ; ТПОЛУ; ТОЛ ;ТЛО; ТОЛУ ;ТЛШ; ТЛП; 
          - ТН типів: IVS1F; IVD; ЗНОЛП; НОЛП; ЗНОЛП-ЕК;
          - Трансформатор власних потреб: ТСКС;
          - Обмежувачі перенапруги: ОПНп, Polim, 3ЕК (Siemens);
          - Трансформатори струму нульової послідовності (ТСНП): ТЗЛУ, ТЗЛМ,ТЗЛК;
          - Запобіжники силові (патрони): ПКТ і ін.
          Основні параметри і характеристики комплектуючої апаратури наведені в каталогах
виробників і в даній ТІ не наводяться.
        4.8 Підприємство постійно працює над удосконаленням конструкції і застосуванням у
виробі нових, більш прогресивних комплектуючих і матеріалів. 

 
5 Улаштування  шафи КРП
5.1.1 Шафи мають достатню механічну міцність, що забезпечує нормальні умови роботи

і транспортування без будь-яких залишкових деформацій або ушкоджень, що перешкоджають
їх нормальній роботі, витримують не менше зазначеного в ГОСТ 14693-90Е числа циклів
роботи елементів, встановлених в шафі.

5.1.2 Під час обслуговування, монтажу, ревізії, ремонті, монтажу муфт високовольтних
кабелів  зручний доступ в шафи  забезпечується після установки висувних елементів в
ремонтне положення і демонтажу легкоз'ємних перегородок, що розділяють відсік вимикача і
відсік ТС і ЛШ (докладніше див. Додаток Д).
          5.1.2.1 Для доступу до елементів відсіку висувного елемента, включно, як і до контактів
допоміжних кіл ТС, необхідно (див. Рис.Д.1 Додаток Д):
          -відчинити двері 2 відсіку висувного елемента шафи 1;
          -викотити висувний елемент 3 на інвентарний візок 4 в коридор обслуговування;
          -демонтувати кришку 9 контактів допоміжних кіл ТС 8.
При цьому виникає можливість перевірити стан і роботу всіх інших елементів відсіку.
          5.1.2.2 Для доступу до елементів відсіку ТС і ЛШ, як і до контактів допоміжних кіл
трансформатора напруги (ТН) і  кабельних муфт, необхідно (Див. Рис.Д 1 Додаток Д):
          -відчинити двері 5 відсіку ТС і ЛШ (висувний елемент 3 може перебувати в шафі тільки
в контрольному стані, заземлювач увімкнений);
          -перевірити стан і роботу всіх елементів відсіку.
          5.1.2.3 Для заміни ТС відсіку ТС і ЛШ необхідно (див. Рис. Д2 Додаток Д):
          -відчинити двері 2 відсіку висувного елемента шафи 1;
          -викотити висувний елемент 3 на інвентарний візок 4 в коридор обслуговування;
          -відчинити двері 5 відсіку ТС і ЛШ;
          -демонтувати перегородку 5;
          -демонтувати кріплення 8 і 12 на несучій конструкції і ошиновці фази, яка
ремонтується;
          -повернути блок ТС 10 з шиною 9 і втулкою 11 в ремонтне положення на 90 °;
          -провести заміну ТС.
          5.1.3 У варіанті з зовнішнім шинним приєднанням  живлення передбачені  ШШВ в
металевій захистній оболонці в межах приміщення РП. 
          5.1.4 Шафи  одного типовиконання мають однакові габаритні та встановлювальні
розміри і забезпечують взаємозамінність висувних елементів та комплектуючих елементів.
          5.1.5 Ошиновка шаф серії КУ 6С виконана з мідних шин, а в шафах серії КУ 10С -
алюмінієвими або мідними шинами в залежності від номінальних струмів.
          5.1.6 Усі струмопровідні шини в межах KРП з'єднуються за допомогою болтових
з'єднань.
          5.1.7 Клас контактних з'єднань головних кіл 2 за ГОСТ 10434.
           Клас контактних з'єднань допоміжних кіл - в залежності від приєднуємої
комплектуючої апаратури - 2 або 3 за ГОСТ 10434.
          5.1.8 Збірні шини знаходяться у верхній частині каркаса шафи і виконані з шин прямокутного
перерізу.
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         5.1.9 Елементи конструкції каркаса шафи (стінки, дно, дах та інше) виконані із сталевих листів з
алюцинковим або аналогічним покриттям з використанням болтового методу з'єднань і сталевих
заклепок, при цьому в інших вузлах кількість зварювальних з'єднань зведено до мінімуму.
         5.1.10 Елементи фасаду і висувних елементів виконані зі сталевого листа з використанням
порошкового покриття. Колір покриття - світлих тонів і однаковий для всіх шаф одного і того ж
замовлення.
         5.1.11 Висувний елемент розташований у відсіку висувного елемента в середній частині шафи
над відсіком ТС і ЛШ, переміщається з робочого положення в контрольне і навпаки при зачинених
дверях за допомогою ручки переміщення з комплекту ЗІП. Для переміщення висувного елемента в
ремонтне положення він викочується на інвентарний візок з комплекту ЗІП (Рис.Ж.8 Додаток Ж).
         5.1.12 Зусилля під час оперування з роз'ємними контактами допоміжних кіл не більше 147 Н.
         5.1.13 Для ізоляції нерухомих струмопровідних втичних контактів та для секціонування
збірних шин в межах однієї шафи застосовані епоксидні прохідні втулки, а в модернізованих
шафах (М) встановлюються лише для ізоляції верхніх нерухомих струмопровідних втичних
контактів (див. п.4.6.3).
         5.1.14 Дуговий захист виконаний за допомогою оптоволоконних датчиків дугового захисту.
За погодженням з підприємством-виробником можливо виконаний інший вид дугового захисту.
         5.1.15 В шафах  ліній  на струмопровідних шинах встановлені індикатори наявності напруги,
крім шаф модернізованих (М), в яких вони встановлюються по вимозі замовника.

5.1.16 Конструкція і розміри відсіку ТС і ЛШ дозволяє виконувати  монтаж кабельних муфт
всіх типів термоусаджуваних муфт з застосуванням наконечників типу НБ з одним отвором
диаметром 17мм під болт M16 max. 
          5.1.17 Конструкція шафи забезпечує можливість шинного вводу зверху або знизу,
кабельного - знизу.

 Максимальна кількість трифазних кабелів перерізом до 240 кв. мм з паперово-масляною
ізоляцією в  шафах ліній шириною 750 мм - 3 шт., в  ШКС - 12 шт. При цьому, як правило, ТСНП
знаходиться в об'ємі шафи на дні. Будівельна частина згідно Рис. И1, И2, І4, І4.2 Додаток І
наведена для ТЗЛУ-70 і його аналогів.
          Максимальна кількість однофазних кабелів перерізом до 240 кв.мм в  шафах ліній шириною
650 мм, 750 мм - 3 шт. на фазу, в  ШКС - 10 шт. В  ШКС ТСНП (базовий варіант ТЗЛУ-70)
знаходиться в об'ємі шафи на дні. В шафах  ліній ТСНП на кронштейні знаходиться поза шафою в
кабельному напівпідвалі, мінімальна глибина якого залежить від радіуса вигину силового кабелю
певного перерізу. Будівельна частина згідно Рис. І1.1,І2.1,І4.1,І4.3 Додаток І наведена для ТЗЛУ-70
і його аналогів.
        Увага! У випадку застосуванні інших типів ТСНП  або трифазних кабелів іншого типу і
перерізу необхідно узгодження з підприємством-виробником в частині виконання будівельної
частини і встановлення шаф  на фундамент. 
           5.1.18 Усі різьбові з'єднання мають захист від самовідгвинчування.
           5.1.19 Захисні металеві покриття відповідають вимогам ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303,
ГОСТ 9.306. Група умов експлуатації покриттів - 3 по ГОСТ 15150.
           5.1.20 Двері шаф КРП відчиняються одним ключем з комплекту ЗІП і  у відчиненому стані
повертаються на кут не менше 135 °. 
          5.1.21Для обмеження комутаційних перенапруг під час вимикання вакуумних вимикачів в
шафах встановлюються обмежувачі перенапруг.
          5.1.22 Корпуси шаф під час монтажу в РП безпосередньо мають бути заземлені на металеві
закладні елементи. Кожна шафа має магістральну шину заземлення, яку необхідно під'єднати до
заземлення  РП.

5.1.23 Проводка схем допоміжних кіл у відсіках шаф, де розташоване високовольтне
обладнання, відокремлена перегородками або прокладена в ізоляційних рукавах, крім коротких
ділянок, необхідних для здійснення приєднання.
          5.2 Основною складовою частиною КРП є шафа. Основні конструкції шаф  наведені на
Рис. Г.1 ... Г.13 Додаток Г.
          5.3 Шафи  з висувними елементами на номінальні струми до 1600 А складаються з
таких наступних  вузлів (Рисунок Г.1 Додаток Г): каркаса 1, висувного елемента 2, релейної
шафи.
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          5.4 Каркасом шафи є металева конструкція, розділена вертикальними і горизонтальними
металевими перегородками на релейний відсік А; відсік висувного елемента Б; відсік збірних
шин В; відсік ТС і ЛШ   Г.
          5.5 Відсіки  перекриті зверху клапанами 16. Канали відсіків передбачені для  відведення
вгору нагрітого повітря, скидання надмірного тиску та спрямування газів і  елементів горіння
під час виникнення у відсіках відкритої дуги к.з. аварійного режиму. В шафах модернізованих
(М) відведення продуктів горіння к.з. з відсіку ТС і ЛШ здійснюється через жалюзі задньої
стінки відсіку, а також частково через канал  відсіку висувного елемента. 
          Клапан виготовлений зі сталевого листа або у вигляді трикутної призми зі сталевої
сітки в залежності від номінального струму і типу шафи. Фіксація клапанів на каркасі
здійснюється болтами М8 і болтами М6 на стороні пазів, призначених для зменшення опору
відчиненню клапана, яке відбувається за рахунок його виходу із зачеплення з боку пазів під
дією надлишкового тиску. Після відчинення клапана його необхідно демонтувати,
відрихтувати і встановити в початкове положення.
         Увага! Забороняється встановлення будь-яких предметів на клапани скидання тиску.  
          Демонтаж клапану над відсіком збірних шин дозволяється проводити тільки тоді, коли
збірні шини знеструмлені і заземлені. 
          5.6 У відсіку висувного елемента розміщується безпосередньо висувний елемент та інші
вузли і деталі, що забезпечують безпечну експлуатацію шафи.
          5.6.1 Відсік утворений бічними стінками каркаса 23, при цьому, від відсіку збірних шин
В і відсіку ТС і ЛШ  Г він відділений металевими перегородками та пластинами механізму
шторного 11 (більш докладно улаштування механізму зображено на Рис.Г14 Додаток Г), а з
фасаду - дверима 17. В шафі модернізованій (М) між відсіком висувного елемента і відсіком
ТС і ЛШ відсутня нижня втулка втичних нерухомих контактів і металева перегородка (Рис.
Г.1а Додаток Г), замість якої встановлена  захисна ізоляційна перегородка 36 для обмеження
доступу до нижніх струмопровідних контактів в ремонтному положенні висувного елемента
при закритих шторках.
          5.6.2 На лівій стінці відсіку є спеціальний канал, в якому прокладаються проводка
допоміжних кіл і контрольні кабелі зовнішніх з'єднань. На правій стінці відсіку є канал
аналогічної конструкції для прокладання допоміжних кіл шафи.
          5.6.3 На бічних стінках відсіку є  елементи кріплення і фіксації візка висувного
елемента, кронштейн  кріплення роз'єму джгута допоміжних кіл  і локалізаційні перегородки.
          5.7 Відсік збірних шин розташований у верхній частині каркаса і для шаф всіх видів
має однакові приєднувальні розміри.
          5.7.1 У відсіку розміщуються шини збірні 12, відпайки збірних шин 14, ізолятори 13,
втулки 10 для кріплення верхніх втичних нерухомих контактів шафи.
          5.7.2 Струм шин збірних по відпайкам збірних шин, через нерухомі контакти
ізоляційних втулок 10, а далі через контакти висувного елемента надходить на ТС 9 .
          5.7.3 Відсік збірних шин кожної шафи базової конструкції з номінальним струмом
збірних шин до 3150А ізольований втулками 15, через які проходять шини збірні у відсік
суміжної шафи. В шафах на струм збірних шин 4000А і в модернізованих (М) втулки 15 не
встановлюються. 
          5.8 Конструкція і заповнення відсіку ТС і ЛШ залежать від схеми головних кіл   і
номінального струму шафи.

5.8.1 У нижній частині відсіку є суцільне металеве дно, в якому виконані необхідні
отвори для введення кабелів силових, кабелів контрольних, шинного вводу та отвори, через
які здійснюється фіксація шафи до закладних елементів методом дугового зварювання.
         5.8.2 На дні встановлюються обмежувачі перенапруги 6, ТСНП 7, кабельні муфти 5 і
шина заземлення магістральна 8.
         5.8.3 У верхній частині відсіку знаходиться заземлювач 3 і втулка 10 для кріплення
нижніх втичних нерухомих контактів шафи.
          5.8.4 На ізоляторах задньої стінки (Рис. Г. 2 Додаток Г) кріпляться ЛШ 1, які з'єднані з
втулками відпайками лінійних шин 2.
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          5.8.5 В залежності від схем головних кіл у відсіку можуть бути шини вводу 1 і ТН (Рис.
Г.5 Додаток Г).
          5.9 Залежно від схем головних кіл в шафі може знаходитись заземлювач з пружинним
приводом (Рис. Г.15 Додаток Г).
          5.9.1 Заземлювач складається з блоку ножів заземлення 1 з заземлюючими пластинами,
валом, пружинами. Під дією енергії  стиснутих пружин відбувається миттєве увімкнення або
вимкнення заземлювача, а саме, захід ножів заземлювача на контакт 11 шини 12, з'єднаною з
ошиновкою головного струмопровідного кола шафи.
         5.9.2 До складу блоку 1 входить ізолятор 13 з вбудованими виводами для індикатора
наявності напруги.
         5.9.3 В дію заземлювач приводиться ручкою з комплекту ЗІПа, а зусилля під час
повертання ручки на блок ножів заземлення передається валом 3.
         5.9.4 Для виконання всіх блокувань щодо положень візка висувного елемента  вал 3
пов'язаний важелем 7 з блоком механізму блокування 5.
         5.9.5 Для виконання всіх блокувань щодо дверей відсіку ТС і ЛШ і положень  висувного
елемента, вал 3 з'єднаний з дверима важелями 9, 10.   
          5.10 Шафи  з висувними елементами на номінальні струми 2000 ... 4000 А мають
подібну конструкцію і складаються з аналогічних основних вузлів (Рис. Г.6 ... Г.8 Додаток Г).
          5.10.1 У шафах на 2000 ... 4000А застосовані шинні ТС 6, які встановлені на одній з
бічних стінок шафи (Рис. Г.6 Додаток Г).
          5.11 Шафи  всіх видів і типовиконань з'єднуються між собою по збірних шинах.
          5.12 Шафи на номінальні струми до 1600А по ЛШ з шафами з висувними елементами
на  2000... 4000 А не приєднуються.
          З'єднання цих шаф може здійснюватися тільки через шафи  ШГВ і ШКС, в яких ЛШ з
одного боку знаходяться в координатах ЛШ шаф до 1600 А, а з іншого боку - шаф на 2000 ...
4000 А.
          5.13 Основним елементом, що визначає конструкцію шафи, є висувною елемент.  

В шафах  прийнято два основних типовиконання висувних елементів - з вимикачами
комутаційними та з іншого комплектуючої апаратурою.
         5.13.1 Основні висувні елементи шаф  зображені на Рис. Е.1 ... Е.5 Додаток Е.
         5.13.2 Усі висувні елементи мають максимально уніфіковані конструктивні елементи і
приєднувальні розміри, але взаємозамінні тільки в межах одного типовиконання.
         5.13.3 На візку 3 встановлений вимикач 1, на який з боку фасаду встановлені
перегородка фасадна 2 з блокуванням 9, яка запобігає можливості роз'єднати джгут 8
вторинних кіл  вимикача в робочому положенні (Рис. Е.1 Додаток Е).
         5.13.4 Кронштейн 4 для підняття шторок шторного механізму встановлений на бічній
стінці приводу вимикача.
         5.13.5 Висувні елементи для під'єднання до нерухомих контактів головного
струмопровідного контуру шафи мають контакти 7 з розетковими контактами 5. Розміри
розеткових контактів залежать від номінальних струмів динамічної стійкості шафи і вказані в
таблиці.
         5.13.6 На контакти 7 встановлені втулки 6 з ізоляційного матеріалу.
         5.14 Переміщення та фіксація висувного елемента здійснюється за допомогою візка
висувного елемента, зображеного на Рис. Е.6 Додаток Е.
          5.14.1 Конструктивно візок складається з таких основних частин, як траверса 2 з
ручками 3 і з'єднаними з ними штоками 1, які фіксують висувний елемент в шафі, і рамою 6 з
елементами переміщення та блокування.
          5.14.2 На траверсі знаходиться втулка 4 в яку встановлюється ручка з комплекту ЗІП для
переміщення висувного елемента за допомогою гвинтової пари створеною гвинтом 7 і
колодкою 11.
          5.14.3 На рамі встановлені колеса 12 для переміщення візка по елементам конструкції
шафи, шток 5 і кутник 9 для виконання блокувань висувного елемента.
          5.14.4 Функцію блокування переміщення візка висувного елемента в залежності від
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стану вимикача «УВІМКНЕНО» або «ВИМКНЕНО» виконує важіль 13, з одного боку
зв'язаний з приводом вимикача, а з іншого - з гвинтом переміщення 7.
          5.14.5 Заземлення висувного елемента на корпус шафи забезпечується контактом коліс
візка, що мають гальванічне покриття на елементи конструкції шафи, які виконані зі сталі з
антикорозійним покриттям.
          5.14.6 Контроль робочого і контрольного положень здійснюється блок-контактами 8, які
механічно зв'язані важелями 10 з гвинтом 7 і електрично - джгутом допоміжних кіл шафи.
          5.15 Під час  переміщення висувного елемента в коридор обслуговування застосовується
візок інвентарний (Рис. Ж.8 Додаток Ж).
          5.15.1 Нижня частина візка - каркас 5 з колесами 6 механічно поєднана за допомогою
коліс регулючих 4 з верхньою частиною - основою 1.
          5.15.2 Під час роботи з інвентарним візком необхідно перемістити його до фасадної
частини відсіку висувного елемента  шафи, з'єднати напрямні 7 візка з відповідними отворами
каркаса шафи, під час цього розбіжності по висоті усуваються регулюванням колесами  4.
          5.15.3 Зафіксувати з'єднане положення візка інвентарного з каркасом шафи за
допомогою ручки 3.
          5.15.4 Перемістити висувний елемент на основу 1 візка інвентарного, при цьому штоки
траверси висувного елемента повинні фіксуватися упорами 2 візка інвентарного.
          5.15.5 Для роз'єднання  візка інвентарного з каркасом шафи використовувати ручку 3. 
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         6 Заходи безпеки.
          6.1 Шафи  відповідають вимогам ДСТУ 3335 ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ
14693. При цьому:
         1) у випадку виникнення в 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 відповідно до
ступеня захисту за таблицею 2, а також захист від впливу електричної дуги на персонал, який
знаходиться в зоні обслуговування, в разі к.з. всередині шафи, при цьому викид продуктів
горіння повинен бути в необслуговуєму зону.
           Допускається викид продуктів горіння електричної дуги к.з. в зону обслуговування на
відстань не більше 0,3 м згідно ГОСТ 14693;
          3) конструкція шаф забезпечує можливість установки шляхових вимикачів та ЕМБ на
висувних елементах 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;
          6.2 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).
           6.3 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.
          6.4 Шафи  не створюють радіоперешкод, а також шкідливих для персоналу і
навколишнього середовища шумів, вібрацій, викидів.
          6.5 Вантажно-розвантажувальні і монтажні роботи з шафами повинні проводитися з
дотриманням загальних правил техніки безпеки.
          6.6 Струмопровідні частини головних кіл шаф, які можуть виявитися під напругою,
після виведення висувного елемента в ремонтне положення захищаються автоматично
закриваючимися захисними шторками, що мають пристосування для їх механічного
замикання (Додаток Г).
           6.7 Конкретні типи шаф, які обладнані заземлювачами, вказані згідно сітці схем
головних кіл в Додатках Б, В.
          6.8 В шафах  в залежності від призначення передбачені механічні блокування зазначені
в ДСТУ 3335 (ГОСТ12.2.007.4), що не допускають:
          - переміщення увімкненого вимикача з контрольного положення в робоче;
          - переміщення увімкненого вимикача з робочого положення в контрольне;
          - увімкнення вимикача в проміжному положенні (між робочим і контрольним);
          - переміщення висувного елемента з контрольного положення в робоче при увімкнених
ножах заземлювача; 
          - увімкнення заземлювача в робочому або проміжному положенні (між робочим і
контрольним)  висувного елемента.
           Додатково реалізовані такі блокування:
           - неможливість відчинити передні (ОО) і задні двері (ДО) відсіку ТС і ЛШ, коли
вимикач не переміщений в контрольне положення, знаходиться в стані «ВИМКНЕНО» і не
увімкнений заземлювач;
          - неможливість вимкнути заземлювач при відкритих передніх дверях відсіку ТС і ЛШ.
           Виконуються оперативні електричні блокування згідно схемах допоміжних кіл.
           6.9 Організаційні та технічні заходи щодо забезпечення техніки безпеки під час
обслуговування  КРП повинні відповідати вимогам ГОСТ 14693, ГОСТ 12.1.019, ДНАОП
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0.00-1.21, ДНАОП 1.1.10-1.01, а забезпечення системи пожежного захисту відповідно до
ГОСТ 12.1.004.
           6.10 Додаткові вимоги до РП при застосуванні шаф типу ШВГ з вимикачами
елегазовими.
          6.10.1 Заходи безпеки при роботі з елегазом при всіх режимах експлуатації вимикача
(зберігання, дозаправка, усунення аварій та ін.) виконувати відповідно до вимог по техніці
безпеки, зазначених в експлуатаційній документації на вимикач елегазовий.
          6.10.2  Приміщення повинні бути обладнані вентиляцією відповідно до вимог по техніці
безпеки, зазначених в експлуатаційній документації на вимикач елегазовий.
          6.10.3 Контроль за вмістом шкідливих речовин в повітрі робочої зони і фізичних
чинників на робочих місцях здійснює споживач.
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 7 Монтаж КРП
          7.1 Вимоги до місця монтажу.

7.1.1 Будівельна частина РП і монтаж шаф в РП повинні виконуватись відповідно до
Додатка І в залежності від типів шаф, що входять в РП.
          7.1.2 Перед установкою шаф  повинні бути закінчені і прийняті всі основні та
оздоблювальні роботи в приміщенні РП. Приміщення РП повинно бути очищено від пилу та
будівельного сміття, висушено та повинні бути створені умови, які відповідають умовам
експлуатації обладнання. Приміщення повинно мати замки на дверях і електричне освітлення.

Обробку чистової  підлоги в приміщенні РП рекомендується проводити після закінчення
монтажу шаф КРП.
         7.1.3 До початку монтажу необхідно перевірити:
         - правильність виконання закладних елементів фундаменту під шафи, прорізів для
проходу силових і контрольних кабелів;
         - правильність виконання прорізу в стіні будівлі РП і наявність елементів для
підвішування шаф типу ШШВ і ШШП до будівельної частини будівлі (Додаток Г);
         - співвісність прорізу в стіні будівлі РП і місцем установки шафи  типу ШШВ.    
          Допускається неспіввісність не більше 5 мм.
         7.1.4 Закладні елементи РП повинні бути виконані з рихтованих швелерів №10.
         7.1.5 Неплощинність несучих поверхонь швелерів не повинна перевищувати 1 мм на
площі основи шаф і не більше 5 мм на всій довжині секції. При необхідності швелери повинні
бути вирівнені з застосуванням металевих прокладок товщиною не більше 4 мм, які
приварюються до швелерів.
         7.1.6 Закладні швелери РП в двох місцях повинні бути з'єднані з контуром заземлення
смуговою сталлю поперечним перерізом не менше 40х4 кв.мм. 

7.2 Транспортування окремих шаф КРП та блоків до місця установки.
         7.2.1 Окремі шафи і блоки шаф  слід транспортувати до місця монтажу тільки у
вертикальному положенні, використовуючи спеціальні стропи (Рис. Г.17 Додаток Г). 
         Всередині приміщення РП, де немає підйомних механізмів, шафи і  блоки переміщують
за допомогою, наприклад, котків, які підкладають під основу блоків шаф. 

7.3 Розпакування шаф.
7.3.1 Розпакування шаф  та комплектуючого обладнання проводиться з урахуванням

послідовності складання та монтажу КРП. Тривалі проміжки часу між розпакуванням блоків
шаф  і їх установкою на місці монтажу не допускаються. У разі вимушених перерв під час
монтажу КРП розпаковані і не змонтовані блоки шаф необхідно ретельно вкрити
водонепроникною плівкою або папером.
          7.4 Монтаж шаф.
          7.4.1 Монтаж шаф проводиться відповідно до схеми розташування шаф  в РП.
          7.4.2 Встановити крайній (лівий) блок шаф РП і перевірити правильність його
установки. 
          Блок шаф  встановлено правильно, якщо:
         - немає гойдань блоку шаф (для усунення гойдання і перекосів допускається
застосовувати сталеві прокладки товщиною не більше 1 мм) з подальшим  їх приварюванням;
         - немає нахилу шафи по фасаду, глибині і на сторону (відсутність нахилу перевіряється
виском і рівнем);
         - забезпечено щільне прилягання стінок двох поруч встановлених шаф.
         7.4.3 З правого боку встановленого блоку шаф зняти кріплення, призначене для
механічного з'єднання з наступним блоком шаф  і електричного з'єднання лінійних і збірних
шин цих блоків.
         7.4.4 Установка наступних блоків здійснюється аналогічно.
         7.4.5 Провести з'єднування всіх блоків між собою. Під час цього контролювати
правильність з'єднання збірних та лінійних шин, а з'єднання шин між собою проводити без
попереднього затягування болтів. 
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         7.4.6 Провести з'єднування блоків шаф між собою.
         7.4.7 Після установки блоків шаф всього ряду (секції) провести остаточну фіксацію
кожної шафи  до закладних швелерів в місцях зазначених на Рис. І.1 ... І.4 Додаток І. 
7.4.8 Провести монтаж магістральних шинок допоміжних кіл.
          Для монтажу використовується джгут, що входить в комплект поставки, крім джгута
секційної пари, який виконується згідно з проектною документацією. Для з'єднання двох
сусідніх релейних шаф джгут пропускається через відповідне вікно в бічній стінці шафи,
закріплюється на задній стінці хомутами і а провід розводиться по клемним рядам відповідно
до монтажної схеми шафи.   

7.5 Монтаж кабельних муфт.
          7.5.1 В шафах передбачено застосування кабельних муфт в кількостіобумовленому в
п.5.1.17. Можливе застосування кабельних муфт інших типів за погодженням з
підприємством-виробником.
         Примітка. Монтажні матеріали і технічна документація з виконання кабельних муфт в
комплект поставки КРП не входять.
         7.5.2 Введення кабелів в шафу здійснюється через отвори в дні.
         7.5.3 Кріплення тТСНП і силових кабелів проводиться як вказано в п.5.1.17.
         7.6 Підключення контрольних кабелів.
         7.6.1. Контрольні кабелі вводяться в шафу  через спеціальний отвір в дні шафи
(Рис. І.1 ... І.4.1 Додаток І) і зліва по кабельному каналу шафи піднімаються в релейну шафу.
         Далі проводиться під'єднання жил до клем вихідних клемних рядів релейної шафи.
         Дозволяється  здійснювати введення контрольних кабелів зверху через вікно в релейній
шафі.
          7.7 Монтаж шаф струмопроводів.
          7.7.1 Монтаж шаф  ШШВ виконується відповідно до Рис. Г. 12 Додаток Г.
          7.7.2 Перевіряється правильність розташування всіх будівельних конструкцій, які
підтримують шафу ШШВ, а також їх надійність.
          7.7.3 Монтаж ШШВ виконується повністю зібраною шафою  або секціями, починаючи
від вузлових точок (від шафи, від стіни будівлі) з подальшим монтажем середніх секцій
загальною довжиною не більше 3000 мм.
          7.7.4 Секції фіксуються елементами підвісів до будівельної частини РП. 

 8 Маркування, консервація, паковання.
          8.1 На видному місці внутрішньої частини дверей кожної шафи встановлена табличка,
яка містить наступні основні дані для всіх виконань шаф:
          - товарний знак підприємства-виготовлювача;
           - найменування виробу;
           - заводський номер шафи;
           - позначення типу шафи;
           - номінальну напругу в кіловольтах;
           - номінальний струм  головного кола шафи в амперах;
           - номер схеми головного кола;
           - коефіцієнт трансформації ТС;
           - кількість ТН;
           - ступінь захисту за ГОСТ 14254-80;
           - ГОСТ 14693;
           - масу шафи в кілограмах;
           - рік випуску.
           8.2 Проводка допоміжних кіл  маркується згідно зі схемою монтажної електричною.
           8.3 Шафи  на фасадній частині дверей і на задній стінці пронумеровані табличкою з
номером шафи в РП. Висувні елементи марковані табличкою на фасадній перегородці з
номером шафи в РП, в яку вони вкочені. Шафи для потреб АЕС на фасадній частині дверей
промарковані написом «Для АЕС».
          8.4 Паковання шаф  - за ГОСТ 23216-78.
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          8.5 Паковання шаф, ЗІП, комплект документації, консервація шаф, тип тари наведені в
таблиці 5 в залежності від кліматичного виконання шаф, умов транспортування, зберігання до
введення шаф в експлуатацію в покованні і консервації виробника.
          8.6 Кріплення шаф і комплектуючих виробів в тарних ящиках паковання забезпечує їх
надійне закріплення, що виключає зсув і механічне пошкодження під час транспортування.
          8.7 Шафи  відвантажуються в зібраному вигляді в тарних ящиках, виготовлених за КД
підприємства-виробника в закритому транспорті (платформах, автомашинах, вагонах).
          8.8 В один ящик  пакуються від одної до двох шаф.
          Висувні елементи, як правило, знаходяться під час транспортування в шафі в робочому
положенні. Висувні елементи можуть бути упаковані в окремі ящики.
          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.
          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
допускається;
          - вантажно-розвантажувальні роботи виконуються за відсутності атмосферних опадів;
          - до обов'язків вантажоотримувача під час постачання обладнання до місця призначення
відноситься перевірка комплектності вантажу і 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.
           8.9 Упаковані в ящики інструменти та приладдя розміщуються разом з шафами в
загальному пакованні.
           8.10 За погодженням між споживачем і виробником транспортування шаф може
проводитися в полегшеному пакованні за ГОСТ 23216 з узгодженням заходів по забезпеченню
збереження продукції. 
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 9. Транспортування та зберігання.
          9.1 Умови зберігання і транспортування шаф в частині впливу кліматичних факторів
наведені в таблиці 5.
          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 ТУ 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 Піднімання і переміщення неупакованих шаф  проводити згідно Рис.Д.2 Додаток Д.  

Розміщення і вивантаження шаф повинні проводитись вантажопідіймальними
механізмами із урахуванням маси "Брутто" вантажу і з виконанням вимог маніпуляційних
знаків зазначених на тарі паковання.
          9.5  В процесі монтажу рекомендується шафи переміщати без висувних елементів.
          9.6 Паковання шаф та інших елементів не розраховане на тривалий вплив атмосферних
опадів, тому шафи слід зберігати під навісом в пакованні підприємства-виробника, 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 покриттів в разі їх ушкоджень.
          9.8 Умови транспортування ЗІПа повинні відповідати умовам транспортування шаф. 

Термін зберігання ЗІП - 2 роки.
          9.9 Під час зберігання шаф  і ЗІПа більше терміну, визначеного справжніми вимогами,
споживач зобов'язаний провести переконсервацію своїми силами відповідно до ГОСТ 9014.0. 
   Таблиця 5

Климатичне виконання У3 Т3

Вид постачання
для народного
господарства

для експорта

Умови транспортування

В залежності від впливу
механичних факторів за
ГОСТ 23216

 Л  
С
Ж

-
С
Ж

В частині впливу
климатичних факторів за
ГОСТ 15150

 5(ОЖ4)
 3(Ж3) - морські
перевезення

   69(ОЖ2)
3(Ж3)- морські
перевезення

Умови зберігання ГОСТ 15150 1(Л)**; 2(С);
3(Ж3);5(ОЖ4) 

3(Ж3);6(ОЖ2)

Термін зберігання (роки)      1
Категорія паковання за ГОСТ 23216  КУ-0*; КУ-1 КУ-2
З'єднання виду транспортної тари з типом
внутрішнього паковання за 
ГОСТ 23216

     ТФ-1,4        
     ВУ-0,1        

ТЭ  -15  
ВУ-ІІІА-І

   

Тип транспортної тари за ГОСТ 10198*** VI-4 Ш-I

Тимчасовий  антикорозійний захист за  ГОСТ 9.104 ВЗ-4

           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 Оформлення замовлення
          10.1 Для замовлення шаф КРП серії КУ6 (10)С необхідно заповнити опитувальний
лист і направити його на адресу підприємства-виробника.
           Приклад заповнення опитувального листа для постачання продукції наведено на
аркуші 107 Додаток К.

           Контактна інформація:
           З питань поставок 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

           www.rzva.ua 
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                              Додаток А (обовязковий)
                        Перелік документів, на які є посилання 

Позначення Найменування

1 2
ПУЕ Правила улаштування електроустановок. 2008 р.

ГОСТ 9.032-74 Покрытия лакокрасочные. Технические условия и обозначения.

ГОСТ 9.104-79 Покрытия лакокрасочные. Группы технических условий эксплуатации

ГОСТ9.301-86 Покрытия металлические и неметаллические. Общие требования.

ГОСТ 9.303-84 Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие
требования к выбору.

ГОСТ 9.306-85 Покрытия металлические и неметаллические неорганические.
Обозначения.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей
зоны

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования
безопасности.

ГОСТ 12.2.007.3-75 Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В.
Требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 3 до 500кВ.
Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 9014.0-75 Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования.

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие
технические требования.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 14254-96 Изделия Электротехнические. Оболочки. Степени. Обозначения.
Методы испытаний.

ГОСТ 14693-90  Устройства комплектные распределительные негерметизированные в
металлической оболочке на напряжение до 10кВ. Общие технические
условия.

ГОСТ 14694-76 Устройства комплектные распределительные негерметизированные в
металлической оболочке на напряжение до 10кВ. Методы испытаний.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды

ГОСТ 15151-69 Машины, приборы и другие технические изделия для районов с
тропическим климатом. Общие  технические условия.

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к
внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 15963-79 Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом.
Общие требования и методы испытаний.
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Продовження Додатку А

1 2
ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к

климатическим внешним воздействующим факторам.
ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к

механическим внешним  воздействующим факторам.
ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Общие требования к хранению,

транспортированию, временной противокоррозионной защите и
упаковке.

РД.16.20.1.03-87 Отраслевая система общих норм и требований к электрическим
изделиям. Перечень основных материалов, применяемых для
изготовления электрических изделий для районов с тропическим
климатом.

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок у споживачів
ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
ДСТУ 3335-96 ССБТ. Шафи негерметизованих комплектних розподільних пристроїв

та комплектних трансформаторних підстанцій
ДСТУ ISO-9001-
2001

Системи управління якістю. Вимоги.

СНиП 2.04.05-91 Отопление. Вентиляция и кондиционирование.

СНиП П-4-79 Естественное и искусственное освещение

                        

Ï³
äï

. ³ 
äà

òà
²íâ

. ¹
 ï

ðà
âä

.
Çà

ì.
 ³í

â. 
¹

Ï³
äï

. ³ 
äà

òà
²íâ

. ¹
 ä

óá
ë.

Àðê.
НКАИ.670049.020 ТИ

ÄàòàÏ³äï.¹ äîêóì.Àðê.Çì.
Êîï³þâàâ Ôîðìàò      À4





























































































































  

           
  

Çì. Àðê. ¹ äîêóì. Ï³äï. Äàòà

Àðê. 

²í
â
. 
¹
 ï

ð
à
â
ä
í
. 

Ï
³ä
ï
è
ñ 

³ 
ä
àò

à
 

Ç
à
ì
. 
³í
â
.¹

 
²í
â
. 
¹

 ä
î
êó

ì
. 

Ï
³ä
ï
è
ñ 
³ 
ä
à
ò
à
 

 
             НКАИ.670049.020 ТИ 

Продовження Додатку Г. 
Шафи шинних перемичок (типу ШШП)                                                           

Таблиця1  

Позначення 
шафи 

Порядковий 
номер ШШП,  

n 

Номер схеми 
головного 

електричного 
ланцюга 

L1, ММ *, ** 
Номінальний 
струм, А 

Рис. 

ШШП n 

1 

720 

1800 
1000; 

1600(1250); 
2000; 

3150(2500) 

Г.10 
2…13 Ln=L1+100(n-1) 

14 1600 Г.11а) 
15…28 Ln=L14+100(n-14) 

29 800 Г.11б)
30…36 Ln=L29+100(n-29) 

 
 *  Розмір L1 для  рис.Г.11а,б  використовувати, базуючись на умовній глибині шаф  

    1500мм, на які встановлюються  ШШП. 
         ** Кожне виконання шафи  ШШП виконано з кроком 100 мм і визначається за формулам      
              у відповідності з видом дворядного розташування. 
             Примітка:  
        Шафи типу ШШП 1...13; 29... 36  виконані з транспозицією   шин.                                       
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             НКАИ.670049.020 ТИ 

Продовження Додатку Г. 
Шафи шинних вводів (типу ШШВ) 

   Таблиця 2              

Позначення 
шафи 

Порядковий 
номер  
ШШВ,  

n 

Номер схеми 
головного 

електричного 
ланцюга 

L1, ММ *, ** Номінальний 
струм, А 

Рис. 

ШШВ n 

1 

721 
728 

750 
1000; 

1600 (1250) 

В.22 

2, 3 Ln=L1+100(n-1) 

4 1150 

5…17 Ln=L4 +100(n-1) 

18 750 

2000; 
3150 (2500) 

19, 20 Ln=L18+100(n-1) 

21 1150 

22…32 Ln=L21+100(n-18) 

101 750 1000; 
1600 (1250) 102…117 Ln=L101+100(n-101) 

118 750 2000; 
3150 (2500) 119...132 Ln=L118+100(n-118) 

 
          *  Розмір L1 для  рис.В.22  використовувати, базуючись на умовній глибині шаф 1500мм  
              («опорних шаф»), на які встановлюються  ШШВ. 
         ** Кожне виконання шафи  ШШВ виконано з будівельним кроком 100 мм і визначається   
              за формулам, наведеними в таблиці. 
             Примітка:  
             Шафи типу ШШВ 1...32; 101... 132  виконані з транспозицією   шин.     
                                                                  
     Таблиця 3 

Позначення 
шафи 

Порядковий 
номер  
ШШВ,  

n 

Номер схеми 
головного 

електричного 
ланцюга 

L1, ММ *, ** Номінальний 
струм, А 

Рис. 

ШШВ n 

33 

722 
729 

1680 1000; 
1600 (1250) 

Г.12 

34…49 Ln=L33+100(n-33) 

50 1680 2000; 
3150 (2500) 51…64 Ln=L50+100(n-50) 

133 1680 1000; 
1600 (1250) 134…149 Ln=L133+100(n-133) 

150 1680 2000; 
3150 (2500) 151...164 Ln=L150+100(n-150) 

           
            *  Розмір L1 для  рис.Г.12  використовувати, базуючись на умовній глибині шаф 1500мм  
              («опорних шаф»), на які встановлюються  ШШВ. 
         ** Кожне виконання шафи  ШШВ виконано з будівельним кроком 100 мм і визначається   
              за формулам, наведеними в таблиці. 
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