
ffiY Фr ЗATBЕРtHtУt*:
cTvIIF{ик Мiнiстшa ПaЛивa

ки УкpaТши

С"lvI" T'кт*кlко

20О5 p.

ЕКСЕIЕРТк{рнЕf, tsI{СЕeОtsОнс

fiaний еКсIIеpтний BиОЕtoвФit сКJIaДiЕ{О

tЁюэкaщщgщ - ДqнФpq;рщщщ щiдщрщсivflgтвощ .,ДонQP.Г.lf,С]'*
(HaЗBa oрГaнlЗaЦ1т - ексПсpTa я!(a Bl, lдаj]a експертниЙ в}tctloвoк.

84б(}], м' Гор.пiвка tонеllькоi.o6л., lзp" JТецjна, 41
allpесaJ

04a50, УкpаiJsа. tа. Кuiв, вущ. lТuмoнеllко, 13, коpnl: 7-аi] l-

}{a fiрrДn^еT п iдтвеpДхtе}ILIя ;;;" #;,"кщiона,uЬниХ IIОкаЗ}Iикi в

Ф r

к{AБЕJнtк{&ёЖ effirфT #кРнI GL}ffi

вигоТоBJIеI{иx *Щсo Еlесtroniсs Rаvсbеm Gmb_II'o(Ё{iмеччина)
(пoвнa нaзва виpoбнriKa)

гaлyзeвиM BиМoгaМ тa yмoBaм eксплyaтaцi.i об'ектa BикopисTаЕIнЯ прo'цyкцii
{облaднaння)

Еf,A нf,AЕнРУЕ=У
(назвa лрод;lttцiТ ( об.laльlaнirя))

ffФ ЁAeq'рГg.ц.]ЕцA41жжAщ"Atrts-e's-&glцЁgr#РA'щAдЁ.Aр"{Ф .Y.}str#д.жЁ



i. Пеpелiк Дoкyп{еrrTaцii, щo нaДaнa Дo ексПepTизи

1.1. Mонталснaя иI{cTрyкциf BSD-з230-RU-6/02. Кoнцeвaя мyфтьI дtя кaбелей c бyмаж-
нoй изoляцией сечением 25-50 мм, нa нaлpяжegцe 6 и |2 кB GUST-12/25-50'

1.2. Монтa;кнaя инотрyкциJI ЕSD-2551.RU-2/99. СoоДинительная мyфтa для 3-x жильньп<
кaбелей с б1ъ,raжнoй изoляцией в a,rrоминиевoй oболoчке IIa l{aпpfiкrl{ие до 1 кB с MexaнItчe.
скими сoеДиI{иTrлями жил и IIепaяннoй сиcтeмoй IIpиоorдиIlеIIия нyлевoй жилы GUSJ-01/3x.

1.3. Пpoтoкoл иопьrтaний Ns О17 -027 -9614453. Экcпepтизa. МyфтьI кaбельньre Tеpмoусa-
)киBaеМЬIe кoнцсвьrе типa GUST и coеДиниTeJIьI{ЬIe типa GUSJ д,lIя оIlлoBЬIх кaбелей c пpoпитalt-
нoй б1ъraкной изoляциeй I{a I{aпpfiкel{иe 6-10 кB. (CepтификaциoIIIIьIе исIrытaния I{a cooтBеTсT-
вие тpебoвaниям ГoCT 13781.0-86). Hay.rнo-иccледoвaтельньIй цeнтp пo испЬIтaI{иIo вЬIcoкo-
вoльтнoй aпIтapaтypы. FIиЦ BBA).

1.4. Certifiсatе оf approval.
1.5. Cеpтификaт cooTвeTcTBия. (Cистeмa cеpтификaции ..Кaбeльcеpт',, Poсоия).

2. Зaгальнi Texнiчнi xapaктеpисTики Ta фyнкцiонaльнi
пoкaзники кaбeЛЬних МyфT сеpii GUS для вI{yTрiЦIIIьoi i зoвнiIпньoi
yсTaнoBки lra HaПpyry дo 35 кB BI{.Пк)чII0' щo HaДal{i Дo ексIIеpTIrЗи

2.|. Ilpaзнаueння' Заcmocуваtrllя

Мyфти кaбельнi cepii GUS пpизнa.rенi.цля з'e.щнaння, peмoнтy' oкiнцеваяня сиЛoBиx кa-
бeлiв з пpoоo.reнolо llaпepoвoro iзoляцiсtо. Myфти зaстoоoвyloтЬся в елекTpoyстaнoвкax i меpе-
rках з нoмiнa.rrьI{olo нttпpyгolo дo 35 кB вкrпочнo змiнвoгo стpyмy гrрoмислoвo.i чaстoти 50 Гц.

Myфти вигoтoвJIяIoTЬcя фipмoro 
..Paйxeм'' (..Raychem',, Hiмеuвинa).

2.2. Заzа"lьнi t'oлoxrсeння. Уlуtoвu екct|Jlуаmацii

2.2.|. Hoлtiнальнi Значення клiмаmuчнtlх факmopiв
Bид клiмaтичlloгo викoнaння: УXЛ.
Кaтегopiя poзмiщення: 1.

2,3. ocoблuвocmi кoнcmwкцti муфmu i йoeo cюlаdовllх чаcmaн

2.3.|. Tuпu муфm (пpuзнанення)
2.3.1.1. Кiнцrвi мyфти для кaбелiв з пpocочeltoю пallrpoBoю iзoляцiею нa IlaПp}тy.цo

1кB :
. дJUI тpю{шЛЬIIиx кaбелiв: GUST 01/3x S/Lr _ без нaкoнeтникiв;

GUST 01/3x S/L1-L12(L16) _ з бorпoвими кaбельIIими Il.rкoнeчник.lМи пiд бoлт М12 (М16),

де S 'пеpopiз жил кaбеrпo; L1 _ '{oвхtиЕa )кил кaбeлrо (250 мм, 750 мм, 1000 мм).
Haпpиклaд, GUST 01/3х .70.1201250,' GUSТ 01/3x 120-240/150;

GUST 0 1/3x 25-7 0 I 1'000-L12.
. дJUI чoTиpЬox жильних кaбелiв: GUST 01/4x S/Lr _ без нaконеvникiв;

GUSТ 01/4x SlLrLI2 _ з бoлтoвими кaбеJIЬI{ими llaкoнrчникaми пiд бoлт М12 (М16);

де S _ пеpеpiз жил кaбrлro; Ll _ дoв)киfia )кил кaбeлro (250 мм, 750 мм, 1000 мм)'
Haлриклaд, GUSТ 01/4x 70.120l250-L12; GUST 01/4х 120-240/750-L1.2;

GUST 01/4х 25-70l1000-L16.
2.3.1.2. Кiнцевi мyфти внутpirпньoi yотaIIoBки дJIя тpижиJъIlих кaбелiв з пpoсouенoi

пallrpoвolo iзoляцieю i зi спiльнolo oбoлoнкorо нa нaпpщи 6 i 10 кB (AAБУ, ACБУ i т.iяtп):
GUSТ l2l S/Lr- без нaконенникiв;
GUST 12l S/Lr-L12 (Li6) з бoлтовими кaбальними нaкollечIlикzlми М12 (М16)'

де S _ пеpepiз жил кaбeлro; Lt .ЦoвжиIIa }(ил (450 мм, 800 мм' 1200 мм).
Haлpиклaд, GUST 12135.50/450; GUST 12110-|201800:' GUST 12l 150-240/I200-LI2.



2.3.1.3. Кiнцевi мyфти зoвнirпньoi yстaнoвки дJUl тpижиJIЬItиx кaбeлiв з пpoсo.reнoi naпe-
poвoto iзoляцiero i зi спiльнoto oбoлoнкoro нa нaпpyги 6 i 10 кB (AAБУ' ACБУ i т.iнrп):

GUsТ 12l S/L1 _ без нaконe.rникiв; GUST 12ls/Ll-L12 (L16) _ з бoлтoвими кaбeльними
нaкoт{ечI{икaми пiд бoлт M12 (М16).

I{aпpиклaд, GUST 12l 35-50/450; GUST 12l 1О-120l800-L12;
GUST 12i rs0-240t 1200-L16.

2.3.1.4. З'сднyвaльнi мyфти для кaбелiв з пalТеpoвolo iзoляцieю нa нaпpyгy дo 1 кB (нa-
пpиклaд, AAБУ' ACБУ):

дJUI ТpI.rхильIIиx кaбелiв: GUSJ 01/3x S,
де S.пеpеpiз жили кaбелю.

Haпpиклад, GUSJ 01i3x 16-70; GUSJ 01lЗх 50.120; GUSJ 01/3x 120-240:
дJUI Чoтиpьoх жильних кaбелiв: GUSJ 01/4x S,

де S-пеpepiз жили кaбrлтo.
Haпpиклaд, GUSJ 01/4х16-95; GUSJ 01/4х50.150; GUSJ 01/4х120-240.
2.3.1.5. З'eдн1.вaпьнi мyфти Для кaбeлiв з пaпеpoвolo iзoляцierо зi спiльнoto oбoлoнкorо нa

IIаlIp}ти 6, |0,20 тa 35 кB (нaпpиклaд, CБ' ACБУ' AAБУ' AAIIIв, ACБв...): GUSJ 12l s,
де S _ пеpеpiз хtили кaбелto.

Haпpиклaд, GUSJ 12135-70; GUSJ 12170-120; GUSJ 12l150-240.,GUSI 24170-120.
2.3.1.6. З'сднyвa.пьнi мyфти для кaбелiв з паIIrpoBoIо iзoляцiстo з жилaMи B oкремиx oбo-

лo}IкaХ I{a l{aПpyги 6, 10, 20 тa35 кB iз сталевoro отpi.lковoro бpoнelo: GUSJ 24l S.3HL,
де S - пеpеpiз lкили кa6erпо.

Haпpиклад, GUSJ 24l 35.70-3HL; GUSJ 24l |20-240-зHL; GUSJ 42l 70-1'20-зHL'
2.3.2. Кoн c пpукmuвн i е Ле 14 e нm u
2.3.2.1. Кiнцевi мyфти дrя кaбелiв iз пtlllеpoBolo iзoляцiсю нa тIaпpyгy,цo 1 кB cклaдaeTЬ-

cя з TеpМoyca,цжyвaгьяoi тpyбки, тepмoyсaд>кyвaльнoi пrpчaтки' оисTеми нeIIaJIItoгo зaземлrння
(rоликoвa пpyя<инa, пpoвiд зaзеМлeнI{я, мiднa сiткa, iзoляцiйнa трyбкa).

2.3.2.2. Кiнцевi мyфти вн1тpiпrньoi тa зoвнirrrвьoi yсTaI{oBки ДIlя трIDIсИЛьНИх кaбелiв iз
ПaIlrрoBoiо iзo.пяцieю i зi спiльнoro oболонкolо нa l{aпpyги 6 тa 10 кB BигoToBляIоTьcя з нaсTyп-
I{их кoнcтpyктивних елемeнтiв i iзoляцiйниx мaтеpiaлiв: мaслoстiйкi щyбки; тepмoyсaджyBaЛь-
нa пpoвiднa пepчaткa з кJIесМ: жoBтa Maстикa (cтpiткa Для виpiвнювaнItя нaпpyя(еlloсTi eлeкщи-
.rногo пoля); тpекiнгoстiйкa тpyбкa .rеpвoнoГo кoльopy; кaбrльIri нttкоIIrчIIики з oтвopoм пiд
бoлт M12 (М16). Пpовiдник, щo зaземлIoс, aбo oплiткa.

2.3.2.3. 3,еднyвa,тьнi Iшyфти,цля кaбoлiв iз пaпеpoвою iзo:rяцiсю зi спiльнoro oбoлoнкoto
нa нallрyгy 6, 10'20 тa 35 кB виГoтoBJIяIоTьcя з нaсTyIIIIиx кoнстpyкTиBниx елементiв i iзoляцiй-
ниx мaтеpiaлiв: TepМoyсaДкyвa"'rьнa мaслoстiйкa тpyбкa; пpoвiднa тpyбкa, мaслoстiйкa жoвтa
Maстикa (стpivкa); електpoпpoвiлнa теpMoyсaдxryвaЛЬнa ПеpчaТкa з ютесм, бoлтoвi з,сднyвa.Ii тo-
щo.

2.З.2.4. З, с'дтlувa,rьнi мyфти дrш кaбелiв iз пaпepoBoю iзoляцieтo з )килaми в oкpeмих oбo-
лонкax нa нaПpугu 10,2О i 35 кB вигoтoвjlяIoться з IIaсT}ЦIIIих кoIIсTpyктиBI{их oлементiв i iзoля.
цiйниx мaтepiшriв: теpмoycaджyB.}ЛьIla [eрчaTкa, тrpМoyсaдх(yвaльнa тpyбкa; жoвтa мaотикa(y
виглядi сщi.rки), мaслостiйкa тpyбк4 мiднa сiткa, метarrевий екpalr, двolllapoвa елaстoмipнa щy-
бкa, бoлтовi з'сД'нaння, систеMa неПaЯнoГо зaзeмлення iт.iнrп.

2.3.2.5. Tеpмoyсaджрa.тьнi iзоляцiйнi мaтеpiа.rи фipми 
..Paйxем'' (..Raychеm,')' щo викo-

pистоByЮтЬcя дЛя BиГoТoвлеHня мyфт' }тBopЮюTЬ якiснy eлектpи.tнy iзo,тяuiю oснoBtlих )киЛ
оилoвогo кaбелro i мaloтЬ влaсTивoстi електpи.*roi i меxaнiчяoi мiцнoотi.

2.3.2.6. Теpмoусaджувaльнi iзoляцiйнi тpубки вигoтoвлeнi з пoлiмepних матepiа.ltiв нa oс.
новi пoлioлефiнiв з нaнесeнням нa внyтрiтпнiй пoвеpxнi TеpМoплaвкoгo кJIrIo. слy}кaть.цJ.Iя пo.
cилoltня елeктpиvноi iзoляцii, геpметизaЦii й aнтикopoзiйнoгo зaхиcтy' мaтoть cтiйкiсть дo змiни
пoгo,Ilних 1ъloв i ультpaфioлетoвoго випрoмiнтовatlня.

2'З.2'7. Мacтика BигoToвленa y вилi гepметизуюнoТ стрivки, I4aс Bисoкy плиннiсть пpи
poзiгpiвi i викopистoвyeтЬся дЛя геpмeтизauii, aнтикopoзiйногo зaхиcТy й oб'смнoгo зaпoвIlеIttlя
пopoхсIеч.

2.3.2.8. Жoвтий зaIтoвIIIoвaч пopoжIleч мaе нaпiвпpoвiднi влaстивoстi. JIeгкo нaнoсиТЬоя
нa вI{зIIaчецe мicцe y фоpмi кopoткoi клeйкoi отpiнки. Biн зaбезпенyе BиклIoчеIlI{я }тBoрeння Лo.

a
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BrTpяIlих rryxиpцiB, щo Мo}qть бщи пpиvинoтo poзpядiв в oблaстi пiдвищенoi щiльнoстi напpy.
xенoстi rлекTpичIloгo пo:rя нa зpiзi нaпiвпpовiдногo екpaнa.

2.3.2.9. ПpoвiлIrик, щo зaзеМлIoe, aбo oплiткa впpoвaдженi в yЩiльнroвальт{y Мacтикy'
щoб зaбезпенити зaхиот вiд кopoзii. .{ля кaбeлiв зi cтpivкoвим rкpalroМ aбo метaпевoто oбoлoн-
кoю з бpoнеro cисTrмa IlепaянoГo зaзеМЛеIlllя пoоTaвляeTЬcя aбo в нaбopi, aбo oкpемo.

2.4. ocнoвнi polJ|4ipu mа nаpаЛеmpu
2.4.1. Умoвrте пoзнaненtlя мyфт GUS:
GUST - кiнцевa мyфтa;
GUSJ - з'eднyваrrьнa мyфтa.
Пpиклaд рroвнoгo пoзнa.reння муфти:
GUST-12/150-240 l 450.L|2 _ кiнцевa мyфтa внyщirлньoi yсTaнoBки дЛя три)IшлЬних кa-

белiв з папеpовotо iзoляцiero нa Iiaпp}тy 10 кB з пepеpiзoм жил кaбелro 150-240 мм,' дoвжинoю
жили 450 мм' з бoлтoвими кaбельними нaкollеЧникaми пiд бoлт М12.

GUsJ-l2i |50.240 - з'еднyвaльнa мyфтa для тpихсиЛьIIих кaбелiв з Ilaпrpoвoтo iзoляцiсю-
нa нanpyгy 6-10 кB з пеprpiзoм жил кaбeлro |50-240 мм,.

2.4.2. Типopoзмip муфти вибиpaeться в зaлежнoстi вiд пеpеpiзy жил i типy кaбeлro.
2.4.3. ocнoвнi poзмipи мyфт (вибipкa)

Кiнцевi lпуфmu (GUST)

Нoмiнальнa
}IaПp}тa
Uo/U, кB

Без нaкoнечникiв З болтовиMи I{aкoнеЧI{икaMи

Пеpеpiз
х(иЛи кaбе-

"*o, 
t*'

f,ов>кинa, L1, ММ
Пеpеpiз жиЛJ4 кaбелlo,

ММ, [ов>кин d, Ll, MM

1 2 3 4 э

Кiнцевi муфmu (G{]ST) внуmpiшньoi уcmаIloвкu dля mpaJrcuлbнuх кабелiв 3 nanepoвolo
iзоляцiсto mа сniлbLloю oболонкoю н{l H{Inpуzу 6 i l0 кB

З '5 l6 тa
6 l  IО

35-50 450. 800. 1200 35-s0 450.800.  1200
70 - r20 450,800' 1200 70 - 12О 450, 800, 1200
150 - 240 450,800,1200 |5О - 240 45О,800,  1200

Кiнцeвi муфmu (GUST) зовнiu,lньоi уcmсtlloвt<u dля mpulrcullbш|lх кабелiв З nшnеpoвol{)
iзoляцiсtо mа cniлblloю oбoлонкoю нo наnpуZу 6 i 10 кB

3.5l6
35 s0 45a,800' I2О0 35 50 4s0.800. r2a0
7О - I20 45a,800, 12О0 70 - r20 4s0. 800. 1200
r50 - 240 45О,800,1200 15О .24a 450. 800. 12О0

6110
35 50 800, 1200 35 50 800. 1200
70 - 120 800. 1200 70 - 124 800, 1200
15О - 24О 800, 1200 15О - 240 800. 1200

GO3,сdнувш'tьнi лlуфmu (GULJ) dля кабeлiв iз nаnepoвolo iзoляцiсtо нfl наnpуzу do
Номiнaльнa

нaПpyГa
Uo/U, кB

Пеpеpiз
>I<|4ЛИ кaбе-

,ro, t*'

Poзмipи, ММ

L D

,Цля mp u)!с lLгl b It uх ксtб ел iв

0,6 1
16-70 800 7О
5О- |20 900 80

120 - 240 I  100 124
/Iл я чo rn u p b oх }tс ltЛ b н uх кrl б ел i в

4,6 I r
16-95 800 7О
s0- 1s0 900 80
t20 - 240 1 100 120

кB



З'edнуваltьнi муфmu (GUSJ) dля кабелiв iз nаnеpoвolo iзoляцiсro

а) в cniльнiй oбoлoнкцi на наnpуZу 6, 10,20 mа 35 кB вto,tloчIlo

Hомiнaльнa
I{aПpyГa Uo/U, кB

Пеpеpiз )KиЛJ4 кaбелrо,
LММ

Pозмipи
L, мм D,ММ

з ,5  l  6
25-50 1050 90
70 - r2a r250 t20
|50 - 24О r2s0 140

6 l |О
25 50 1050 90
7A - 120 t250 120
Т50 - 240 r250 t40

|2  l2О 70 -  1s0 1 800 130
I2A - 240 1 800 1s0

б) dля mpuхcllJlL,нuх кабелiв iз nаnеpoвoto iзoляцieю З JIсuJl(IJvta в oкpеI|4uх oбoлoнl<ах IIfl

нanpуZu 6, 10, 20 mа 35 кB з болmoвuJуIu з,edнувсlч{IJуIu

6 l IО
З5 -7О I 600 90
70 -  150 1 600 |2О
12О - 240 1 600 140

12 120
35 7О 1 600 90
70 -  150 1 600 120
r20 - 244 1600 140

20 l з5 70 - r20 2000 130
|2О - 240 2000 150

2.5. Teхнiчнi пap аI'empu

2.5.1. Клaс }raпpyги мrpr)кi, кB: дo I; З; 6; IО1'20;, З5.
2.5.2. Чaстoтa нaпpyги сиcтеМIl, Гц: 50.
2.5.3. Пepеpiз жил кaбелю. мм,: вiд 1 0 до 240.

2.6. Уl+lo в u e кc nлу amа цiI
Зoвнirпня тeмпеparypa вiд мiнyс 50 oC дo 50 oC.

Bi'цнoснa вoлoгicть пoвiтpя нo oбмея<eнa, дo 100 %.

2.7. Bunpoбування
2.7 .I. ПpиЙмaльнo-здaвальнi, пepioдитri i типoвi випpoбyвaння.
Пpuйлtaпьнo-зdaвальнi вunpoбуванttя муфт пpoBoдятЬ 'цЛя кoжнoi мyфти (кoмплектнiсть,

мapкipyвaння, пaкрaння).
Пepioduннi вuпpoбування rтpoвoДять o.щиII paз нa Tри poки.
Tuпoвi вunpoбування муфт гIpoвa.цяТъся згiДнo з пpoгpilмolo' BстaIIoвлrнoIo opГzllIoМ з crp-

тифiкaцii (випpoбyвaвня пiдвищeнoю напpщoто тoщо).
2.7.2 З пpoтoкoлy випpoбршь: випpo6yвaння мyфти GUSJ-12I 150-240 пpoвo.цилиcя в

нopМaльнI,rx клiмaтичниx },I\,roвzlх пpи темпеpaтypi HaBкoЛ иlll HЬoгo сеpе,цoвищa 25 oC. 3aстocoвy-
вaнi для BигoтoBлeнIIя мyфти мaтepiалIl B|1тpt1\4УIoтЬ пpoTяГoм 10 xвилин випpo6увaльну нaпpу-
гу пoстiйним стpумoм 60 кI}.

2. 8. HаdiЙнicmь (безвidказнicmь, doвzoвiчнicmь), zаpанmii в uzomoвЛloвачa

2.8'1. Пoвний тepмiн crryжби _ I{е МeIIIlIе 35 poкiв.
2.8.2. Гapaятoвaний теpмiн експлyaтадii мyфти _ 4,5 рoки.
2.8.3. Теpмiн збеpiгaнття мyфти _ не oбмежений.



2.9. Улloвtl mpанcnopmуваItllя' nаlування, ,llсtpкipувIlltl!я' lбеpizання,

уmшliзaцii

2.9.|. Tp ан сп opmу ваI1ня
Tparтспopтувaння воiмa видaми тpaнспортy (зaпiзни.lним, aвтoмoбiльним тoщo,1.
2.9.2. Пакування
Пaкyвання кo)кI1oгo кolr{плrкTa мyфт - в oкpеМy кapтoннy кopобкy з супpoвiднoIo дoку-

ментaцiсrо (мoнтaжноro iнощукцiею i кoмплектувa,rьнoro вiдoмiстю).
2.9.3. IvIаpкipування
Мapкipyвaпня кoмплектa муфти Ilaнrceнo нa rTикrTкy' кoTpa I]aкJIrIoеться нa пaкyвaЛьIly

тapу. Мapкipyвaння мiстить:
. нaймевувarrня пiдпpиемствa-вигoтoвлIoвaчa,
. aдpеоy пiдпpиeмствa-вигoтoвnювaчa;
- yMoB}Iе пoзнaяення муфти:
- мicяць i piк вигoтoвлення.

Мapкipyваяня фipми 
..Paйхем,, (..Rayсhеm',), збepеlltенo.

2.9.4. Збеpizання
Кoмплrкт муфти збеpiгa:oть y cтaн i пoстaчallrr,I B склaдcЬкиx пpимiщеннях пpи TеMпepa-

тypi вiд мiнyс 50 oC дo 50 "C. Мyфти пpи збеpiгaннi нe пiддaтоться стaрiнн-ro i мoкрь збеpiгaти-
ся неoбмеrrtенo лoвгo.

Кoмплект мyфти не бoiтьоя вoгкocтi i не вклю.rae тeндiтниx кoмпонентiв.
2.9.5. Уmuлiзацiя
Утилiзaцiя мУфт (щo вiдpoбили) пpoBaдитьоя B пopядкy, пеpедбaнeнoмy пiдприемотвoм-

спo)кивaчrМ виpoбiв' без oбмежень BигoToвJIIoвaчa.
Пiсля мoнтaжy мyфт не зaЛишaстЬся нiяких rrrкiдливиx i oсoбливo бpулниx зaлишкiв. щo

зaъКa/\aлLI б пoтiм опeцiыrьниx i дopoгих метoдiв yтилiзaцii.

2.|0. Кolwnлe,<t|'нiсm.,' mехнiчнa do кумeнmа цiя
Комплект кoмпoнентiв TepМoyсaдхyBaЛьlroi мyфти, щo пoстztвляeтЬся Зaмoвниковi, oб.

мoвJlЯсться в кoнтpaктi (лoгoвopi) пoстzlвки.
У кoмплект пoстaчaнHя BxoдиТЬ: МoнтaжIla iнсщщuiя; кoМплeкryBzrлЬнa вiдoмiстьl iзo-

ляцiйнi щyбкa чeрвolla' тpекiнгocтiйкa; двorпapoBa елaстoмipнa тpyбкa; трyбкa Чopнa; TepМo.
yоa,ця(yBaлЬнa пpoвiднa пepuaткa з кJIeeМ, тpyбкa мacлoстiйкa; мi.цrrий ЛyДжеI{ий пpoвiдник; жo-
BTa Мaстика (стpiнкa); кaбельнi нaкo}lечtlики; 6oлтoвi з.сднyвaчi; iзoлrоюча стpiнкal мiднa сiткal
poЛикoBa ттpyжинa тoщo' в залежнoстi вiд типy тa нaпpуги муфти.

2.|| . Захodu бeзneкu mа el<or.oеi:i
Мyфти в чaстинi зaбeзпeчення ix безпечних BлaсTивocтей' вимoг пpaЦi i пpомислoвoТ

безпeки вiдпoвiдaroть ГoCТ 12.1.004 (CCБТ. Похсapная бeзoпacнocть. oбщие требoвaния),
ГoСT |2.2.001.14 (CCБT' Кaбeли и кaбельнaя apмarypa), ГoCT 13781.0. (Муфтьt для силoвЬIx
кaбелей I{a нaIIpя}кeIIиr дo 35 кB вкJIIочитеJIЬIIo. oбщиe технические yслoвия). Пpи мoнтaжy
муфти вiдrroвiдaють ..СaнiтapниM пpaвилa^4 opгaнiзaцiТ теxнoлoгiчних пpoцесiB i гiгiснiчних ви-
мoг дo виpoбничoгo yстaткyвaцня'' тa нe пpедcтaвляТЬ pизикy 'цля здopов'я.

Мoцтaя< мyфт виконyeтьcя з дoTримaI{няМ зaгaльIlиx пpaвил теxнiки безпеки згiднo з
..Пpaзилaми тeхнiки бeзпеки i пpoтипoжeжнoi безпеки iтpи експЛyaTaцii eлeктpoyстaнoвoк'',
ПУЕ (Пpaвилaми уJIaIIITyвaIrшl елекщoycтанoвoк).



3. Фyнкцioнальнi ПoкaзHики, якi пoтpебyrоть пiдтвepдясення
вiДповiДнoстi BиDroгaM гаЛyзеBиx IloрNIaTиBних дoкyмeнтiв
I{oрисTyBaЧa муфт

3.1. Cтiйкiсть дo зoвнiпrнix дitouиx фaктopiв:
. вид клiмaтичнoгo викoнaння:
- кaтегopiя poзмiщення;
- нopмaльнi з}taчeння клiмaтичних фaктopiв зoвнituньoгo середoвиЦa пpи експлyaтaцii.
3.2. Hадiйнiсть (безвiдкaзнiсть, дoвгoвiuнiсть), гapaнтii виготoвлIовaчa:
- вcтaнoвлений пoвний теpмiн слyжби;
. гapaнтoвaяий термiн експлуaтаuiТ.
. тepмiн збеpeжeнвя.
3.3. Безпечнiсть конcтpyкцii:
.електpиннa безпeчнicть.
3.4. Bипpoбyвaння.
3.5. Пoказвики пpизI{aченI{я, теxнiчнi xaрaкTepисTI.Iки, пapaМeтpи:
3.5.l. Клaс нaпpyги меpeжi.
3.5.2. Частoтa нaлрyги мepежi.
3.5.3. Елeктри.rнa мiцнiоть тpyбoк тa eлектpoiзoляцiйних мaтеpiaлiв.
3.5.4. liaпaзoн poбo.rих темпеpaтyp.
3.5.5. MaкоимшtьI{o .цotryстиМa TrNdперaтypa пpи сTp}ъ,{ax кopoTкoгo зaмикaIIня.
3.5.6. BипpoбyвaЛьIra нaпpyгa.
3.6. Кoнстpщтивнi xapaктepистики.
3.6.1. Кoнcтp1ктивнi елементи i iзоляцiйпi мaтеpiа,rи.
3.7. Tеxнoлoгiчнiоть (тpyдoeмнiсть) мoнтa:кy тa експлуaтaцii.
3.8. Умoви: щ{ЦiсIlopтyвtlllня, збepiгaння, пaкyвtllliiя, Мapкipрaння, yтилiзaцii.
3.9. Комплeк гнiсть. тexлiчнa док1пrентauiя.
3.10. Теxнi.пrий piвень.
3.1 1. Га,тyзь (сфеpa) викopистaння.

4. IIeрелiк гaЛyзеBих IIoрlvIаТиBIrиx ДoкyMеIrTiB' якi MiсTяTЬ
Bиlt|oги Дo фyнкцiонaльних ПoкaЗIrикiB тa .цo.цaTкoBi Bиllloги
кopисTyBaЧa' IIa BiДПoBiднiсть якиl}t прoBoДиTься rксПrрTизa

ltb
п/п

Пoзнaчення
ДoкyМеIITa

HaйменyBaIIIIя toкyМrнTa
Нoмеp
ПyI{кTy

I 2 3 4
4 .N . ГoСТ 12.1 .О04.0-91ССБT. Пожapнaя безoПaс}IoсTЬ. oбщие Тpебoвai{ия 2.| 'З

4.2. ГoСT 12.2.a07 .0-] 5 CCБT. ИзДелия ЭлекTpoTехниЧrские. oбщие Tpебo-
BaHИЯ безoпaснoсTи.

4.з. ГoCT 12.2.007.14-75CCБT. Кaбели k| кaбrлЬHaя apМaTypa. Tpебoвaния
безoпaсI{oсTи.

7

4.4. ГoCT 1515 0-69 МarшиньI, ПpибopЬI и ,цpyГие ТехнIiЧеские I4ЗДeЛI4Я.

Испoлнение ДЛЯ paзЛиЧнЬIх кЛи\лaТическиx paйo-

нoB. Кaтегopkll4) УcIIoBия ЭксПЛуaTaции, ХpaнеIlИЯ И

TpaнсПopTиpoBa}Iия B ЧacTIl" BoзДейcТР'ИЯ кЛиМaTиче-

скиХ фaктopоB Bt{еltlней сpедьl.

2.1 .  2 .7 ,
3 .2



1 7 3 4
4.5" ГoСT 1з781.0-8б МyфтьI ДЛЯ сp|ЛoBЬIх кaбелей }Ia I{aПрЯ)Itение Дo

35 кB BкJIIoчиTrЛЬнo. oбщие TrхниЧеские уcЛo-
BИЯ.

2.1 ;  З ;  4 ;
5 ;7 ;B;9

4.6. ДHAOГI  1 .1 .10-1 .01-
97

Пpaвилa безпечнoТ експлyaтaцiТ rЛекТpoyсTallo-
Boк.

15,З.4
1  5 .3 .9
15.4.

4.7. ГК.Ц З4.2О.5a1-200зTехнiчнa ексПЛyaтaцiя еЛекTpичI{иХ стaнцiй i ме.
pе)к. Пpaвилa. Bидaння офiцiйне IIеpIIIе. oЕП
..ГPIФPЕ,'. Киiв, 2003p.

t2

4.8. ГКД з4.20ja2-2Оa2 Нopми випpoбyBaIII{я rЛекTpooблaДнal{}Iя. BиДaн-
ня офiцiйне. oЕI1 ..ГPIФPЕ'', КиiB, 20a2. Зaтвеp-
Джеtlo нaкaзoM МiнпaлиBеЕIеpГo Укpaiни вiд
28.08.2002 Jr s03.

З0.2 '

4.9 " СoУ-H
MIlЕ 40. 1 .2О.5a9:2005.

Hopмaтивний ДoкyN{енТ 
..ЕксплyaтaЦiя сиJIoBиХ

кaбельних лiнiй l{aПpУгo}o .цo 35 кB. IнстpyкЦiя''.
5 ;  6 .5 ;  8 . 1 ;
r1.2;

5. Стислий oПис PrеToДiB Ta oблaЦtlaння'
BикopисToBуBaЛисЬ tliД Чaс IIpoBеДeнIIя ексIIеpTи3и

якi

Пiд uac пpoвсдeншl eкcпepTизи пpoaнaлiзoвaяa технivнa дoк1тtентaцiя нa кaбельнi мyфти
cеpii GUS (лля внyтpirпньoi i зoвнirпньoi yстaпoвки) ,Цля кaбeлiв з Ilpoсoчeнolo пaпеpoвolo iзoля-
uiеrо нa нaпp1тy дo 35 кB вклIoчIro, a тaкoж iнпri мaтepiа.ltи, щo бyли пpедстaзленi Зaявникoм.

Метoд пpoведеIIIIя eкстIертизи пoлJIгaB y пopiвняннi кol{кprтI{иx дal{иx зa ф1тrкцioна.ltь-
IlиМи пoкaзI{икaми, якi мiстятьоя в тeхнi.птiй дoк}ъlентaцii нa кaбельrri мyфти, зa BимoгaМll нop-
МaтивIlих Дoкyмeнтiв, якi наведeнi в п'4, i пiдгoтoвцi зaгальнoгo (в uiломy) висIIoвкy пpo мoж-
ливicть викopиcтaтrня мyфт кaбrЛьI{иx I{a нaпpyry дo 35 кB вкrпочнo в eлeктpoтеxнi.*riй галyзi '

Кiнцевi тa з'еднyвальнi мyфти сеpii GUST тa GUSJ Ilrиpoкo викoриcтoвyloться в poзлo.Цi-
лЬIIих Меpex(aх I{ентpа:lьнoТ i Cхiдноi eвpoпи i кpalн CH.,{.

Уcя кaбeльнa apМaт}рa фиpьlи 
..Pйxем', (..Raychem'') зacIIoBaEa нa мaтеpiалaх, щo вигo.

тoвленi згiднo з теxнoлoгiтo rтonеpеЧ}lо зтпитиx пoлiмеpiв. У пopiвняннi зi звичaйниМи Ilo-
лiмеpaми цi пoлiмеpи вoлoдiють пoлiпrпеними мexaнiчними BлaсTиBoстяМи, хiмiчною i
теpмi.rнoro cтiйкiсттo.

У кiнцевиx мyфтax зoвнiurнi iзoляцiйнi тpyбки мaють ПoвеpХIIевy еpoзiйнy i тpекiвгос-
тiйкicть i зaбeзпevyroть гrpметизaцiro кaбeлъниx нaкoнeчникiв i зoвнiшrньoгo пoкpивy кaбeлiв.



б. PезyльтaТи пpoBеДrIIIrя ексПеpTизи

Пopiвняльнi дaнi кaбельних мyфт сeрii GUST тa GUSJ нa !оIaсП llaпpyг
дo 35 кB вклк)чllo.

Кoнкpетнi пopiвттяльпi дaнi мyфт кaбельниx I{a кЛaси нaпp}т дo 35 кB вклточнo зa
фyнкцioнальниMи пoказникaМи (п.3) нa вiдпoвiднiсть виМoгzlм, якi зoсеpеджeнi в нopмaтивниx
докyМeнTax галyзi (п.4).

Ф5zнкцioнaльнi
ПoкaзEIики

Bимoги ГaЛyЗеBиx }IopМa.
TиBниx дoкуълентiв

Покaзники oблa.цнaння' яке
пiдлягaс експеpтизi

Bиснoвoк
пpo вiдпoвi-
Днiсть BиМo-

гaм HTfl

1 a, 3 4
б.1. Cтiйкiсть Дo ЗoB.
нiпlнiх .цiтoчих фaктo-
piв:

- BиД клiмaтиЧнoГo
Bикo}IaнI{я

- кaTеГopiя poзмiщення

- нopMaJIьнi знaченI{я
клiмaтиЧF{их фaктоpiв
зoвнirшнЬoГo сеpе.цo-
Bищa При ексПЛyaTa-
цii

BiдпoвiдHo ,цo II.П.
4.5.  (ГoСT 13781 .0,  ш2.2,
стop. 4),
4.4.  (ГoCT 15150, тaбл.1,
стop.3 ; тaбл.2, стоp.6).
УХЛ - ,цЛя paйoнiв з ITo-
мipним Ta xoЛoДI{иM
клiмaтoшt.
Кaтегopiя i. Для екcПлya.
тaцii нa вiдкpитoМy IIo.
вiтpi.
Biдпoвiднo Дo II.П.
4.5.  (ГoCT 137B1.0,
л.л.2 "2З ;  2.24; 2.25 ;  8 .1 ;
B .3 ;стop .7 ;17) ,
Hopмaльнi знaчення клi-
МaTичниx фaктopiв зoв-
нitпньoгo сеprДoBищa B
yМoвaх експЛyaTaцii:
o TеМПrpaTУpaзoвнilп-
нЬoГo crprДoвищa вiД
мiнyс 50 oс 

до 50oC;
. вiДнoснa BoЛoГiсть по-
вiтpя 95 - 98 % .

BiдпoвiДно Дo теxнiчнoi
ДoкyМrlIтaцii зaBoДa-
BиГoToBЛIoBaчa.

УХЛ.

Кaтегоpiя 1.

BiдпoвiдI{o .цo технiчнoТ

Дo кyN,{еI{тaцiТ з aBoДy-
виpoбникa Тa IIoсTaчzшIЬ-
никa. TУ.

Tемпеpaтypa зoBlr.irшньoгo
crpе,цoBищa вiд мiнyс 50oC
дo 50 oC.

BiДнoснa вoлoгiсть пoвiтpя
.цo 10О % (не oбмеженa).

Biдпoвiдaс

Biдпoвiдaс

Biдповiдaс

6.2. Haдiйнiоть (без-
вiдкaзнiсть, Довгoвiч.
нiсть), гapaнтii
BиГОToBjI}oBaЧa:
- BсTaнoвлений по-

вний теpмiн слyжби;
- ГapaнTовaний теpмiн
ексГIJIvaтaшiТ

теpмiн збеpехrення

Biдпoвiднo Дo П.
4.5.  (ГoСT 13781.0,
п.2.2B; стоp.8).

Теpмiн слyжби шryфт - не
МеIIIIIе 3 0 poкiв

Biдпoвiднo Дo rт. 4.5.
(п.9, стоp.18).
Гapaнтовaний теpмiн
ексПЛyaтaцii - 4,5 poки з
ДtIЯ BBеДеFIFIя шryфт lцo

еКсllЛyaTaЦii.
BiДпoвiднo t{o технiчнoi
ДoкyМентaцii ЗaBoДy-
BиГoToBЛ[oBaЧa.

BiДпoвiдно Дo технiчно[

ДoкyMе}IтaцiТ i гapaнтiй
ЗaBoДy-BигoToвЛroвava, ТУ.

Пoвний теpмiн слyжби 3 5
40 poкiв.
ГapaнтовaниЙ' теpмiн rкc-
плyaтaцiТ - BcTa}IoBЛtoс

п iдпpи сN{ cTB o. BигoTo BЛIo.

Baч Тa фipмa-пoсTaЧaЛЬник
i склataе 4,5 poки З д{Hя нa-

ЧaJIa ексIIлyaTaцii.

Tеpмiн збеpеlкення кoМ-
ПЛrкTa мyфти - I{r oбпцеlке-
ний (бiлЬtшr 5 poкiв).

Biдпoвiдaс

BiдпoвiДaе

Biдпoвiдaе

BiдпoвiДaс



1 2 3 4
(3 - 5 poкiв) Myфти Пpи збеpiгaннi IIе

пi.цДaloтЬся сTapiннrо.
6.3. Безпечнiсть кoЕc-
тpукцiТ

- еЛекToиЧI{a безпеч-
I

нiсть

Biдпoвiднo Дo II.П.
4.1. (ГoСТ 12.1.004)'
4.2. (ГОCT 12.2.О07 .О),
4.3. (ГoСT 1 2.2.00] .14),
4.5.  (ГoCT 1378l .0),
4.6.  (ДHAoП 1 .  1.  10.1.01).
4.9. CoУ.H МПЕ
40.I .20,5О9. (HД ..Екс-

ПЛyaTaЦiя силових кaбе.
ЛЬ}IиХ лiнiй нalIpyГo}o .цo
35 кB' Iнстpyкцiя',).

BiдпoвiДIIo Дo II.П.
4.5.  (ГoCТ 137B 1.0,
rr.п.2.4; 3.1; стop. 4; 8),
4 .6 .  (ДFIAOП 1.1 .10-1 .01 ,
п .п .  15 .2 . | ;  15 .3  .4 ;15 'З .9 ;
15 .4 ;1s . s . s ) ,
4.9. (СoУ.FI MПЕ
40.1 .20.509 , п.п. 5.1 . -
s.4).
Poбoти гIo yстaнoвцi,
rксПлyaтaцiТ Ta BиIIpoбy-
BaIIнIo МyфT IIpoBaДяTЬся
з д{oTpиМaIIIIяМ BиMoГ П.II.

4.6 тa 4.9. Електpобезпr.
чнiсть IIoBинIIa зaбезпе-
ЧyBaTися: кol{сTpyкЦiстo
елекTpoyсТalloBoк, теxнi-
чt{иМи спoсобaми i зaсo-
бaми зaxисTy; opгaнiзa-
шiйнtlми i теxнiчI{иМи зa.
ХoДaN4и.

BiдпoвiднО Дo технiчноi
ДoкyМентaцii (техн iнниx
yМoB нa мyфтИ Ta кеpiвни-
цTBa З Мo}ITa)I(y) пiдпpи€М-
сТBa-BиГoToBЛIoBaЧa.

Bимoги B технiчнiй .цoкy-
ментaцii (мoнTa)I(ниx iн.
стpyкцiй) вiдпoвiДarоть Гa.
ЛyзrBиМ BиМoГaМ безпечнoi
rксПлvaтaцiТ.

Безпекa МyфT зaбезпенy-
€TЬся:
. вiдсyтнiс.гrо вiдкpитих
сТрyМoBеДyЧих елементiв
мyфти, щo Е{opмaЛЬнo зЕIa-
хoДяTЬся пiД нaПp}Toю aбo
якi мoжyть B|4ЯBИTИIЯ пiд
нaПpyГolo;
- BикoрисTaн[IяМ еЛекTpo.
iзoляцiйних мaтеpiaлiв З
еЛrкТpиЧI{o}o мiЦнiстrо iзо.
ляцii, щo BиTpиМyroTЬ
МaксиMaЛЬI{у poбouy нa-
ПpyГy.

Biдповiдaе

б.4. Bипpoбувaння BiдпoвiдI{o Дo П.П.
4.5. (ГoСT 1З78|.0, П.
п .5 .1 ;5 .2 ,  стoр .  8 ) ;
4.B. (ГКДз4.20.з02,
тaбл. 54).
BипpoбyBaI{ня: пpий-
МaПЬнo-здaвaльнi,
пеpioдичнi i типовi.

Biдповiднo Дo технiчнoi
lloкyМеIIтaцii. ПpиймaлЬIlo.
ЗДaBaлЬнi, перiодичнi i ти-
пoвi вишpобуBa}I}iя нa зaBo-

Дi-виготoBЛIoвaЧa Тa у Bи-

пpобyвaтrЬI{oМy центpi.

Biдпoвiдar

6.5. Покaзники При.
З}IaЧеIIня, техtliчнi хa-
paкTrpисTики' Пapa.
МеTpи:

BiдповiдHo llo П.rТ.
4.5.  (ГoСT1378 i .0);
4.8. (ГКIJз1.20,З02).

Biдповiднo Дo технiчноi
ДoкyМентaцiТ шiдпpисМсТ-
Ba-BиГoТoBЛIoBaчa..
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6.5.1. Клaс E{aТIpyГи
меpеlкi, кB.

6.5.2. Чaстотa llaПpyГи
меpеlкi, Гц
6.5.3. Електpичнa мi.
Цнiсть тpyбок i елект.
pоiзoляцiйниx мaтеpi-
aлiв, MB/м, I{е МеI{IIIе:

6.5.4. fliaпaзoн poбо-
чих TеМПеpaTyp.

6.5.5. МaксимaЛЬHo
l]oПyсTиМa TеМПеpa-
Typa Пpи сTpyМaХ кo-
poTкoГo зaМикaHHя, oС

б.5.6. Bипpoб)iBaЛьIIa
IlaПpyГa, КB

Biдпoвiднo Дo rl.4.5 .
(стоp. 1). Ha вимогy cПo-
жиBaЧa дo 3 5 кB BкЛIoчI{o
ДЛя N{еpехt З iзольовal{oЮ
Ta зaзrМлrнo}о нейтpaл.
ЛIo.

50

Biдпoвiднo Дo П.
4.5 (ГoCT1378 tr .0,
тl.2.12, стop. 5)

15
Biдповiднo Дo rl.4.5.
(п.8.1; стop.17).
Biд мiнyс 50 oC Дo 50 o C.
Biдпoвiдно дo 4.5.
(тaбл.4, стop.6).
Fla нaГIpyГy Дo 10 кB
200;
Ha нaпpугу 20-З5 кB _
1 50.
BiдпoвiдIIo Дo П.П.
4.5.  (ГoсT 137B1.0,
п.2.19, тaбл.5);
4.9. (ГКДз4.2a.З02,
тaбл.54)
Мyфти пoвиннi BиTpиМy.
Baти випpобyBal{ня lнa_
IIpyГoIo пoстiйнoгo сTpy-
Iv{y TpиBалiстrо 10 хвилин
Для кaбелiв з IIaПеpoBoIo
iзoляцiсlо:

!o  1кB-2 ,5 ;
3кB-  15+25кB;
6кB-  35+45кB;

10 кB - 50 + 60 кB;
20 кB - 80 + 100 кB;
35 кB -  |40 + 175 кB.

35 .20,i0 ,{o

4з

Biд мiнyс 50 oС 
Дo 90 o C

s0

204

BiдпoвiдIIo .цo пpoтoкoлiв
випpoбyBaIIЬ ЗaBoДa.
BиГoToBЛIoBaЧa.
(HaприкЛZД,, З ПpoToкoЛy
випpобрal{Ь: ДЛЯ МyфT
нa ЕIaIIpyГy 10 кB Bипpo-
бyвaльнa llaПpyГa скЛaЛa
60 кB).

Biдповiдaс

Biдповiдaс

Biдпoвiдaс

Biдпoвiдaс
Biдпoвiдaс

1ДПoBlДaс

6.6. Констрyктивнi
ХapaкTrpисTики:

BiдповiдI{o Дo Ir.
4.5 (ГoCT 13781 .0,
п .п .  1  .2 ;2 . I ;2 .5  _2 .1О;
сTop. 1; 3-5).
Мyфти пoвиннi BиГoToB-
ЛЯТvlcЯ в вiДпoвiдностi з
BиМoГaMи дiйсноГo сTaI{-
.цapTy aбo технiчних уМoB.
Кopпyс i Детaлi муфти

виготовленi з чopllиx NIr-
гa;iiв,

Biдповiднo to теxнtчнot t
кoнсTpyкTopсЬкo-TехI{o-
логiчнoi Дo кyl\,I еI{TaцiТ.
TеpмoyсaДoчнi iзoляцiйнi
мaтеpiали фipми 

,,Paiт-

ХеМ,,, yTBopIo}oTЬ якiснy
еЛекTpиЧtly iзoляцiro oс-
IIotsниХ }I(иЛ cиjIoBoГo кa-
белIо i мarоть BлaсТивoстi

Biдповiдaе.
(ПiдхолиTЬ Дo
рiзних типiв i
poзмipiв кa-
белiв piзниx

виpoбникiв)
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6.б.1. Констpyктивнi
еЛеМrнTi i iзолrяцiйнi
мaтеpiaли:

кplМ лyД)Itе}Iих м1сцЬ'
ПpиЗIIaЧеIIиx Для rlaЙКkl, a

Taкo}I( iзолятopiв, кoнтaк-

Tt{иХ ЧaсTиI{ i кpiпилЬI{иx

.цетaлей, повиннi бyти
пoкpитi еМzLITяМи свiтлих
тонiв.

rЛекТpиЧ}lo1 1 МеХaIJlчIIo1

мiцнoстi.
Tеpмoyсaдrкyвaльнi iзoля-
цiйнi rTrpчaTки i тpyбКи Bи-
ГoToBЛеЕIi з полiмеpIIиХ N{a.

теpiaлiв IIa oс}IОвi пoлiоле-

фiнiв З I{aнесеH}IЯМ Еra B}ry-

тpirшнiй IIoBrpХнi теpмo-
IIЛaBкoГo кЛеIo.

Cлylкaть ДЛЯ IIoсиЛення

еЛекТpичнoi iзоляцiТ, ГeP.
МеTизaцiТ й aнтикоpозiйно.
Гo зaхисТy, Мa}oть стiйкiсть
Дo змiни ПoГoДгII,Ix yNлoB i
yльтpaфioлетoвогo BиIIpo.
мiнroвaння. Мaстикa BиГo.
ToвЛrнa y видi ГrpМеTиЗy-
rочоi стpiнки, Мa€ Bисoкy
плиннiсть tlpи pозiгpiвi i
BикopисToвyсTЬcЯ ДЛя Гrp-
метизaцiТ, aнTикopoзiйногo
ЗaХисTy й oб'смнoгo ЗaIТoB-
нrннЯ Пopo)кнrЧ.
. TеpМoyсaдrкyвальнi iзo.

дяцiйнa IIеpчaTкa,
О TеpМoyсaдlкyвaльнi iзо-

[rяцiйнi тpyбки;
l .

| . теpмoyсaДжyBaJIЬIIl 1Зo.
t . -
[IЯц1ин1 TpeкинГoсTll{кl Tpy.
t -
0ки:
I

l . мiдний лyДхсений Гtpo-
l .

Р1Дник;

l . 'u.'икa (стpiнкa);

l . naб.льнi нaкoнrЧЕIики,
lбoлтовi з'сДнYвaчi тощo.

6.7 . ТexнoлoгiчI{lсTЬ
(тpyдoсмнiсть) Мoн-
Ta)ку Ta ексIIЛyaтauii

Hе ноpмyсTЬся.
Biдповiднo .цo теxнiчнoТ
ДoкyMеIIтaцii ЗaBoДy-
BиГoToBЛ}oBaчa.

Зг iднo з II .4, .7 (ГtrТЕ,
п.12.B.14, стop.486).
oгляД кaбельних МyфT
IlaТTpyГo}o Пol{a.ц 1000 B
необxiДI{o пpoBoДити пiД
чaс oГЛяДy rЛrкТрoyсTaT.
кoBaI{ня.
Пoшкo.цжеtтi кaбельнi
мyфти шовиннi пiДлягaти
лaбopaтopниМ .цoслi-
Д)кеIIIIяМ ДЛя

Kaбельнa мyфтa E{е пiддa.
эTЬсЯ кopозiТ, нr Mae
шотpеби в пaйцi i зaливaннi
Siтyмнoi мaстики. Пpостoтa
MoIrTa)кy. Fiе BиМaгaс tЛЯ
\4o[ITDкy спецiaльHoГo iнст.
pyМенTa i висoкoТ кBa-
пiфiкauiТ кaбельщикiв.
Mоlкливiсть yстaнoBки мyфт
tlpи tIизЬкиХ TеМПеpaTypФ(.
ТеpмоусaДoЧнa технoлогiя

цoЗBoЛяс cкoрoTиТи чaс ус.
ТaI{oBки мyфти Дo 1,5
2 годин.

Biдпoвiдaс.
Hoвa TеХtIo-
лiгiя ДoзBo-
Ляс скopo-
TИTИ Чac
Мol{Ta)Кy.
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BсTaIIoBЛенl{я ГIoшIкoДNtен -

ня 1 poзpo0ЛrнHя ЗaхoД1B 1Х
ЗaПoбiГaння.

Нaпpyгa Ita ГoToBy МyфTy
IIoДaсTЬся вiдpaзy пiсля
Мo}ITa)кy.
oгляД кaбельних пlyфт Пpo.
BoДиTи пiд чaс oГляДy кa-
бельних Tpaс' еЛекTpoyсTaT.
кoBaI{I{я.

6.8. Умови:

- TpaI{сПopTyBaнI{я

ПaкyBaння

мapкipyBal{ня

BiдповiдIIo Дo II.П
4.4.  (ГoCT l5150);
4.5.  (ГoСТ 1378 1 .0).
BiдпoвiдIIo Дo тт.4,5.
(п.7 .6; стop. 1 7).
Пеpевезення piзними ви-
ДaNIИ Tpa}IсПopТy.

BiдпoвiдIlo Дo II.П.
4.4.  тa 4.5 (л.7 .6;  стоp.  17).
Умови збеpiгaння _ ГpyгIa
o}К4 (вiл мiн5rс 50 oС Дo
50 .С).

Згiднo з п. 4.5 . (п.7.4' сTop.
|7).Мyфти пoвиннi бyти
yпaкoвaнi зa IIopMaTиBнo-
технiчнorо Дoк}ъdентaцiсrо.
flодaтковi вимoгИ Дa пaкy-
BaIIня зaзнaченi в технiч-

ниХ }ъ4oBaх нa мyфти кoн-

кpеTI{иХ типiв.
Biдпoвiднo Дo л.4.5. (тт.7,2;
7.3; стop. \6 .  17).
MapкipyBaння MyфT, змiст i
спoсiб }raIIесе[Iня йогo Bкa.

зyIoTЬ у сTa}IДapтaх aбо TеХ-

нiчниx }ъ4oBaх нa мyфти.

Пp" мapкipyвaннi TpaнсПo.
pтноi ^ГapkI З мyфтaми IIo.
виннi бути ЕIaIIесrнi вiдшo.
вiднi мaнiп1,ляцiйнi Знaки:
',BlpХ, не кaнTyBaTИ,,,
..oбеpежно, кpихTе,'. Мap-
кipyвaння IIoBиIIнo нar{oси-
ТИcЯ безпoсеpеД}IЬo LIa BИ-

рoб. тaбличкy' яpлик. Зaсiб
}Iaнесення мapкipyвal{ня
зaбезпеuyс йoго якiсть,
стiйкiсть пiд Чaс rксITЛуa.
тaцii'

BiдповiдI{o Дo теxнiчнoТ

ДoкуМеI{тaцiТ.

BiдповiДнo Дo TУ. Тpaнс-
rТopTyBaння всiмa BиДaМи
ТpaнсПopTy (залiзниЧIlиМ'
aвтoмoбiльним тoщо).

BiдпoвiдI{o Дo BиМoГ Bигo-
ToBЛIoBaЧa, TУ.
B зaвоДськiй уПaКoBцi. пpи
темперaтуpi нaBкoЛишIнЬo-
Гo cеpеДoBищa вiд мiнyс

50 .C до 50 oC.

ПaкyвaннЯ кoжI{oГo кoМ.
гIЛrкTaМyфT_Boкpемий
кapToIIий ящик.

МapкipyBaнI{я кoМIIЛекТa
мyфти I{a}Iесе}Io нa rTикrT.
кy, кoTpa I{aкле}oсTЬся }Тa
IIaкyBaJIЬнy Tapy. Мapкipy.
BaHЕIя мiстить:
o нaйменyBaн}Iя пiдпpиемс-
TBa-BиГoToBлIoBaчa;
. aДpесу пiдпpисМcTBa-
BигoToBЛIоBaЧa;
О yМoBliе IIoЗFIaЧенI{я Мyф.
TIzT;

О мiсяць i piк вI,IгоТоBJIеIIня;
МapкipyBal{ня кoМПЛекTy-
IоЧих' Bикoнaних фipмого
..Rayсhеm,', Збеpе)I(еtio.

Biдпoвiдaс

BiДrIовiДaе

Biдпoвiдaс

Biдпoвiдaе
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yTилrЗaцш BiдповiдIIo Дo зaвoДськoТ
rехнiчнoТ дoкyментaцii.

Утилiзaцiя МyфT (вiдпpaцьo-
вaних) ПpoBa.циТься B Пo-
pяtкy' пеpедбaЧrliolvly шiд.
IIDиrМcTBoM -сП o )IсиBaЧеМ

Biдпoвiдaс

6.9. Кoмплектнiсть,
технiчнa ДoкyNlеIITa-
цiя

BiдпoвiДI{o Дo п.4.5.
(ГoCT 1з1B\.a, п.4'
стop.B).

Myфти BиГoToBЛя}oTЬ У
виДi коМIIJIекTy tетaлей i

N4oI{Taхtних МaTrpiалiв.

Кoмплектнiсть i кiлькiсть
Мo}ITaжI{иХ мaтеpiaлiв
зaЗнaЧеIli в стaнтapтax aбo
теxнiчних )ълoBaХ нa мyф-
Tи.

У кoМIIЛrкT IIoсТaЧaЕIня

BХoДиTЬ:
. \,{oнTa)кнa iнстpукцiя;
. кoМIIЛекTyBaЛЬ}Ia вiДo-

мiсть;
о нaбoP мyфти (теpмoyсa-

Д)кyBaJIЬнa тpубкa ЧеpBoЕIa'
TrpМoyсaД)I(yBaJIЬIIa пpoвiд.
нa ПrpЧaТкa' iзoлrоючa тpуб-
кa, жoBTa МaсTикa (стрiнкa),
Чopнa тpyбкa, poЛикoBa
ПpyхffiIla, мiднa лyдlкенa сi-
ткa. iзoлIotoЧa стpiнкa' ГIpo-
вiдник, кaбельнi нaкoнеЧни-
ки, бoлтoвi з'еДнyвaнi тошо).

Biдпoвiдaс

6.10. Tеxнiчний pi.
BеI{Ь

BiдпoвiДI{o Дo технtчнoi
ДoкyМеtlтaцiТ.

Пpостoтa MoнТa)I(y, пpoсTo-
Ta ексПЛyaтaцii.

Biдшoвiдaс

б.11. Гa-irузь (сфеpa)
BикopI4сТa}IIiя

ЕнеpгoпiдпpисмсTBa
(електpиннi стaнцiТ, пiд.
стaнцii, еЛекTpиuнi меpе-
жi) гaлvзi.

B еЛrкTpoyсТalroBкaХ i ме-
Эr)I(ax змiннoТ нaПp}Tи Дo
] 5 кB BкЛIoЧtIo змiннoгo
ЭTpyМy llpoМисЛовoi ЧacToTи

50 Гц.

Biдпoвiдaс
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1. Bисновок про вiдгlовiДнiсть кaбrЛьrrиx мyфт сeрi"{ GUS
внyтрilшньоi i зовнirшньоi yстaнoвкll нa кЛaси IIапрyГ до 35 кB
El{Люч}|o' якi пiдлягаю гь ексtrерти зi

Експeртний виснoвoк зpоблено нa пiдстaвi зaявlr Пpeдстaвнi,tцтвa ..Tусo

Еlесtrоniсs Rayсhern GmbН,' (Предстaвництво Taйко Е;rектронiкс Рaйхеlл i-MбХ в

Укpa"iнi), м. Киiв, Укрaiнa'

Теxgiчтri xaрaктерисTliк'r Ta li(]кaз*rики нaдiйнoстi i фyнкЦiональнoстi

кабельних мyфт сеpii GLTS (GUs-f i Glis.i д;rя внутрiтliньо1 тa зoвнiшtяьоi.у.-'1.дg93-

ки) rraпpyгotо до З5 кB BклIочЕо, приз}iaчеIii4x для з,едяaяня' pеМo}lтy, trкiilltеван-

\i,| сИnoB\4х кaбелiв з тIpoсoqeнoю Пai]ерoBc}o iзoляцiсю, вигoтoвjIеHих с}lipмoкl
''Тyсо Еlеоtrоniсs Rayоhеm,' (Hiменvинa) вiдпoвiДaiоть yМoBaN{ eксплyaтaцil тa ви-

мoгaм .цiточиx гaлyзеBих Irоp\.IaТивIlиx дoкyментiв тa отarrдapтiв Мiнпаливенeргo

УкpaТн и.

u",И

Btij]ii}tjIiО peКОLIeiiД'ОBali дiля

B h,f rреЯtа); з;iдiнт.l*i '-J'ЗПpуГpr

i  B.{" Ткачож i

Г,1Vi" ijJк1;;эll'itькиЙ l

l 5

Кiнцевi тa:.;, €днyвaльнi кабельнi n,ryфти серiТ GtjsT i GI-jsJ {'для вl;v.ri:iLшньоТ
-i2 зuэв.;-il1.iНi,*r. '.у./{.l.Ei{oвки) LIa Нel]рi/Гi ]lo 35 кB

rtэi,t.r"tбзj.iЁiЯ Тe ljnit"Оpl,rсТaнFrя FIа r}{*рГ{З*б'сктa>.: i

rлекTрОr}i ерГrТ!{ЧFioТ гaлузi.

онОРГ.РЕС,,

r |i с уl е р ti1'| i, З t,i''

Ц3Х"'.


