Кулі-маркери для повітряних
ліній електропередачі

Кулі-маркери BDP 500, BDP 610
для повітряних ліній
Кулі-маркери встановлюються на
тросах та ОКГТ повітряних ліній
будь-якого класу напруги.

•

кулі стійкі до ультрафіолету, кліматичного старіння, теплового нагріву;

Колір сферичних маркерів підібраний
так, щоб маркер був добре помітний
пілотами судів малої авіації на фоні
навколишнього ландшафту в світлий
час доби.

•

мають еластомірну накладку (неопренову вкладку), яка не ушкоджує троси, випробувані на
механічну стійкість, зокрема і прослизання тросу в затискачі кулі;

•

забезпечена стабільність кольорових характеристик протягом
всього терміну служби що підтверджено відповідними протоколами випробовування, виконаних
згідно рекомендацій Міжнародної
організації цивільної авіації (ІКАО);

•

для встановлення куль маркерів
на ОКГТ слід застосовувати спіральні протектори.

Характеристики:

Проводи і троси повітряних ліній
часто не є видимими судам авіації,
морським та річковим судам, великогабаритному транспорту (підйомним
кранам) в умовах поганої видимості
або сутінків вони повністю зливаються з навколишнім оточенням,
що може призводити до аварій. Для
позначення повітряних ліній застосовуються кулі-маркери, які встановлюються на грозозахисний трос.
Обраний колір забарвлення має бути
контрастним по відношенню до фону,
на якому він буде видимим.
Встановлення куль-маркерів вимагається в двох наступних випадках:

Згідно пункту 2.5.18 Правил
улаштування
електроустановок
(ПУЕ 2017) повітряні лінії будь-якої
напруги висотою опор 50 м і більше над місцевістю, а також пові-

•

BDP 500 – встановлюються згідно
вимог ПУЕ, діаметр сфери 500 мм;

•

BDP 610 – встановлюються згідно
вимог ICAO в районах аеропортів,
діаметр сфери 610 мм;

•

напівсфери виконуються в трьох
кольорах: червоному, жовтогарячому і білому;

КУЛІ-МАРКЕРИ
для повітряних ліній
електропередачі

тряні лінії напругою 220 кВ і вище
незалежно від висоти опор, у місцях перетину з лінійними орієнтирами (річками, автомобільними
дорогами, залізницями) належить
маркувати (підвішувати на грозозахисному тросі) через кожні 100
м макетами куль діаметром 0,5 м
білого і червоного (жовтогарячого) кольору з обох боків від місця
перетину ПЛ на відстань, не меншу
ніж 500 м.
У районах аеродромів кулі-маркери встановлюються відповідно
до вимог цивільних аеродромів
України та «Повітряного кодексу
України». Згідно вимог Міжнародної організація цивільної авіації
(ІКАО) кулі-маркери мають бути діаметром не менше 600 мм.

ТИПОВІ ПРОЄКТНІ РІШЕННЯ ДЛЯ
ВСТАНОВЛЕННЯ КУЛЬ-МАРКЕРІВ
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Вимоги до куль-маркерів

Кулі-маркери BDP
Діаметр
Позначення сфери
[D], мм

Для забезпечення довговічності кулі маркери проходять настуні види випробовувань:
-

-

–

На стійкість до впливу зовнішніх факторів, зокрема: стійкість до ультрафіолету; стійкість до кліматичного старіння за умов впливу підвищенной та
низької теператури; вплив опадів та слабоагресивного середовища.

500

На механічну стійкість: випробовування болтового з’єднання напівкуль,
випробовування куль-маркерів до впливу вібрації та голопування тросів
повітряних ліній згідно вимог стандартів IEC 61897 та IEC 61854; випробовування на міцність до одиночних механічних ударів, випробовування на
вандалостійкість (зокрема на постріл картеччю).
На термічну стійкість неопренової вкладки під час нагріву максимальним
струмом.
На зсув кулі-маркера з місця встановлення.

Випробовування на незмінність характеристик кольору згідно вимог ІКАО
(Додаток 14 – Аеродроми).

Колір напівсфери (K)

Діаметр проводу, мм

R/B – червоно-білий

01 = 06,5 - 12,5

O/B – жовтогарячобілий

02 = 12,5 - 18,5

BDP [D] (K)

Маса, кг

Для встановлення куль-маркерів на грозотрос з вбудованим оптоволоконним
кабелем (ОКГТ) необхідним є використання спірального протектору.
4,2

03 = 18,5 - 24,5
R – червоний
610

O – жовтогарячий
B – білий

04 = 24,5 - 30,5

4,9

05 = 30,5 - 36,5

За відсутності конкретних вимог замовника рекомендовано використовувати
кулі жовтогарячо-білого кольору (одна півсфера жовтогаряча, інша- біла).
Приклад позначення для замовлення:
-

BDP 500 (R/B) 01 куля-маркер діаметром 500 мм, червоно-білого кольору,
для грозотросу ТК-11
BDP 610 (B) 02 куля-маркер діаметром 610 мм, білого кольору, для проводу
АС-150/24

3

До комплекту кулі-маркера входять:

1

Комплект болтів М10 – 6 шт. (1).

2

3

Кулі-маркери BDP із спіральним
протектором
Тип кулі [D]
BDP [D] (K) AR 90
BDP [D] (K) AR 96
BDP [D] (K) AR 100
BDP [D] (K) AR 107
BDP [D] (K) AR 111
BDP [D] (K) AR 120
BDP [D] (K) AR 127
BDP [D] (K) AR 135
BDP [D] (K) AR 143
BDP [D] (K) AR 151
BDP [D] (K) AR 159
BDP [D] (K) AR 167
BDP [D] (K) AR 175
BDP [D] (K) AR 184
BDP [D] (K) AR 192
BDP [D] (K) AR 200

Діаметр
Діаметр
ОКГТ (В), мм сфери [D], мм
9,0-9,5
9,6-9,9
10,0-10,6
10,7-11,0
11,1-11,9
12,0-12,6
12,7-13,4
13,5-14,2
14,3-15,0
15,1-15,8
15,9-16,6
16,7-17,4
17,5-18,3
18,4-19,1
19,2-19,9
20,0-21,4

Колір напівсфери (К)

R/B – червоно-білий

500
______

O/B – жовтогарячобілий

____________________

610
R – червоний
O – жовтогарячий
B – білий

Маса, кг
BDP500/BDP610

4,385 / 4,885
4,505 / 5,005
4,510 / 5,010
4,515 / 5,015
4,535 / 5,035
4,540 / 5,040
4,565 / 5,065
4,570 / 5,070
4,605 / 5,105
4,610 / 5,110
4,640 / 5,140
4,645 / 5,145
4,670 / 5,170
4,685 / 5,185
4,720 / 5,220
4,730 / 5,230

Приклад позначення для замовлення:

Неопренова вставка (2).

-

Дві напівсфери обраного кольору
з пазами для їх кріплення між
собою (3).

-

BDP 500 (R/B) AR120 куля-маркер діаметром 500 мм, червоно-білого кольору для ОКГТ DAB AA/ACS 34/34.

BDP 610 (O) AR135 куля-маркер діаметром 610 мм, жовтогарячого кольору
для ОКГТ DAB AA/ACS 44/44.

Спіральний протектор (при
встановленні маркера на ОКГТ).

Протектор
ОКГТ

Схема встановлення куль-маркерів у місцях перетину з лінійними
орієнтирами згідно вимог ПУЕ*
Спіральний протектор для встановлення на ОКГТ

Ø
B

500 м
* У районах аеродромів кулі-маркери встановлюються відповідно до вимог
Повітряного кодексу України.

500 м

100 м

