Спіральні маркери для захисту
птахів BPO та BPOG

Захист птахів від зіткнень
з повітряними лініями

Спіральні маркери поділяються на
два типи.

В світі понад 50% передчасної
смертності птахів пов’язана з їх
зіткненнями з повітряними лініями
електропередачі.

Маркери типу BPO призначені для
захисту низьколетячих птахів.
Встановлюються на ПЛ висотою
до 25 м та напругою до 35 кВ включно.

Колір маркера має бути контрастним по відношенню до фону навколишнього середовища.
У разі відсутності інших вимог до
кольору, рекомендовано використовувати білі та червоні спіральні маркери з їх чергуванням під час встановлення.

На території України щорічно гинуть до 20 000 птахів, окремі види
яких є дуже рідкісними.
Найчастіше це пов’язано із зіткненнями птахів з проводами та тросами ПЛ під час міграції.

За різними даними, на лініях середньої напруги гине від 0,1 до 0,25
птиці на одну опору в рік, а для ліній
високої напруги цей показник становить від 0,01 птахів на опору в рік в
місцях, віддалених від компактного
проживання птахів і може сягати 1,5
птахи на опору в рік, в місцях їх постійного проживання або міграції.

Маркери типу BPOG призначені
для захисту високолетячих птахів.
Встановлюються на грозозахисних
тросах ПЛ висотою понад 20 м. Як
правило це лінії напругою від 35 кВ
до 750 кВ.

Директива Європейського Парламенту за номером 2009/147/EC

«Про зберігання диких птахів», впровадження якої передбачено в Україні відповідно до угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом, вимагає захисту птахів від повітряних ліній.

Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP, United Nations
Environment Programme), має окремий розділ, що визначає необхідним
захист птахів від зіткнення з проводами та грозозахисними тросами повітряних електричних ліній в місцях їх
постійного проживання і міграції.
Поширеним засобом захисту птахів, який добре зарекомендував себе
на практиці, є спіральні маркери.

Установка спіральних маркерів на
ПЛ дозволяє гарантовано забезпечити зниження смертності птахів на
50% і більше.

СПІРАЛЬНІ
МАРКЕРИ

для захисту птахів
від зіткнень з лініями
електропередачі

Спіральні маркери виготовляються в чотирьох кольорах: червоному, жовтогарячому, сірому і білому і
встановлюються з чергуванням кольору (світлий/темний).

Вимоги до спіральних маркерів
Спіральні маркери мають забезпечувати:
•

стійкість до ультрафіолету і кліматичного старіння;

•

стабільність насиченості кольору
протягом строку експлуатації;

•

стійкість до вітрових навантажень, зокрема і вібрації проводів
згідно вимог стандарту ІЕС 61284;

•

відсутність зісковзування з місця
установки внаслідок впливу вітрових та кліматичних навантажень,
що підтверджується випробовуванням, шляхом прикладання зусилля на зсув маркера;

Спіральні маркери BPO та BPOG не
зісковзують з місця установки, мають
конструкцію, що мінімізує утворення
ожеледі на них. Стійкість до ультрафіолету та тривала насиченість
кольору підтверджується типовими
випробуваннями на кліматичне старіння.

ТИПОВІ ПРОЄКТНІ РІШЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
СПІРАЛЬНИХ МАРКЕРІВ
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Параметри
спіральних
маркерів BPO
та BPOG

Рекомендації
до встановлення
спіральних
маркерів

BPO
Діаметр
проводу, мм

Ø, мм

L, мм

Маса, кг

BPO 044 063 x

4,40 - 6,30

55

180

0,04

BPO 063 089 x

6,31 - 8,90

60

250

0,05

BPO 089 115 x

8,91 - 11,50

70

250

0,06

BPO 115 153 x

11,51 - 15,30

75

280

0,07

BPO 153 196 x

15,31 - 19,61

100

330

0,16

BPO 196 218 x

19,61 - 21,81

105

380

0,19

BPO 218 264 x

21,81 - 26,40

125

440

0,22

BPO 264 300 x

26,41 - 30,00

135

460

0,24

Позначення

Маркери BPO призначені для встановлення на проводах та грозозахисних
тросах ПЛ напругою від 6 кВ до 35 кВ.
Використовується на ПЛ висотою до 15 м.

Рекомендована відстань між встановленими маркерами – 4 м з чергуванням
фаз та кольору маркера у горизонтальній та вертикальній площині.

Відстань від опори до крайнього
маркера має складати не більше 10%
від довжини прогону.
У разі відсутності рекомендацій
щодо кольору маркерів від природоохоронних організацій, слід використовувати спіральні маркери
білого та червоного кольору з їх чергуванням під час встановлення.

Схема встановлення маркерів BPO

1. Інтервал між маркерами в одній фазі не більше 7 м.

2. Відстань між маркерами суміжних фаз не більше 4 м.
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Х – позначення кольору:
R – червоний; O – жовтогарячий; B – білий; G – сірий
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Схема встановлення маркерів BPO
1. Інтервал між маркеарми в одній фазі не більше 7 м.
2. Відстань між маркерами суміжних фаз не більше 4 м.

BPOG
Маса, кг

BPOG 045 060 x

4,50 - 6,00

0,570

BPOG 060 080 x

6,01 - 8,00

0,575

BPOG 070 095 x

7,01 - 9,50

0,578

BPOG 080 115 x

8,01 - 11,50

0,580

BPOG 115 145 x

11,51 - 14,50

0,590

BPOG 145 180 x

14,51 - 18,00

0,595

BPOG 180 225 x

18 01 - 22,50

0,600

BPOG 225 280 x

22,51 - 28,00

0,610

BPOG 280 360 x

28,01 - 36,00

0,620

Х – позначення кольору:
R – червоний; O – жовтогарячий; B – білий; G – сірий
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Схема встановлення маркерів BPOG

1. Інтервал між маркерами на грозотросі не більше 7 м.
2. Інтервал між маркерами в одній фазі не більше 15 м.

2. Відстань між маркерами суміжних фаз не більше 7 м.
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300
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фаза

Ø350

Діаметр грозотросу, мм

ØD

Позначення

Маркери BPOG призначені для встановлення на ОКГТ та грозозахисних тросах ПЛ напругою від 35 кВ до 750 кВ. А також на проводах ПЛ висотою понад
15 м та напругою від 35 до 110 кВ.
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