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Витяг з робочої навчальної програми дисципліни 

”ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ  
ЕНЕРГООБЛАДНАННЯ І ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ" 

 

Змістовий модуль 1  
Експлуатація устаткування систем  електропостачання в АПК 

 

Самостійна робота студентів 
 

Лекційні заняття 

Тематика занять Кредитів Годин 

Тема 1  Експлуатація силових трансформаторів та обладнання  
споживчих трансформаторних підстанцій 

Загальні відомості про номенклатуру силових трансформаторів і 
споживчих трансформаторних підстанцій для сільського господарства. Техні-
чне обслуговування силових трансформаторів. Профілактичні випробування  
силових трансформаторів та обладнання споживчих трансформаторних підс-
танцій. Технічна документація на силові трансформатори і обладнання спо-
живчих трансформаторних підстанцій 
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Тема 2  Експлуатація електростанцій для резервного  
електропостачання сільськогосподарських споживачів 
Номенклатура стаціонарних і пересувних електростанцій, що використову-
ються для резервного електропостачання сільськогосподарських споживачів. 
Особливості монтажу та здачі-приймання в експлуатацію резервних електро-
станцій. Обслуговування, ремонт та профілактичні випробування обладнання 
резервних електростанцій. 

 2 

Тема 3  Експлуатація повітряних і кабельних ліній  
електропередавання 

Загальні вимоги щодо влаштування повітряних і кабельних ліній еле-
ктропередачі. Експлуатаційні заходи з обслуговування повітряних і кабельних 
ліній  електропередачі. Дотримання режимів струмового завантаження повіт-
ряних і кабельних ліній електропередачі. Технічне обслуговування повітряних 
і кабельних ліній електропередачі. Перевірки, вимірювання та випробування 
повітряних і кабельних ліній електропередачі. Планування та проведення ре-
монтів повітряних і кабельних ліній електропередачі. Охорона повітряних і 
кабельних ліній електропередач 

 2 

Тема 4  Експлуатація розподільних пристроїв напругою              
до 1000 В та внутрішніх електропроводок 

Загальні вимоги до розподільних пристроїв (РП) напругою до 1000В. 
Номенклатура РП до 1000В, що експлуатуються у сільськогосподарському 
виробництві. Обслуговування, ремонт та профілактичні випробування РП на-
пругою до 1000 В. Загальні вимоги до внутрішніх електропроводок. Обслуго-
вування, ремонт та профілактичні випробування внутрішніх електропроводок. 

 2 

Тема 5 Компенсація реактивної потужності в електроустановках 
споживачів електричної енергії 

Мета і способи компенсації реактивної потужності. Система нормати-
вних документів щодо компенсації реактивної потужності. Технічні засоби для 
компенсації реактивної потужності. Вимоги до конструкції та влаштування 
конденсаторних установок. Експлуатація конденсаторних установок. 

 2 

Всього 0,4 12 
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1  ЕКСПЛУАТАЦІЯ  СИЛОВИХ  ТРАНСФОРМАТОРІВ   
ТА  ОБЛАДНАННЯ  СПОЖИВЧИХ  ТРАНСФОРМАТОРНИХ  ПІДСТАНЦІЙ 

 
1.1. Загальні відомості про номенклатуру силових трансформато-

рів та споживчих трансформаторних підстанцій 
1.1.1 Силові масляні трансформатори 
1.1.2 Сухі силові трансформатори 
1.1.3 Споживчі трансформаторні підстанції  
1.2  Монтаж і випробування силових трансформаторів 
1.3 Введення в експлуатацію силових  трансформаторів 
1.3.1 Підготовка силових трансформаторів до роботи при першому 

увімкненні та після ремонту 
1.3.2  Підготовка   силових  трансформаторів до роботи  в процесі 

поточної експлуатації 
1.3.3 Введення трансформаторів у роботу 
1.4  Режими навантаження  силових трансформаторів    
1.53 Обслуговування і ремонт силових трансформаторів та облад-

нання споживчих трансформаторних підстанцій 
1.5.1 Вимоги Правил технічної експлуатації  електростанцій і мереж 

щодо експлуатації силових трансформаторів  
1.5.2  Вимоги типової інструкції з експлуатації силових трансфор-

маторів щодо технічного обслуговування та контролю за станом транс-
форматорів 

1.5.2.1 Технічне обслуговування та контроль за станом трансфор-
матора 

1.5.2.2  Профілактичний контроль трансформаторів 
1.5.2.3  Регламентні роботи 
1.5.2.4   Ремонтні роботи 
1.5.3  Вимоги ПТЕ електроустановок споживачів щодо обслугову-

вання і ремонту силових трансформаторів і обладнання споживчих тра-
нсформаторних підстанцій 

1.6 Профілактичні випробування силових трансформаторів та об-
ладнання споживчих трансформаторних підстанцій 

1.6.1  Вимоги Норм випробування електрообладнання щодо ви-
пробувань силових трансформаторів 

1.6.2 Вимоги типової інструкції з експлуатації силових трансфор-
маторів щодо випробувань силових трансформаторів  

1.6.3 Вимоги Правил технічної експлуатації електроустановок   
споживачів щодо випробувань силових трансформаторів та обладнання 
споживчих  трансформаторних підстанцій 

1.7 Технічна документація на силові трансформатори та споживчі 
трансформаторні підстанції 
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1.1. Загальні відомості про номенклатуру силових трансформа-
торів і споживчих трансформаторних підстанцій 

 
1.1.1 Силові масляні трансформатори 
 
У електромережах напругою 6…35 кВ, що живлять сільські регіони, 

найбільшого поширення набули споживчі підстанції з силовими масляними 
трансформаторами1 типу ТМ  (додатки  А, Д; рис. 1.1 – 1.2) , ТМГ і ТМГС (до-

даткиБ,В,Е рис. 1.2 – 1.5), а також ТМЗ (додаток Ж). 
Основні параметри і технічні вимоги до трансформаторів типу ТМ рег-

ламентовані ГОСТ 12022-762. Стандартом передбачений випуск 8-ми типо-

розмірів трансформаторів за потужністю від 25 до 630 кВА (25; 40; 63; 100; 
250; 400; 630), при цьому співвідношення напруг обмоток ВН і НН можуть бути 
такими, кВ: 6/0,23; 6/0,4; 6/0,69; 10/0,23; 10/0,4; 10/0,69; 10/3,15; 20/0,23; 20/0,4; 
20/0,69; 20/3,15; 20/11; 35/0,23; 35/0,4; 35/0,69; 35/3,15; 35/11. 

Трансформатори можуть бути виконані з однією із наведеного ряду 
схем і груп сполучення  обмоток:   У/Ун-0; У/Zн-11; У/Д-11; Д/Ун-11; Ун/Д -11; У/У-
0. 

Регулювання напруги забезпечується шляхом передбачається облад-
нання трансформаторів: 

- пристроєм для здійснення перемикань відгалужень обмотки ви-
щої напруги без збудження – ПБЗ(рис.1.6), що забезпечує зміну коефі-
цієнта трансформації відносно номінального значення ступенями по 

2,5% в межах  5% (положення -5; -2,5; 0;+2,5; +5); 
- регулятором під напругою – РПН(рис.1.7), що здійснює безобри-
вне перемикання відгалуджень обмотки ВН з відповідною зміною кое-
фіцієнта трансформації відносно номінального значення у межах (вка-
зані варіанти виконання РПН): 

 1) 6х1,67%; 2)  6х1.5%;  3) 4х2,5% ; 4) . 2х2,5% 
Стандарт обумовлює ряд габаритних розмірів трансформаторів та гра-

ничні значення маси разом з маслом. 
Серед технічних вимог, що висуваються до трансформаторів: 
- придатність до внутрішнього і зовнішнього встановлення; 
-  функціональні можливості пристроїв регулювання напруги (ПБЗ і 
РПН) та особливості їх конструктивного виконання; 
- вимоги до вводів, баків, обладнання для експлуатації трансфор-
маторного масла, засобів для пересування. 
Стандарт встановлює також показники надійності трансформаторів: 

                                                           
1
 ДСТУ 3270-95. Трансформатори силові. Терміни і визначення. 

2 ГОСТ 12022-76. Трансформаторы трехфазные силовые масляные общего назначения мощностью от 25 до 

630 кВА на напряжение до 35 кВ включительно.  Основные параметры и технические требования 
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- ймовірність безвідмовної роботи за довірчої ймовірності 0,8 про-
тягом напрацювання 24000 годин – не менше 0,96; 
- строк служби до списання – не менше 25 років. 
Технічні умови  щодо силових масляних трансформаторів загального 

призначення потужністю від 1000 до 80000 кВА включно класів напруги до 35 
кВ включно регламентовані ДСТУ 2105-923.  

Серед параметрів трансформаторів заслуговують особливої уваги 
втрати неробочого ходу Рнх і втрати короткого замикання Ркз., що зазначають-
ся у паспорті (формулярі) і на паспортній табличці.  

Зростання вартості електричної енергії обумовлює необхідність зни-
ження обох видів втрат, що передусім досягається при виготовленні силових 
трансформаторів. Слід зазначити, що  протягом останніх 30-и років втрати в 
трансформаторах  знижені в середньому на 50%. За  орієнтовними розрахун-
ками у разі заміни біля 200 тисяч силових трансформаторів застарілої конс-
трукції можливо зекономити щороку понад 25 млн. доларів США за існуючих  
тарифів на електроенергію.  

При цьому зниження втрат неробочого ходу досягнуте  завдяки: 
- використанню електротехнічної сталі з поліпшеними характерис-
тиками; 
- вдосконаленню конструкції магнітопроводу і передусім стиків 
сталі. 
- застосуванню  прогресивних технологій виготовлення магнітоп-
роводу. 
Зниження рівня втрат короткого замикання (навантажувальних втрат) 

досягнуте за рахунок зменшення густини струму в провідниках обмоток тран-
сформатора шляхом збільшення площі поперечного перерізу. Проте таке рі-
шення спричинило і негативні наслідки – збільшення розмірів магніто проводу і 
зростання втрат від вихрових струмів. 

Серед останніх розробок у трансформаторобудуванні вирізняються 
трифазні масляні герметизовані трансформатори  типу ТМГ, що цілком відпо-
відають міжнародним стандартам. Трансформатори виготовляються із засто-
суванням гофрованих баків і повністю заповнені трансформаторним  маслом, 
яке не має ніякого контакту з повітрям. Герметичність рознімних з”єднань за-
безпечується  застосуванням  ущільнювальних прокладок із спеціальної гумо-
коркової композиції. Завдяки цьому процес старіння масла дуже сповільню-
ється, оскільки практично виключається зволоження масла, його окислення і 
шламоутворення.  

 Температурні зміни об'єму масла компенсуються зміною об'єму гофрів  
баку трансформатора за рахунок їх пластичної деформації. 

                                                           
3 ДСТУ 2105-92. Трансформатори силові масляні загального призначення напругою до 35 кВ включно. Техніч-

ні умови. 
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Заливання масла до баку здійснюється за глибокого вакууму, що за-
безпечує повне видалення повітря з обмоток та ізоляційних деталей активної 
частини. 

Ряд виробників(передусім  Мінський електротехнічний завод  ім. В.І. Ко-
злова) проводять дегазацію масла перед заливанням, а заливання його до ба-
ку здійснюють в спеціальній вакуумзаливальній камері при глибокому вакуумі, 
що забезпечує видалення з масла розчиненого в нім повітря, видалення з ізо-
ляції повітряних включень.Тим самим попереджується окислення масла і за-
безпечується висока електрична міцність ізоляції трансформатора.  

Виключається(згідно з чинними нормативними документами) необхід-
ність проведення випробувань масла трансформатора ТМГ як при його збері-
ганні, так і при введенні в експлуатацію і в процесі експлуатації.  

Не потрібне проведення профілактичних, поточних і капітальних ремон-
тів протягом всього терміну експлуатації трансформатора. 

Крім того, трансформатори ТМ додатково вимагають проведення сис-
тематичних оглядів для визначення ступеня зволоження сорбенту повітроочи-
сника. При насиченні сорбенту вологою потрібна його заміна на новий (на 
придбання якого потрібні немалі кошти) або на регенерований (на регенерацію 
потрібна витрата теплової енергії). 

У трансформаторах типа ТМЗ при зберіганні і експлуатації необхідно 
систематично контролювати обов'язкову наявність надмірного тиску азоту (не-
обхідно його підкачувати навіть за наявності повної герметизації), оскільки 
можливе зниження тиску азоту за рахунок поглинання його маслом. 

Сумарні витрати на виконання всіх вищезазначених робіт протягом те-
рміну експлуатації трансформаторів типу ТМ і ТМЗ досягають від 40 до 63 % 
повноївартості трансформатора (залежно від його потужності). 

Гофровані баки трансформаторів ТМГ  абсолютно безпечні і мають ви-
соку надійність. Надмірний тиск в баках при експлуатації трансформаторів не 
перевищує 0,18 ... 0,23 кгс/см2 

Примітка. Перед пуском в серійне виробництво гофровані баки трансформаторів 
ТМГ Мінського електротехнічного заводу ім. В.И.Козлова (на відміну від трансформаторів 
ТМГ інших виробників) піддаються механічним випробуванням на циклічність для підтвер-
дження їх ресурсу роботи на розрахунковий термін служби трансформатора - 25 років 
(10000 циклів на дію максимального і мінімального тиску).  

Для обмеження тиску в баках при перевантаженнях трансформатори 
ТМГ потужністю від 16 до 63 кВ.А забезпечуються запобіжним клапаном, в 
трансформаторах потужністю 100 кВ.А і вище можливе встанвлення електро-
контактного мановакуумметра.  

Для перевірки рівня масла трансформатори ТМГ всіх потужностей за-
безпечуються поплавковим  масловказівником.  

Для вимірювання температури верхніх шарів масла на кришці трансфо-
рматора ТМГ передбачається гільза для встановлення термометра. 
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Для вимірювання температури верхніх шарів масла і керування зовніш-
німи електричними колами трансформатор ТМГ потужністю 1000 кВ.А (за за-
мовленням споживача) комплектується манометричним сигналізуючим тер-
мометром. 

Для регулювання напруги трансформатори забезпечуються перемика-
чами з автоматичним внутрішнім фіксатором положень і контактами оптима-
льної форми. Ці технічні рішення виключають вихід з ладу трансформаторів 
унаслідок короткого замикання секцій обмоток, і тим самим забезпечується 
вища надійність трансформаторів Мінського електротехнічного заводу ім. В.І. 
Козлова в порівнянні з трансформаторами, що випускаються іншими виробни-
ками.  

Кругла форма обмоток і ярмові балки підвищеної жорсткості, виконані з 
швелера, забезпечують стійкість трансформаторів при коротких замиканнях.  
Трансформатори інших виробників схильні до пошкоджень при коротких зами-
каннях із-за овальної конструкції обмоток і недостатньо жорстких ярмових ба-
лок, виконаних з кутника. 

Гарантія на силові трансформатори складає 5 років (на трансформато-
ри ТМТО - 3 року з дня введення в експлуатацію). 

На Мінському трансформаторному заводі ім. Козлова налагоджений ви-
пуск силових трансформаторів ТМГСУ (схема і група з”єднань обмоток У/Ун-0) 
з симетруючим пристроєм(додаток И), найекономічніших для чотирипровідних 
мереж 0,38 кВ з однофазним або змішаним навантаженням. 

Їх використання забезпечує рівномірний розподіл навантаження по фа-
зах навіть при несиметрії з боку споживача.  

Разом з тим, симметрування системи фазних напруг при нерівномірно-
му навантаженні фаз (завдяки усуненню явища "зсуву нульової точки", так са-
мо як і при використанні трансформаторів У/Zн), забезпечує струмоприймачі 
якісною напругою, що значно скорочує вихід з ладу і продовжує термін служби 
електричних машин, ламп освітлення, схем автоматики, електроустаткування 
побутових приладів та ін. 

Перевага трансформаторів ТМГСУ(рис.1.5) над трансформаторами 
аналогічного призначення із схемою і групою з'єднання обмоток У/Zн-11 поля-
гає в нижчих втратах короткого замикання і в можливості їх паралельної робо-
ти з уже встановленими трансформаторами із схемою і групою з'єднання об-
моток У/Ун-0.   

В  трансформаторах ТМГСУ відсутнє перегрівання потоками нульової 
послідовності при нерівномірному навантаження фаз і при сумарному наван-
таженні, рівному чи нижчому номінального. Трансформатори із симетруючим 
пристроєм поліпшують умови роботи захисту і підвищують рівень електробез-
пеки в мережі. Поряд з цим в них суттєво знижений руйнівний вплив на обмот-
ки струмів однофазних коротких замикань.  
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Рисунок  1.1 – Стаціонарні розподільні силові масляні трансформатори 
серії ТМ (ВАТ” Завод малогабаритних трансформаторів, м. Запоріжжя”) 

 

11 - вводи вищої напруги   ВСТА 10/250-2 УХЛ1; 12 - вводи нижчої напруги ТМ-63/10/0.4-У1: 
ВСТ 0.5/100-1 УХЛ1;  ТМ100-250/10/0.4-У1: ВСТ 1/400-1 УХЛ1; 13 - елемент для приєднання 
заземлення трансформатора - М12; 21 - паспортна табличка трансформатора; 22 - таблич-
ка позначення приєднання вводів; 32 - скоби для піднімання трансформатора, активної час-
тини (включаючи кришку); 33 - тягове пристосування для поздовжнього і поперечного пере-
міщення трансформатора  (за відсутності замовлення на катки - швелери використовується  
для кріплення трансформатора на фундаменті) ; 34 - скоби для розкріплення трансформа-
тора при транспортуванні ; 41 - кран для зливання і відбирання проби масла;  42 - штуцер з 
внутрішньою різьбою М27*2 для заливання трансформатора маслом ; 43 - пробка для зли-
вання залишків  масла; 50 – маслорозширник ; 51 - масляний затвор повітроосушника;      
62 -  маслопокажчик  "плоского" типу; 64 – повітроосушник,  вбудований в маслорозширник; 
65 - елемент повітроосушника - ковпачок з індикаторним силікагелем; 91 - привід перемика-
ча відгалужень обмотки вищої напруги (ПБЗ 2х2.5); 92 - табличка позначення центру ваги 
трансформатора; 93 - табличка заводського номера трансформатора; 96 - кришка транс-
форматора;    97 - бак трансформатора; 98 - активна частина трансформатора; 99 - транс-
форматорне масло 
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Стаціонарні розподільні силові три-
фазні  масляні трансформатори серії ТМ  
на напругу  10 кВ потужністю  від 25 до 
2500 кВА 

 
Призначені  для внутрішнього  і зовніш-

нього встановлення. 
Для збільшення  поверхні охолодження в 

трансформаторах потужністю 25 – 2500 кВА 
з маслорозширником застосовуються  гоф-
ровані  стінки баку, в  трансформаторах 
потужністю 1600-2500 кВА  - радіатори. 

Напруга обмотки НН, кВ...............0,4      
Схема і  група з”єднань  - У/Ун-0, Д/Ун-11. 

 

 

Стаціонарні розподільні силові       
трифазні  масляні трансформатори    
герметичного виконання серії ТМГ на 
напругу  10 кВ потужністю  від 25 до 1250 
кВА 

 

Призначені  для внутрішнього  і зовніш-
нього встановлення. 

Для збільшення  поверхні охолодження в 
трансформаторах потужністю 25 – 1250 кВА 
застосовуються  гофровані  стінки баку. 

Напруга обмотки НН, кВ...............0,4      
Схема і  група з”єднань  - У/Ун-0, Д/Ун-11. 

 

Рисунок 1.2 – Стаціонарні розподільні силові  трифазні масляні      тран-
сформатори  серій ТМ і ТМГ( ВАТ „Укрелектроапарат”, м.Хмельницький) 
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Рисунок  1.3 - Стаціонарні розподільні  силові трифазні  масляні транс-
форматори серії ТМГ (ВАТ „Завод малогабаритних трансформаторів, м. Запоріжжя”) 

 

11 -  вводи вищої напруги ВСТА 10/250-2 УХЛ1; 12 - вводи нижчої напруги ТМГ-63/10/0.4: 
ВСТ 0.5/100-1 УХЛ1, ТМГ-100-250/10/0.4-У1: ВСТ 1/400-1 УХЛ1; 13 - елемент для приєднан-
ня  заземлення трансформатора - М12; 21 -  паспортна табличка трансформатора ;           
22 -  табличка позначення  приєднання  вводів; 32 -  скоби для піднімання  трансформато-
ра, активної частини  (включаючи  кришку); 33 -  тягове  пристосування для поздовжнього  і 
поперечного переміщення трансформатора (за відсутності  замовлення  на катки-швелери  
використовуються  для кріплення трансформатора на фундаменті); 34 - скоби для розкріп-
ления трансформатора при транспортуванні; 41 - кран для зливання і відбирання  проби 
масла; 42 - патрубок для заливання трансформатора маслом із  штуцером з  внутрішньою  
різьбою  М27*2; 91 - привід перемикача відгалужень обмотки вищої напруги (ПБЗ  2х2.5);   
92 - табличка позначення центру ваги трансформатора; 93 - табличка заводського номера 
трансформатора; 96 - кришка трансформатора; 97 - бак трансформатора; 98 – активна  ча-
стина трансформатора;  99 -  трансформаторне масло 
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Рисунок 1.4 - Стаціонарні розподільні силові трифазні масляні транс-
форматори серії ТМГС (ВАТ” Завод малогабаритних трансформаторів, м. Запоріжжя”) 

 

11 - вводи вищої напруги за вимогами DIN 42 531 DT Nf 250; 12 - вводи нижчої напруги за 
вимогами DIN 42 530 DT 250; 13 - елемент для під”єднання заземлення трансформатора - 
В М12; 21 – паспортна табличка трансформатора; 22 - табличка позначення приєднання 
вводів; 32 - скоби для піднімання трансформатора, активної частини (включаючи кришку); 
33 - опорні транспортні швелери трансформатора; 34 – скоби для розкріплення трансфор-
матора при транспортуванні; 41 - кран для зливання і  відбирання проби масла; 42 - патру-
бок для заливання трансформатора маслом із штуцером з внутрішньою  різьбою G1 ½;     
61  – гільза  для термометра за вимогами  DIN 42 554 T на 3/4 заповнена  трансформатор-
ним маслом (при відсутності  замовлення  на термометр - заглушена пробкою); 91 - привід 
перемикача відгалуджень обмотки ВН (ПБВ 2х2.5); 92.- табличка позначення центру  ваги 
трансформатора;    93 - табличка заводського номера трансформатора; 95.  - елемент для 
під”єднання заземлення кришки трансформатора - В М12; 96 - кришка трансформатора;   
97 - бак трансформатора; 98 -  активна  частина  трансформатора;  99 - трансформаторне 
масло; 102 - навісні скоби для кріплення трансформатора до стовпового  терміналу однос-
товпових мачтових підстанцій (під стовп  діаметром 300-450 мм); 103 – повітряні  іскрові  
розрядники вводів вищої напруги 



 

 

 

14 

 

 
а) 

  
Стаціонарні розподільні силові 

трифазні  масляні трансформатори 
герметичного виконання серії ТМГ  
10/0,4 кВ потужністю  від 25 до 1250 
кВА 

 

Призначені  для внутрішнього  
і зовнішнього встановлення. 
Для збільшення  поверхні охолоджен-

ня в трансформаторах потужністю  
застосовуються  гофровані  стінки баку. 

 

      
б) 

 

Трифазні масляні трансформатори 
ТМГ герметичного виконання на  
напругу  10/0,4 кВ потужністю         
від 16 до 1600 кВА 
 
Призначені для перетворення        

електроенергії в мережах енергосис-
тем і споживачів електроенергії    в 
умовах зовнішнього або внутрішнього 
встановлення. Температурні зміни  
об'єму масла компенсуються зміною 
об'єму гофрів  баку трансформатора  
за рахунок їх пластичної деформації 

 
в) 

 

Трансформатори серії ТМГСУ  
з симетруючим пристроєм  

 

В   трансформаторах усунене явище 
перегріву потоками нульової послідов-
ності при нерівномірному навантаженні 
фаз   
 

 

 

Рисунок 1.5 – Трифазні масляні трансформатори ТМГ : а) виробництва 
ВАТ „Укрелектроапарат”, м. Хмельницький; б) виробництва Мінського електротехнічного 
заводу ім. В.І. Козлова і   трансформатори ТМГСУ(в)  
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Рисунок 1.6 –  Пристрій перемикання відгалужень обмотки  вищої на-
пруги силового трансформатора без збудження (рейковий перемикач відгалу-
джень типу ПТО-10/63-65): 1 - паперово-бакелітова трубка; 2 - нерухомий контакт;                 

3 - рухомий  контакт; 4 - пружина; 5 - болт; 6 - рейка; 7 - гвинт; 8 - утримувач; 9 - ковпак;     
10 - покажчик ступенів; 11 - фіксатор; 12 - шестерня; 13, 15 - вали;  14 - паперово-бакеліто-
ва трубка; 16, 19 - втулки; 17 - сальникове набивання; 18, 21 - гайки; 20, 22 - гвинти;           
23 - кільце 
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Рисунок 1.7 - Регулятор напруги силового трансформатора під наван-
таженням (РПН) 

Загальний вигляд регулятора напруги та приводу 

З’єднання приводу з регулятором напруги 

Послідовність безобривного перемикання відгалуджень обмотки силового трансформатора 
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У трансформаторів серії ТМГСУ скорочений "стрибок" підвищення на-
пруги до допустимої величини на здорових фазах при однофазних коротких 
замиканнях в мережі 0,38 кВ. 

Симетруючий пристрій знімає підвищений шум трансформаторів при їх 
нерівномірному навантаженні по фазах, що важливе при встановленні їх в 
трансформаторні підстанції, вбудовані в житлові будівлі. 

Симетруючий пристрій трансформаторів ТМГСУ сприяє також синусої-
дальності форми кривої напруги у разі наявності в мережі нелінійних наванта-
жень(зварювальних трансформаторів, люмінесцентних ламп, ламп ДРЛ, ДнаТ 
тощо з пускорегулювальними пристроями тощо), що дуже важливо при жив-
ленні від мережі особливо чутливих до відхилень показників якості електрое-
нергії струмоприймачів – комп”ютерної техніки, телевізорів та інших електрон-
них пристроїв. 

Завдяки зниженню втрат електричної енергії від несиметрії напруги під-
вищення вартості серійних трансформаторів типа ТМГСУ 1-го і 2-го габаритів, 
в порівнянні з трансформаторами типу ТМГ, окуповується в середньому за 6 
місяців. 

 
1.1.2 Сухі силові трансформатори 
 
Відмова від застосування масляних і совтолових трансформаторів та 

заміна їх на сухі дає можливість розміщувати споживчі трансформаторні підс-
танції  якомога ближче до споживачів електричної енергії. А це, навіть при ве-
ликих початкових капіталовкладеннях в сухі трансформатори, дозволяє еко-
номити електроенергію за рахунок зниження втрат в кабельних мережах низь-
кої напруги. Поряд з цим немає необхідності у влаштуванні маслоприймачів, 
знімаються кількісні обмеження на розташування трансформаторів в одній ка-
мері, з'являються ширші можливості розміщення трансформаторів на різних 
поверхах будівлі. Це певною мірою відображає загальну тенденцію розподілу 
електроенергії в мережах на більш високому рівні напруги. 

При спорудженні нових розподільних мереж переваги сухих трансфор-
маторів стають все очевиднішими. Їх застосування забезпечує зниження ви-
трат на будівництво, оскільки: 

- немає небезпеки витікання масла;  
- зазвичай габарити і маса сухих трансформаторів менші аналогі-
чних за потужністю масляних;  
- сухі трансформатори можуть розташовуватися істотно ближче до 
споживачів,  ніж масляні.  
Сухі трансформатори за технологією "моноліт". Електрична міцність 

обмоток трансформаторів забезпечується застосуванням відповідної ізоляції 
проводів. Механічна міцність конструкції досягається завдяки використанню 
бандажних стрічок, що гарантують монолітність після просочення лаками і по-
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дальшого запікання. Щоправда, після просочення дещо знижується електрич-
на міцність ізоляції, але оскільки ця функція ізоляції і її механічна жорсткість 
стосуються різних матеріалів, така технологія дає можливість тривалої екс-
плуатації устаткування при циклічних теплових навантаженнях без зниження 
електричних характеристик ізоляції.  

Сухі трансформатори з литою обмоткою(рис.1.8). Механічна жорсткість 
конструкції обмоток  забезпечується технологією її виготовлення. Застосуван-
ня спеціальних наповнювачів дозволяє істотно поліпшити механічні, теплоп-
ровідні і протипожежні властивості трансформаторів з литою ізоляцією. 

Проте, оскільки маса ізоляційного матеріалу в конструкції литої обмотки 
істотно більша, а також із-за виникнення  неоднорідностей матеріалу при ваку-
умному просоченні, зростає вірогідність виникнення часткових розрядів.  

Велика товщина ізоляції створює певні проблеми і з охолодженням об-
мотки високої напруги. Поряд із цим  частіше виникає механічна напруга в ізо-
ляції при перепаді температур обмотки і навколишнього повітря. Це особливо 
важливо враховувати при роботі у важких кліматичних умовах і при різко змін-
них навантаженнях. За низьких температур  навколишнього середовища (ниж-

че -25С) в ізоляції на основі епоксидних смол спостерігаються деструктивні 
зміни, що робить неможливим використання таких трансформаторів для робо-
ти в зонах холодного клімату.  

Лита обмотка дає можливість в тих же габаритах отримати трансфор-
матори для використання в мережах з вищим рівнем напруги. В майбутньому 
трансформатори з такою технологією виготовлення можна буде успішно за-
стосовувати під час переходу розподілу енергії з 10 кВ на вищий рівень напру-
ги 35 кВ.  

Сухі трансформатори з відкритою обмоткою  
На відміну від трансформаторів з рідким діелектриком або литою ізоля-

цією, в сухих трансформаторах з відкритою обмоткою, просоченою під вакуу-
мом поліестерними смолами, часткові розряди не виникають із-за малої маси і 
товщини ізоляції. 

Ізоляція провідників обмотки із склошовку або номексу і тверді ізоляцій-
ні матеріали у вигляді спеціальних пресованих профілів (що додають одноча-
сно і механічну жорсткість конструкції) забезпечують відмінні ізоляційні влас-
тивості трансформатора.  

При використанні ізоляційних профілів і високоміцних ізоляторів з фар-
фору, в конструкції трансформатора формуються вертикальні і горизонтальні 
канали для ефективного охолодження обмоток. Водночас завдяки конвекцій-
ним потокам повітря при охолодженні трансформатор стійкий до забруднень.  

Слабка чутливість ізоляції до дії вологи і хімічна інертність використо-
вуваних матеріалів дають можливість використовувати трансформатори в 
умовах значної вологості і  хімічно агресивної атмосфери. Високі протипожеж-
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ні властивості додає трансформаторам мінімальне використання в конструкції 
горючих матеріалів.  

Ізоляційний циліндр між обмотками забезпечує надійну ізоляцію. Вико-
ристання високотемпературних ізоляційних матеріалів і ефективне конвекцій-
не охолоджування дозволяють трансформаторам з сухою ізоляцією працюва-
ти при вищій температурі, тому вони виявляються меншими і легшими за тра-
нсформатори з рідким діелектриком.  

Сучасні сухі трансформатори забезпечують рівень міцності ізоляції та-
кий же, як і трансформатори з рідким діелектриком, а за зручністю в обслуго-
вуванні і монтажі істотно їх перевершують. Переваги сухим трансформаторам 
дають нові ізоляційні матеріали, сучасні принципи конструювання і технології 
виготовлення.  

Висока механічна міцність гарантує сейсмостійкість цих апаратів.  
Сухі трансформатори з відкритою обмоткою оптимальні для викорис-

тання на атомних електростанціях і в підземних спорудах, де необхідна значна 
стійкість до вібрацій. Високий рівень безпеки забезпечує можливість викорис-
тання таких трансформаторів з високою робочою температурою обмоток (клас 
H 155 - 180 оC) в районах високого ризику, зокрема в шахтах і вибухонебезпеч-
них зонах.  

Завдяки своїм експлуатаційним властивостям трансформатори з сухою 
ізоляцією поступово повинні замістити масляні трансформатори внутрішньо-
цехових мереж. 

Сухі силові трифазні двообмоткові трансформатори ТСГЛ, ТСЗГЛ  з ге-
афолевою литою ізоляцією (із вводами обмотки ВН усередині кожуха) і 
ТСЗГЛФ (із вводами обмотки ВН, виведеними на фланець, розташований на 
торцевій поверхні кожуха) напругою 10/0,4 кВ призначені для перетворення 
електроенергії в мережах енергосистем і споживачів електроенергії змінного 
струму номінальної частоти 50 Гц.  

Трансформатори, розроблені спільно із компанією «Siemens», випус-
каються Мінським електротехнічним заводом ім. В.І. Козлова.   

В Україні сухі трансформатори з геафолевою ізоляцією випускає ВАТ 
„Укрелектроапарат”, м. Хмельницький. 

Діапазон значень потужності трансформаторів  від 100 до 2500 кВА, 
схеми і групи з'єднання обмоток - Д/Ун-11, У/Ун-0. 

Трансформатори ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ(рис.1.9) призначені для роботи 

в приміщеннях  в умовах помірного клімату (температура від плюс 40С до мі-

нус 45С, відносна вологість повітря до 75 % при плюс 15С). Навколишнє се-
редовище невибухонебезпечне, не має містити пилу в концентраціях, що зни-
жують параметри виробів в неприпустимих межах. Висота встановлення тран-
сформаторів над рівнем моря не більше 1000 м. 

Магнітопровід трансформаторів виготовляється з високоякісної елект-
ротехнічної сталі, а обмотки НН - з алюмінієвої або мідної фольги з наступним 
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заливанням епоксидною смолою. Обмотки ВН виготовляються як котушкові, 
так і шарові, залежно від потужності і напруги.  

Для ізоляції обмоток використовується епоксидний компаунд з кварце-
вим наповнювачем (геафоль). Додатково обмотки посилені склотканиною, що 
виключає виникнення тріщин в епоксидному компаунді і при перевантаженні 
трансформаторів. Геафоль не завдає шкідливого впливу на навколишнє сере-
довище, не виділяє токсичних газів навіть при дії дугових розрядів. Завдяки 
такій ізоляції обмотки не потребують технічного обслуговування. 

Висока технологія заливання під глибоким вакуумом та запікання в еле-
ктротехнічних печах за спеціальною температурною програмою гарантують 

стабільну якість обмоток за класу нагрівостійкості  F(155С). 
Силові трансформатори ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ можуть працювати в 

мережах з можливими  грозовими і комутаційними перенапругами, мають ни-
зький рівень шуму і високу стійкість до струмів короткого замикання. 

Трансформатори ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ пожежо- і екобезпечні, можуть 
встановлюватися в місцях, що вимагають підвищеної безпеки (метрополітен, 
шахти, кінотеатри, житлові і громадські будівлі), в місцях з підвищеними вимо-
гами до охорони навколишнього середовища (водозабірні станції, спортивні 
споруди, курортні зони), на промислових підприємствах, металургійних комбі-
натах, хімічних виробництвах, електростанціях в безпосередній близькості від 
центру навантаження, що дозволяє уникнути витрат, пов'язаних з будівницт-
вом підстанцій, забезпечує економію розподільних шин і кабелів низької на-
пруги, зменшує в них втрати електроенергії. 

У трансформаторах передбачене регулювання напруги до ±5 % ступе-
нями 2,5 %  на повністю вимкненому трансформаторі (ПБЗ) шляхом перестав-
лення перемичок. 

Для захисту від перегрівання за замовленням споживача трансформа-
тори комплектуються пристроєм теплового захисту, керованим термисторами, 
вбудованими в обмотки НН.  

За бажанням споживача трансформатори можуть поставлятися із віб-
рогасильними підкладками. 

Ступінь захисту трансформаторів ТСГЛ - IР 00, ТСЗГЛ і ТСЗГЛФ - IР 21 
Сухі силові трифазні двообмоткові трансформатори Trihal(рис.1.10) з 

ізоляцією з епоксидної смоли з наповнювачем, залитої у вакуумі (компанія 
"Балтэнергомаш" за ліцензією  "Schneider Electric" ) призначені для перетво-
рення електричної енергії в електромережах трифазного змінного струму час-
тотою 50 Гц.  

Трансформатори встановлюються в промислових приміщеннях і гро-
мадських будівлях з  підвищеними вимогами щодо пожежної безпеки, вибухо-
захищеності та екобезпечності 

Наповнювач складається в основному з тригідрата алюмінію Al(OH)3, 
назва якого лягла в основу торгової марки Trihal.  
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Потужність трансформаторів, кВА відповідає наступному ряду:  
160  250  400  630  1000  1250  1600  2000  2500  3150   
Унікальність технології трансформаторів Trihal із литою вогнестійкою 

ізоляцією полягає в тому, що забезпечується лінійний градієнт напруги обмот-
ки ВН, при намотуванні якої не використовується міжшарова ізоляція. 

Виняткові протипожежні властивості трансформатора обумовлююються 
застосуванням наповнювача Al(OH)3, який у разі спалахування обмотки забез-
печує: 

- утворення оксиду алюмінію, що створює навколо обмотки відби-
вний вогнетривкий шар; 
- утворення «сорочки» з водяної пари;  
- інтенсивне відведення тепла від обмотки. 
В результаті дії трьох вказаних чинників температура обмоток ніколи не 

досягає температури спалаху ізоляції і відбувається негайне самопогашення.  
Трансформатори Trihal мають низький рівень часткових розрядів (мен-

ше 10 пКл при нормі МЕК і ГОСТ - 20 пКл) завдяки особливій технології намо-
тування і заливанню в глибокому вакуумі.  

Кожен трансформатор Trihal, що серійно випускається, відповідає вимо-
гам, встановленим чинними нормативними документами:  

- за  класом вогнестійкості  - F1;  
- за дією навколишнього середовища (часта конденсація і сильне 
забруднення) - E2;  
- за  кліматичними впливами - С2;  
Сухі силові трифазні двообмоткові трансформатори "Тесар"(рис.1.10)   

з литою ізоляцією з епоксидної смоли (завод  "Tesar" SRL, Італія) призначені 
для розподілу електроенергії в умовах агресивного навколишнього середови-
ща (де є небезпека пожежі або особливі кліматичні умови) і мають високу на-
дійність та екологічну безпечність.  

Трансформатори спроектовані і виготовлені відповідно до вимог стан-
дартів Італійської комісії з електротехніки (СЕI) і Міжнародної електротехнічної 
комісії (IEC), а також додатковими вимогами покупця. Завод "Tesar" приділяє 
велику увагу якості продукції, тому працює за міжнародними стандартами яко-
сті UNI-EN-ISO 9001:2000. 

За електромагнітною сумісністю трансформатори відповідають вимогам 
Директиви Ради Європейських співтовариств з електромагнітної сумісності 
89/336/ЕЕС, що доведено випробуваннями, здійсненими в спеціальних лабо-
раторіях. 

Сухі трансформатори Тесар (Tesar) з литою ізоляцією з епоксидної 
смоли з додаванням кварцевого піску виготовляються номінальною потужніс-
тю до 20 МВА і напругою до 36 кВ.  
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Трансформатори "Tesar" виготовляються для роботи в різних умовах 
навколишнього середовища, клімату та пожежної небезпеки і відповідають мі-
жнародним стандартам EN60726, IEC 60076-11.  

Трансформатори мають вказані нижче сетрифікати стосовно їх засто-
сування. 

Сертифікат навколишнього середовища класу: 
- Е0: трансформатор може використовуватися в чистому і сухому 
навколишньому середовищі; 
- Е1: трансформатор може використовуватися за наявності випад-
кової конденсації і низькому забрудненні; 
- Е2: трансформатор може використовуватися в дуже забрудне-
ному навколишньому середовищі і за наявності часткової конденсації.  
Сертифікат кліматичної відповідності класу: 
- С1: трансформатор може використовуватися при температурі 
навколишнього середовища до -5С; трансформатори можуть транспор-
туватися і зберігатися при температурі до -25С;  
- С2: трансформатор може використовуватися і зберігатися при 
температурі навколишнього середовища до -25С;  
Сертифікат пожежобезпечності класу: 
- F0: Трансформатори можуть використовуватися в навколишньо-
му середовищі, з низькою вірогідністю виникнення пожежі  
- F1: Трансформатори стійкі до самозагорання, не виділяють ток-
сичних речовин і не утворюють дим 
Сухі силові трифазні двообмоткові трансформатори з литою ізоляцією 

ТТА-RES (завод  „Elettromeccanica di Marnate (EDM)”, Італія) використовуються 
там, де є обмеження на використання масляних трансформаторів або там, де 
необхідне значне зменшення витрат на заходи пожежної і екологічної безпеки.  

Магнітопровід  трансформаторів(рис.1.10)  виконаний з електротехніч-
ної сталі із зниженим рівнем втрат.  

Обмотки трансформаторів класу нагрівостійкості F виготовлені з мідних 
або алюмінієвих проводів(обмотка вищої напруги частіше виготовлена з фоль-
ги для оптимізації теплових характеристик).    

Зварювання при виготовленні обмоток високої і низької напруги прово-
диться в інертному газі автоматичними системами з електронними пристроя-
ми контролю , що забезпечує механічну однорідність і максимальну стійкість 
з”єднань до механічних перенапруг, високий рівень надійності функціонування 
і тривалий термін служби трансформатора.  

Обмотка високої напруги має ізоляцію з компаунду, залитого у вакуумі. 
Процес заливання повністю контролюється комп'ютером. Наповнювач з інерт-
них газів забезпечує високу якість ізоляції.  

Обмотка низької напруги - виготовлена з алюмінієвої фольги і ізоляцій-
них матеріалів, просочених у вакуумі.  
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Епоксидна лита ізоляція має високу вогнестійкість і здатність до само-
загасання.  

Контроль за робочою температурою трансформатора здійснюється за 
допомогою термодатчиків PT і РТС, встановлених в обмотці низької напруги.  

Обгрунтований вибір матеріалів для ізоляції за класом нагрівостійкості  
F допускає перевищення температури обмоток над температурою навколиш-
нього середовища від 80 до 100 °C.  

Переваги сухих трансформаторів з литою ізоляцією TTA-
RES(епоксидна смола з наповнювачем, залита у вакуумі) в порівнянні з мас-
ляними і сухими трансформаторами інших типів полягають передусім в тому, 
що вони: 

- витримують тривалі теплові перевантаження;  
- стійкі  до коротких замикань;  
- мають малі втрати холостого ходу і короткого замикання;  
- мають виняткові протипожежні властивості;  
- екологічно безпечні для навколишнього середовища;  
- створюють лише незначний  рівень шуму,  
- компактні за розмірами, що дозволяє вигідніше використовувати 
простір виробничих приміщень;  
- доступні і безпечні при монтажі і обслуговуванні.  
Трансформатори з литою ізоляцією TTA-RES вирізняються також ма-

лими експлуатаційними витратами і виграшною конкурентною пропозицією 
(ціна/якість) в порівнянні з іншими, зокрема зарубіжними виробниками сухих 
трансформаторів з литою ізоляцією.  

  Екологічна безпечність сухих трансформаторів з литою ізоляцією TTA-
RES дає змогу використовувати їх  в місцях з вимогами підвищеної безпеки:  

- для електропостачання магазинів, лікарень і громадських буді-
вель;  
- для електропостачання місцевих транспортних систем;  
- для електропостачання промислових підприємств, особливо хі-
мічної та металургійної галузей; 
- для електропостачання суден і бурових платформ;  
- для встановлення всередині комплектних трансформаторних пі-
дстанцій.  
Використання сухих трансформаторів з литою ізоляцією помітно знижує 

частку капітальних витрат при будівництві об'єктів, підвищує пожежну і еколо-
гічну безпеку, різко зменшує рівень звукового тиску трансформатора.  

  Сухі трансформатори з литою ізоляцією TTA-RES мають високу поже-
жобезпечність, оскільки  містять малу кількість горючих матеріалів і самозату-
хають. Висока імпульсна міцність сухих трансформаторів збільшує термін їх 
експлуатації і знижує вірогідність електричного пробою при імпульсних діях 
напруги. Тонка епоксидна плівка захищає ізоляцію сухого трансформатора від 
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утворення тріщин при екстремальних температурах у випадках короткого за-
микання і при екстремальних перепадах температури. Це дозволяє викорис-
товувати сухі трансформатори в регіонах з різко континентальним кліматом.  
Умови навантаження трансформаторів відповідають стандартам РФ і переве-
ршують стандарти МЭК 60905.  
Окрім цього, сухі трансформатори ТТА-RES мають сертифікат CEI 14-4/8-
IEC726-CENELEC HD 538.1, отриманий на випробувальних стендах італійської 
лабораторії CESI (Мілан, Італія) за наступними класами:  

- С2 – кліматичні випробування;  
- E2 – випробування на дію навколишнього середовища;  
- F1 – вогнестійкість.  
Сухі силові трифазні трансформатори з литою ізоляцією фірми «GBE» 

(компанія „Электронмаш” , м. Санкт – Петербург)  призначені для перетворен-
ня електроенергії в мережах енергосистем і споживачів електроенергії в умо-
вах зовнішнього або внутрішнього встановлення. 

Трансформатори(рис.1.11) потужністю 25-16 000 кВА  напругою до 35 
кВ виготовляються з дотриманням вимог чинних нормативних документів - IEC 
726, CEI 14-4, CEI 14-8;, CENELEC HD 464 S1, CENELEC HD 528-1 S1, DIN 
42 523, ISO 9001:2000. 

Магнітопровід трансформаторів фірми «GBE» виготовлений з листів 
електротехнічної сталі з орієнтованою зернистою структурою, високою магніт-
ною проникністю, захищених з обох боків від питомих втрат за допомогою тон-
кої прокладки з неорганічного матеріалу (Carlyte). 
Складові частини магнітропроводу розташовані під кутом 45° із з'єднаннями, 
що перекриваються, за технологією “Step Lap”, що дозволяє знизити втрати і 
струм холостого ходу, а також рівень шуму сухого трансформатора. 
Кількість ступенів і значення індукції підбираються залежно від потужності су-
хого трансформатора.  

Кріплення магнітропроводу здійснюється за допомогою профілів з оцин-
кованої сталі належного розміру, щоб вони могли забезпечити міцність і стати-
чність, необхідні для витримки поштовхів при транспортуванні і розвантаженні, 
при виникненні електродинамічних навантажень і за несприятливих умов 
установки. 

Обмотки низької напруги сухого трансформатора, співісні стержням ма-
гнітопроводу, виготовляються з алюмінієвої або мідної штаби, ізоляція викону-
ється з матеріалу  класу нагрівостійкості F. Для отримання класу нагрівостій-
кості Н обмотки просочуються у вакуумі фарбою з високим рівнем цементації, 
яка далі висихає в печі, що забезпечує котушці відмінну ізоляцію і механічне 
ущільнення. 

За вимогою замовника обмотки сухого трансформатора можуть бути 
покриті у вакуумі  епоксидною смолою. 



 

 

 

25 

З'єднання між алюмінієвою або мідною штабою обмотки і шиною вивід-
ного затискача здійснюється шляхом автоматичного зварювання в захисному 
середовищі. 

Вивідні затискачі обмоток сухого трансформатора, механічно прикріп-
лені до утримувачів, є практичними, компактними і легко доступними. 

Обмотки високої напруги сухого трансформатора складаються з ряду 
котушок, розташованих одна на одній і сполучених за необхідною схемою. 
Використання автоматичних машин, які намотують одна на одну алюмінієві 
смуги і плівку ізолювального матеріалу класу нагрівостійкості F, забезпечує 
вирівнювання, натягнення обох елементів і точне число витків. 

Як оболонка обмоток сухого трансформатора використовується епокси-
дна смола з кремнієвим наповнювачем та іншими добавками. Смола готується 
турбозмішувачами в умовах вакууму при контрольованій температурі. Розли-
вання смоли проводиться при значенні вакууму менше 1 мБар, щоб виключити 
будь-яке проникнення повітря.  

Цикл полімеризації, керований і записуваний програмним забезпечен-
ням, виконується при двох різних значеннях температури, щоб забезпечити 
правильне гелеутворення і, відповідно, полімеризацію. 

Котушка високої напруги трансформатора фірми «GBE» гарантує висо-
ку надійність при зміні навантаження і перепадах температури навколишнього 
середовища, стійкість до дії всіх агресивних речовин і вогнестійкість. 
На відміну від традиційних обмоток, виготовлених з дроту, рівень часткових 
розрядів в обмотках із стрічкових штаб нижче 10 пКл, окрім цього, завдяки 
кращій ізоляції між витками, вони стійкіші до осьових зусиль, що виникають 
при  короткому замиканні і, відповідно, забезпечують вищий рівень електрич-
ної безпеки сухого трансформатора. 

Регулювання  напруги трансформатора здійснюється безпосередньо на 
котушці шляхом переміщення пластини з нікельованої латуні за вказаною 
схемою. 

З'єднання між котушками сухого трансформатора може бути виконане у 
вигляді мідної труби з ізоляцією з силіконового каучуку або за допомогою ка-
белю середньої напруги. 

Захисні кожухи для трансформаторів(виконання «трансформатор під 
ключ») пропонуються як у варіанті для встановлення сухого трансформатора 
усередині приміщення, так і у варіанті встановлення на відкритому повітрі, з 
необхідним ступенем захисту(гаряче цинкування всіх частин кожуху).  

У виконаннях із ступенями  захисту від впливу навколишнього середо-
вища IP20, IP23 і IP31 сухий трансформатор, встановлений всередину кожуху,  
залишається здатним працювати з номінальною потужністю без вживання 
особливих заходів. 
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Кожух поставляється у вже змонтованому вигляді разом з сухим транс-
форматором, таким чином, персоналу, що займається встановленням, не тре-
ба буде втрачати час. 
Безперервність електричного кола всіх металевих частин кожуху забезпечу-
ється відповідно до норм. 
Поверхня кожуху покривається епоксидною фарбою бажаного кольору (стан-
дартний колір - RAL 7032), стійкою до дії атмосферних явищ. 
Отвори для введення кабелю можна розташувати на  сітці дна або на кришці 
сухого трансформатора залежно від потреби. 

Сухі силові трифазні двообмоткові трансформатори з литою ізоляцією 
RESIBLOC(рис.1.11) забезпечують надійність і стабільність в умовах підвище-
них навантажень, наприклад, таких як часті короткі замикання і несприятливі 
кліматичні умови.  

Потужність трансформаторів від 30 кВА до 40 МВА, первинна напруга 
до 45 кВ, вторинна напруга до 36 кВ.  

Обмотка високої напруги мідна , обмотка низької напруги  алюмінієва.  
Збірний магнітопровід з шарами, що перекриваються, виконаний за те-

хнологією Step-Lap.  
Виводи  обмотки ВН 2x2,5% дозволяють регулювати вихідну напругу в 

межах   2x2,5% номінальної при повністю вимкненому трансформаторі(ПБЗ). 
Трансформатори оснащені  вбудованим датчиком температури;  
Протипожежні властивості - клас F1;  
Екологічні властивості - клас Е2;  
Кліматична зона - С2;  
Трансформатори мають вбудовані канали охолоджування для відве-

дення променистого тепла;  
Забезпечується лінійний розподіл ударної напруги.  
Можлива поставка трансформаторів  в корпусі  із ступенем захисту від 

впливу навколишнього середовища від IP20 до IP65 для встановлення всере-
дині і поза приміщеннями;  

Трансформатори можуть мати вентилятор для форсованого охоло-
дження (до 140 % від споживаної потужності)  

Перевагами сухих трансформаторів з ізоляцією типу “резиблок” над 
трансформаторими  з епоксидним покриттям обмоток: 

- висока стійкість до утворення  тріщин в обмотках завдяки засто-
суванню в ізоляційних конструкціях скловолокна; 
- висока стійкість до дії теплових ударів в широкому діапазоні зна-
чень температури; 
- висока стійкість до дії електродинамічних зусиль коротких зами-
кань завдяки застосуванню скло волоконної просоченої компаундом  
ізоляції обмоток ВН та фольги для виготовлення обмоток НН; 
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- висока стійкість до проникнення всередину обмоток вологи та аг-
ресивних реагентів, наявних у навколишньому середовищі; 
- пожежна безпечність і здатність до само затухання навіть за ная-
вності джерела постійного вогню чи електричної дуги, до того ж при 
цьому не виділяються токсичні гази; 
- висока діелектрична міцність ізоляції; 
- висока стійкість до імпульсних перенапруг; 
- висока перевантажувальна здатність; 
- екологічна чистота. 
Сухі силові трифазні двообмоткові трансформатори з ізоляцією типу 

Nomex(рис.1.11)призначені для перетворення електричної енергії в електро-
мережах трифазного змінного струму частотою 50 Гц; встановлюються в про-
мислових приміщеннях і громадських будівлях, до яких висуваються підвищені 
вимоги щодо пожежної безпеки, вибухозахищеності та екологічної чистоти. 

Трансформатори  відповідають вимогам стандартів МЕК – 76, виробни-
цтво сертифіковане за ISO 9001. 

Легко-бар'єрна ізоляція з арамідного паперу типу «Nomex»4 має клас 
нагрівастійкості Н(180°С). Проте основний ізоляційний матеріал, папір 

«Nomex», витримує температуру 220С, і таким чином конструкція трансфор-
матора має значний запас надійності. Сухі трансформатори з ізоляцією 

«Nomex» можна використовувати з перевищенням температури 80С і з нава-
нтаженням до 133% номінальної потужності.(що дає змогу  обійтися без вста-
новлення  додаткового трансформатора і відповідних витрат). 

Робота трансформаторів з ізоляцією типу Nomex в умовах аварійних пі-
кових навантажень не призводить до її крихкості, що забезпечує тривалий 
строк служби. 

При виготовленні магнітопроводу трансформаторів застосовуються ви-
сокоякісні листи анізотропної сталі з направленою кристалізацією. Спеціальне 
різання і методи збирання із застосуванням бандажів, стягувальних шпильок і 
спеціальних клеїв забезпечують низькі втрати холостого ходу і рівень шуму. 
Для захисту від корозії застосовані кремнійорганічні фарби. 

Обмотки ВН виготовляються як котушкові, так і шарові з проводів з ізо-
люванням папером "Nomex".  

Обмотки НН виготовляються з мідних або алюмінієвих проводів з ізоля-
цією "Nomex" або з мідної або алюмінієвої фольги. Як міжшарова ізоляція ви-
користовується папір "Nomex". 

Трансформатори з легко-бар'єрною ізоляцією з арамідного паперу типу 
«Nomex» не підтримують горіння і не виділяють токсичного диму або небезпе- 

                                                           
4
 «Номекс» –  синтетичний ароматичний поліамід, що забезпечує високий рівень електричного, хімічного і 

механічного захисту. Він сприяє збільшенню терміну служби трансформатора, зменшенню числа передчасних 
виходів з ладу, ремонтних робіт і забезпечує захист при зростанні електростатичної напруги. 
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Рисунок 1.8 Сухий силовий трансформатор із литою ізоляцією:              
1 –  тристержневий магнітопровід, виготовлений із ізольованих з обох боків пластин анізот-
ропної електротехнічної сталі з низькими питомими втратами; 2 – обмотка нижчої напруги, 
виготовлена з алюмінієвої стрічки. Механічна міцність обмотки забезпечується попереднім 
просоченням ізоляційним матеріалом; 3 – обмотка вищої напруги, виготовлена з алюмініє-
вої фольги. Складається з груп котушок, залитих під вакуумом синтетичною смолою;           
4 – вводи нижчої напруги. Нормальне розташування вводів : зверху на протилежній стороні 
відносно вводів вищої напруги(спеціальне розташування - внизу); 5 – вводи вищої напруги. 
Різноманітні варіанти розташування з метою  оптимального конструкційного використання. 
Перемички для узгодження обмотки вищої напруги з напругою мережі розташовані з боку 
вводів нижчої напруги. Перемикання перемичок проводиться при незбудженому трансфор-
маторі (регулювання напруги ПБЗ) ; 6 – пружні опорні підкладки. Знижують рівень шуму 
трансформатора відділенням обмоток від джерела шуму – магнітопроводу; 7 – опорна    
рама; ролики переставляються для поздовжнього або поперечного переміщення трансфо-
рматора; 8 – ізоляція: суміш епоксидної смоли і кварцевого наповнювача.  

Завдяки литій ізоляції трансформатор не вимагає технічного обслуговування, воло-
гостійкий, тропікостійкий, вогнестійкий; ізоляція має властивість самозагасання.    
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а) 

 

Стаціонарні розподільні сухі силові трифаз-
ні  трансформатори з обмотками із литою   
ізоляцією типу <Геафоль>  на напругу 10 кВ 
потужністю  від  160 до 2500 кВА  

 

Призначені  для використання в електричних 
мережах  трифазного змінного струму  частотою 
50 Гц, встановлюються  в промислових примі-
щеннях  та  громадських будівлях , до  яких вису-
ваються  підвищені вимоги щодо пожежної безпе-
ки, вибухозахищеності , екологічної чистоти. 

Трансформатори комплектуються обмотками 
фірми "SIЕMENS". 

Напруга обмотки НН, кВ...............0,4      
Схема і  група з”єднань  - У/Ун-0, Д/Ун-11. 

 

 
 

 
б) 
 

 

Сухі силові трифазні двообмоткові транс-
форматори ТСГЛ, ТСЗГЛ  з геафолевою литою 
ізоляцією (із вводами обмотки ВН усередині 
кожуха) і ТСЗГЛФ (із вводами обмотки ВН, ви-
веденими на фланець, розташований на тор-
цевій поверхні кожуха) напругою 10/0,4 кВ  

 

Призначені для перетворення електроенергії в 
мережах енергосистем  і споживачів електроенер-
гії змінного струму номінальної частоти 50 Гц. 

Діапазон значень потужності трансформаторів  
від 100 до 2500 кВА, схеми і групи з'єднання об-
моток - Д/Ун-11, У/Ун-0. 

 

 

Рисунок 1.9 – Сухі  силові трансформатори із литою ізоляцією типу  
«Геафоль»: а) виробництва ВАТ „Укрелектроапарат”; б)виробництва Мінського електро-
технічного заводу ім. В.Козлова  
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Сухі силові трифазні двообмоткові тра-
нсформатори  Trihal  з  ізоляцією          з 
епоксидної смоли з наповнювачем,    за-
литої   у вакуумі (компанія "Балтэнергомаш" за 
ліцензією  "Schneider Electric" )  

 

Призначені для перетворення електричної 
енергії в електромережах трифазного змінно-
го струму частотою 50 Гц   

 

 

 
 

 

Сухі силові трифазні двообмоткові тра-
нсформатори "Тесар" з литою ізоляцією з 
епоксидної смоли (завод  "Tesar" SRL, Італія)  

 

Призначені для перетворення  електрое-
нергії в умовах агресивного навколишнього 
середовища (де є небезпека пожежі або осо-
бливі кліматичні умови)  

 

 

 
 

 

Сухі силові трифазні двообмоткові тра-
нсформатори  з  литою  ізоляцією  ТТА-
RES (завод  „Elettromeccanica di Marnate (EDM)”, 
Італія)  

 

Призначені для застосування там, де є   
обмеження на використання масляних тран-
сформаторів або там, де необхідне значне 
зменшення витрат на заходи пожежної    і 
екологічної безпеки  
 

  

Рисунок 1.10 - Сухі силові трифазні двообмоткові трансформатори з ли-
тою ізоляцією  
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Сухі силові трифазні трансформатори   
з литою ізоляцією фірми «GBE» (компанія 
„Электронмаш” , м. Санкт – Петербург)   

 
Призначені для перетворення електро-  

енергії в мережах енергосистем і споживачів 
електроенергії в умовах зовнішнього або  
внутрішнього встановлення. 

Потужність трансформаторів  
від  25 до 16 000 кВА  напругою до 35 кВ  

 

 

 

 

Сухі силові трифазні двообмоткові 
трансформатори з литою ізоляцією 
RESIBLOC  

 
Забезпечують надійність і стабільність       

в умовах підвищених навантажень,            
наприклад, таких як часті короткі  замикання   
і несприятливі кліматичні умови.  

Потужність трансформаторів від 30 кВА   
до 40 МВА, первинна напруга до 45 кВ,     
вторинна напруга до 36 кВ.  
 

 

 
 

 
Сухі силові трифазні двообмоткові 

трансформатори з ізоляцією типу Nomex 
 
Призначені для перетворення електри-

чної енергії в електромережах трифазного 
змінного струму частотою 50 Гц    

Встановлюються в промислових примі-
щеннях і громадських будівлях,  
до яких висуваються підвищені вимоги  
щодо пожежної безпеки, вибухозахищеності 
та екологічної чистоти. 
 

   

 

Рисунок 1.11 - Сухі силові трифазні трансформатори  
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чних частинок. Трансформатори не містять шкідливих речовин і при утилізації 
легко піддаються вторинній переробці, при робочих і підвищених температу-
рах трансформаторів не виділяються побічні продукти розкладання. 

 Завдяки використанню сухих трансформаторів можна скоротити втра-
ти, пов'язані з передачею електроенергії, оскільки ці трансформатори можна 
розміщувати поряд з джерелами їх навантаження. 

Сухі трансформатори з ізоляцією «Nomex» мають компактніші розміри, 
ніж масляні трансформатори і трансформатори, залиті епоксидним компаун-
дом. На відміну від останніх вони ремонтопридатні, причому якщо виникає та-
ка необхідність, то ремонт сухого трансформаторів з ізоляцією «Nomex» вияв-
ляється значно коротшим, ніж трансформатора з рідким діелектриком. Ще од-
на незаперечна перевага даного виду продукції – це його вологостійкість і не-
шкідливість для навколишнього середовища. 

Трансформатори з кожухом на вимогу замовника виготовляються в на-
ступних виконаннях: 

- з можливістю підключення силових кабелів через дно оболонки;  
- з шинними виводами ВН і НН через кришку трансформатора.  

Захисні оболонки забезпечують доступ до трансформатора через знімні пане-
лі на довшому  боці трансформатора. 

Гарантійний термін експлуатації трансформаторів – 3 роки, а термін 
служби – не менше 25  років. 

 
1.1.3 Споживчі трансформаторні підстанції  
 
Широке коло питань стосовно споживчих трансформаторних підстанцій 

регламентовано державним стандартом5. У стандарті подані ряд термінів та 
визначень і зокрема такі: 

- комплектна трансформаторна підстанція(КТП) – електротехнічний 
пристрій для приймання, перетворювання і розподілу  електроенергії трифаз-
ного змінного струму, що складається із пристрою з боку вищої напруги(ВН),  
силового трансформатора, розподільного пристрою з боку нижчої напруги(НН)   
і шинопроводів між ними, які поставляються у зібраному або підготовленому 
до складання вигляді. 

- пристрій з боку вищої напруги(ПВН) – негерметизований пристрій в 
металевій оболонці(або без оболонки для деяких типів щоглових КТП) з вмон-
тованим в нього  апаратами для комутації, керування і захисту(або без них - 
глухий увід), який служить для приймання електроенергії і передавання її по 
колах, обумовлених схемою комутації на боці вищої напруги трансформатора. 

- розподільний пристрій з боку нижчої напруги(РПНН) – пристрій у ме-
талевій оболонці, призначений для розподілу електроенергії і складається з 
                                                           

5 ДСТУ 3399 - 96(ГОСТ 14695 – 97). Підстанції трансформаторні комплектні потужністю від 25 до 
2500 кВА на напругу до 10 кВ. Загальні технічні умови. 



 

 

 

33 

однієї або кількох шаф з вмонтованими в них апаратами для комутації, керу-
вання, вимірювання і захитсту.   

Стандарт містить класифікацію КТП за рядом ознак(додаток К). 
Стандарт висуває вимоги до основних параметрів КТП і зокрема щодо-

таких: 
- потужність силового трансформатора, кВА (25; 40; 63; 100; 160; 
250; 400; 630; 1000; 1600; 2500); 
- номінальна напруга на боці ВН, кВ – 6; 10; 
- найбільша робоча напруга на боці ВН, кВ – 7,2; 12; 
- номінальна робоча напруга на боці НН, кВ – 0,23; 0,4; 0,66; 
- частота, Гц – 50; 60. 
За вимогами стандарту переріз нульової шини в РПНН підстанції пови-

нен відповідати 50% номінального струму силового трансформатора. 
Стандарт встановлює структуру умовного позначення КТП(додаток Л). 
Серед загальних технічних вимог до КТП, встановлених стандартом є 

такі: 
- вимоги щодо стійкості до зовнішніх впливів(зокрема кліматичних 
чинників); 
- вимоги до електричної міцності ізоляції( встановлюється зокре-
ма, що ізоляція головних і допоміжних кіл КТП з боку НН повинна ви-
тримувати випробну напругу 2кВ змінного струму частотою 50 Гц протя-
гом 1 хв); 
- вимоги  до нагрівання під час тривалої роботи і струмів короткого 
замикання; 
- вимоги до механічної міцності і стійкості(окремо зазначено, що 
замки дверей ПВН і РПНН повинні зачинятися ключами з різними сек-
ретами); 
- вимоги до контактних сполучень і струмовідних шин(зокрема що-
до кольорів лакофарбових покрить шин фаз(А,В,С – відповідно жовтий, 
зелений, червоний), нульової робочої шини N(блакитний), нульової ши-
ни, що використовується як захисна(поздовжні смуги жовтого і зеленого 
кольорів) і заземлювальної шини, прокладеної окремо – чорний колір); 
зазначено також, в увідних шафах РПНН повинні бути пере6дбачені і 
позначені місця для накладання переносних заземлювальнх провідни-
ків; 
- вимоги до конструкції; 
- вимоги до допоміжних кіл;  
- вимоги надійності ( зокрема встановлений середній термін служ-
би КТП  не менше 25 років(за умови своєчасного проведення технічного 
обслуговування або змінення апаратури згідно з інструкцією з експлуа-
тації на конкретні типи КТП і апаратуру, що застосовується). 
До комплекту КТП за вимогами стандарту повинні входити: 
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- ПВН(за замовленням споживача); 
- силовий трансформатор(за замовленням споживача); 
- РПНН; 
- шинопроводи, передбачені конструкцією КТП; 
- пристосування для підйому і знімання автоматичних вимикачів, 
якщо маса останніх перевищує 30 кГ(за замовленням споживача); 
- монтажні матеріали; 
- запасні частини  і пр иладдя за відомістю ЗІП( що включає і ком-
плект ключів від замків). 
До кожної КТП мають додаватися: 
- документація на трансформатори згідно з ГОСТ 11677 в одному 
примірнику; 
- документацію на комплектувальну апаратуру, що підлягає нала-
годженню та ремонту в процесі експлуатації згідно з ТУ на конкретні ти-
пи апаратури; 
- схеми електричні принципові і схеми електричних сполучень, збі-
рне або монтажне креслення КТП (за замовленням споживача); 
- експлуатаційна документація (за замовленням споживача). 
Комплектна трансформаторна підстанція повинна мати маркування згі-

дно з ГОСТ 12969 з такими даними: 
- товарний знак підприємства – виробника; 
- назва виробу(за неохідності); 
- позначення типу; 
- порядковий номер за системою нумерації підприємства – вироб-
ника; 
- номінальна потужність і кількість трансформаторів; 
- номінальна напруга в кіловольтах з боку ВН і НН; 
- позначення стандарту або технічних умов; 
- інші технічні дані підприємства – виробника(за неохідності). 
Стандарт також регламентує вимоги безпеки КТП( згідно з ГОСТ 
12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4 та  ГОСТ 12.1.004. 
У розділі стандарту „ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ” виписані вимоги до про-

ведення приймально-здавальних, кваліфікаційних, періодичних і типових ви-
пробувань, що мають виконуватися на підприємстві-виробникові. 

Стандарт містить також розділи „МЕТОДИ КОНТРОЛЮ”(зокрема щодо 
оцінки показників надійності), „ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ”, 
„ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ”, „ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА”( гарантійний те-
рмін експлуатації КТП – дваи роки від дня введення в експлуатацію, але не бі-
льше трьох років від дня одержання замовником). 

Номенклатура споживчих трансформаторних підстанцій включає ком-
плектні (зокрема кіоскові), щоглові, стовпові та закриті  підстанції (додатки М –

Р; рис. 1.12 –1.17).  
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а) 
 

 

 

б) 
 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Споживчі комплектні трансформаторні підстанції (КТП): 
а) з тупиковою схемою з боку вищої напруги  з повітряним уводом; б) прохідна підстанція    
з кабельним уводом 



 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 
 

Рисунок 1.13 - Комплектна трансформаторна підстанція з тупиковою схемою з боку вищої напруги  (повітряний увід) 
а) схема зовнішніх кіл; б) зовнішній вигляд: 1 – трансформатор; 2; 4 – двері; 3 – шафа РПНН; 5 – шина; 6 – виводи обмотки НН трансформатора;  
7; 14 – пластини для підняття трансформатора; 8; 11 – кожух; 9 – запобіжники з боку ВН; 10 – провід; 12; 16 – ізолятор; 13 – штирі ізоляторів відхі-
дних ліній; 15 – штирі ізоляторів вводу ВН; 17 – розрядник; 18 – струмопровід; 19 – шини; 20 – виводи обмотки ВН трансформатора; 21 – шафа 
трансформатора; 22 – направляючий швелер 
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а)  б) 

 

Рисунок 1.14 - Комплектна трансформаторна підстанція з прохідною схемою з боку ВН (повітряний ввід) 
а) схема зовнішніх кіл; б) зовнішній вигляд:  1; 14 -  пластини для піднімання трансформатора; 2 – направляючий швелер; 3 – шафа трансформа-
тора; 4 – трансформатор; 5 – шафа РПНН;  6;9 кожух; 7; 11 – шина; 8; 5; 17 – ізолятор; 16 – струмопровід; 18 – вимикач навантаження; 19 – шафа 
з комутаційними апаратами; 20 – розрядник; 21 – роз’єднувач; 22; 23 – приводи; 24 – запобіжник 
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Рисунок 1.15 – Комплектні трансформаторні підстанції кіоскового типу: 
а) тупікова з повітряним уводом; б) прохідна з кабельним уводом 
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Рисунок  1.16 -  Загальний вигляд підстанцій: а)стовпової з сухим трансфор-

матором із литою ізоляцією КТПОЛ 1,25/10 (6) - 0,22У1; б)щоглової, встановленої на залізо-
бетонних стояках СВ 105-5 
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Рисунок  1.17 - План закритої трансформаторної підстанції ЗТП-10/0,4 
кВ з трансформаторами потужністю до 630 кВА: 1 – приміщення для силових тран-

сформаторів; 2 – розподільний пристрій з боку нижчої напруги (РП-0,4 кВ); 3 – конденсатор-
ні батареї для компенсації реактивної потужності; 4, 5 – розподільні пристрої з боку вищої 
напруги (РП-10 кВ) 
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а) загальний вигляд  
 

 
 

б) відсік силового трансформатора   
 

   
 

в) пристрій вищої напруги  в БКТПБ на комірках  КСО «Аврора» 
 та в БКТПБ на моноблоці «Ладога» 

 

Рисунок  1.18 - Блочна комплектна трансформаторна підстанція в бе-
тонній оболонці (БКТПБ) 2х1000 кВА ( ОАО «ПО «Элтехника», м. Санкт-
Петербург) 
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Рисунок 1.19 -Контейнерні трансформаторні підстанції 

(ОАО "ПО Элтехника", г.Санкт-Петербург) 
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 а) 
 

 б) 
 

 в) 
 

 г) 
                        

Рисунок 1.21 - Комплектна трансформаторна підстанція (КТП) 6-10-20 / 
0,4 кВ повної заводської готовності – SATIA (торгова марка Merlin Gerin):  
а) силовий трансформатор та елегазовий блок; б) і в) – відповідно варіанти розміщення  
підстанції в цегляній і залізобетонній оболонках; г) встановлення обладнання в оболонку 
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Освоєне виробництво комплектних трансформаторних підстанцій мо-
дульної конструкції в металевих і залізобетонних оболонках напругою 6(10)/0,4 
кВ потужністю до 1250 кВА  (ВО “Электротехника”, м. Санкт-Петербург) з мож-
ливістю розширення одно трансформаторної підстанції до двотрансформато-
рної, контейнерних підстанцій (додаток Р, рис. 1.18, 1.19), а також мініпідстан-
цій  з однофазним живленням (рис.1.20). 

Особливої уваги заслуговує новітня розробка Schneider Electric – ком-
плектна трансформаторна підстанція (КТП) 6-10-20 / 0,4 кВ у повній заводській 
готовності – SATIA (торгова марка Merlin Gerin) 

У конструкцію КТП SATIA(рис.1.21) закладено два основні принципи, що 
відрізняють все електроустаткування Schneider Electric: ультракомпактність і 
наднадійність. 

 SATIA складається з трьох основних елементів:  
- елегазового моноблоку RM6 (Merlin Gerin) як ввідного розподіль-
ний пристрою вищої напруги;  
- герметичного масляного трансформатора потужністю від 250 до 
630 кВА; 
- розподільного пристрою нижчої напруги типа TUR. 
Революційний, новаторський проект SATIA – КТП повної заводської го-

товності – це новий глобальний етап розвитку споживчих трансформаторних 
підстанцій.  

Базовим ноу-хау, що дозволило створити ультракомпактну  КТП, є об'є-
днання всіх трьох елементів в конструктивно єдиний моноблок. Завдяки спеці-
ально розробленим стандартним з'єднанням між елементами підстанції повні-
стю відсутні кабельні перемички, що істотно здешевлює конструкцію і не пот-
ребує обслуговування впродовж всього терміну експлуатації, який становить 
30 років. 

Завдяки концепції SATIA площа стандартної однотрансформаторної 
КТП потужністю 630 кВА складає не більше 2-3 м2 і не більше 6 м2 для дво-
трансформаторної КТП. 

 
1.2  Монтаж і випробування силових трансформаторів6 
 
Силові трансформатори споживчих трансформаторних підстанцій,  що 

використовуються в сільській місцевості,  поставляються як правило повністю 
зібраними і залити маслом на заводі - виготовлювачі, а тому до їх монтажу не 
висуваються ніякі особливі вимоги. 

В усіх випадках перед виконанням монтажних робіт слід ретельно ви-
вчити комплект заводської документації. 

                                                           
6
 ГКД 34.46.501 – 2003. Галузевий керівний документ. Трансформатори силові. Типова  інструкція з експлуа-

тації. Чинний від 2003-04-19 
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Монтаж силових трансформаторів здійснюється без ревізії активної  
частини за умови, що під час транспортування, розвантаження та зберігання 
не було порушень, які могли б привести до пошкоджень усередині бака.  У разі 
наявності порушень перед встановленням основних частин  здійснюється ре-
візія  з підняттям верхньої частини  бака(або активної частини). 

У разі невідповідності характеристик ізоляції силових трансформаторів 
на напругу 35 кВ і нижче встановленим вимогам (додаток С) або якщо волого-
вміст масла в баку трансформатора більший, ніж 25г/т, мають бути вжиті до-
даткові заходи з оброблення ізоляції: 

- контрольне підсушування ізоляції; 
- сушіння ізоляції 

Контрольне прогрівання  і підсушування ізоляції у власному бакові тран-
сформатора  з маслом  виконується з метою прогрівання активної частини для 
вимірювання характеристик  ізоляції або під час ревізії  трансформаторів шля-
хом: 

- індукційного прогрівання  за рахунок втрат від вихрових струмів у 
сталі баку; 
- прогрівання  постійним струмом; 
- прогрівання  струмами короткого замикання; 
- прогрівання циркуляцією трансформаторного масла через елек-
тронагрівники. 

В якості додаткового джерела тепла рекомендується застосовувати еле-
ктропечі закритого типу, що встановлюються під дно трансформатора. 

Контрольне прогрівання  потрібно виконувати з маслом у баці трансфор-

матора, без вакууму до температури верхніх шарів масла вище +10 С(при 
вимірюванні характеристик ізоляції)  або до перевищення  значення темпера-
тури повітря, виміряної на верхньому ярмі(під час ревізії трансформатора) на 

10 С і більше. 
Контрольне підсушування потрібно виконувати за наявності в баку тран-

сформатора масла при температурі його верхніх шарів +80ºС і максимальному 
вакуумі, передбаченому конструкцією баку, але не вище 0,054 МПа. 

Через кожні 12 годин підсушування слід здійснювати циркуляцію масла 
через трансформатор протягом 4 годин із застосуванням шестерінчатого мас-
ляного насосу продуктивністю не менше 4м3/год. 

Протягом часу підсушування необхідно періодично вимірювати характе-
ристики ізоляції. 

Підсушування ізоляції необхідно припинити, у разі коли її характеристики  
відповідають встановленим вимогам ГКД 34.46.501-2003 (додаток Д), але не 
раніше, ніж через 24 години після досягнення температури + 80ºС. 

Загальна тривалість підсушування не повинна перевищувати 48 годин 
без урахування часу нагрівання. 
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Сушіння активної частини трансформаторів виконується без масла од-
ним із наступних методів: 

- у стаціонарній сушильній шафі під вакуумом (при максимально можли-
вій величині останнього); 

- у спеціальній камері без вакууму; 
- у власних баках із вакуумом не вище 0,054 МПа або без вакууму (в 

останньому випадку з вентиляцією баку). 
Слід дотримуватися вимог заводу-виготовлювача при демонтажі і підні-

манні активної частини трансформатора у разі сушіння поза власним баком. 
Під час сушіння у власному бакові нагрівати трансформатори можна індукційним ме-

тодом або струмами нульової послідовності, а під час сушіння в спеціальних шафах – за 
допомогою теплового джерела, змонтованого у шафі. 

При цьому не допускається використовувати постійний струм і струми короткого за-
микання в обмотках як джерела тепла. Температура обмоток під час сушіння повинна зна-
ходитися в межах +95...+105ºС. 

Момент закінчення сушіння визначається за кривою залежності опору ізоляції від ча-
су – сушіння вважається закінченим, якщо опір ізоляції залишається незмінним протягом 6 
годин при практично незмінній температурі обмоток (в межах, зазначених вище) і незмінно-
му вакуумі, якщо він застосовується. 

 
1.3 Введення в експлуатацію силових  трансформаторів7 
1.3.1 Підготовка   силових  трансформаторів до роботи при        

першому увімкненні та після ремонту 
 
Новий  трансформатор або трансформатор, що перебуває в експлуа-

тації, може бути введений в роботу після завершення монтажних, налагоджу-
вальних чи ремонтних робіт за умов відповідності результатів випробувань  
трансформатора вимогам  чинних галузевих нормативних документів: 

- РД 16.363 – 87. Трансформаторы силовые. Транспортирование, 
разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию. – Затв. ВВО «Со-
юзтрансформатор» 1987 р.; 
- ГКД  34.20.302 – 02. Норми випробування електрообладнання. – 
Затв. Наказом Мінпаливенерго України № 503 від 28.08.02. 
Слід дотримуватися також  вимог і рекомендацій інструкцій з експлуата-

ції складових частин силових трансформаторів. 
Необхідно провести зовнішній огляд трансформатора, превіривши при 

цьому: 
- відсутність пошкоджень, порушення герметичності та масло-
щільності, слідів корозії; 

                                                           
7
 ГКД 34.46.501 – 2003. Галузевий керівний документ. Трансформатори силові. Типова  інструкція з експлуа-

тації. Чинний від 2003-04-19 
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- стан ізоляторів вводів(відсутність рріщин відколів фарфору, заб-
руднень, протікання масла через ущільнення, слідів перекриття та ін.); 
- відсутність сторонніх предметів, які впливають на роботу транс-
форматора; 
- цілісність і справність вимірювальних і захисних при-
ладів(манометричних сигналізуючих термометрів, газового реле, мас-
ловказівників та ін.); 
- стан видимих контактних приєднань і уземлень; 
- покази масловказівників розширників на відповідність середній 
температурі масла в баку трансформатора та в баках контакторів при-
строїв РПН; 
- стан індикаторного силікагелю у повітроосушниках; 
- рівень масла в масляних затворах повітроосушників; 
- стан вузлів передачі пристроїв РПН; 
- стан приводів пристроїв РПН; 
- стан системи охорлодження трансформатора. 
Передбачені також конкретні дії щодо підготовки до введення в роботу 

системи охолодження і пристрою РПН трансформатора. 
 
1.3.2  Підготовка   силових  трансформаторів до роботи  в процесі 

поточної експлуатації 
 
У разі, коли силовий трансформатор простоював не більше 3-х місяців і 

при цьому на жодну з його обмоток не не було подано напругу,  підготовка до 
роботи необхідно здійснювати таким же чином, як нового трансформатора чи 
трансформатора після ремонту. 

Після простою трансформатора в резерві понад ртри місяці і більше і 
коли на жодну з його обмоток не не було подано напругу,  трансформатор слід 
готувати до рорботи як новий(чи після ремонту), але слід попередньо: 

- відібрати пробу масла з бака трансформатора і перевірити його 
пробивну напругу, вологовміст і газовміст; 
- відібрати пробу масла з баків контакторів пристпроїв РПН і пере-
вірити його пробивну напругу та вологовміст. 
Результати  зазначених перевірок повинні відповідати вимогам додатків   

Б і Д Типової інструкції з експлуатації силових трансформаторів8 
Поряд із цим необхідно виміряти характеристики ізоляції(R60  і  tgδ) тра-

нсформатора та цінити отримані результати відповідно до РД 16.363 – 87  або 
ГКД 34.20.302 – 20029 з урахуванням результатів попередніх випробувань. 

                                                           
8 Додаток Б(обов”язковий). Гранично допустимі значення показників якості трансформаторного масла. 
  Додаток Д(обов”язковий). Найменші значення характеристик ізоляції трансформаторів при введенні в екс-
плуатацію 
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Типова інструкція регламентує також питання підготовки силового тран-
сформатора до роботи після його автоматичного вимкнення дією захистів. 

Трансформатор необхідно вивести в ремонт у випадку: 
- його видимого пошкодження; 
- наявності всередині горючого газу; 
- виявлення за результатами фізико-хімічного аналізу газу та хро-
матографічсного аналізу розчинених у маслі газів продуктів розкладан-
ня ізоляції або масла; 
- незадовільних результатів випробувань. 
 
1.3.3 Введення трансформаторів у роботу 

 
Після виконання підготовчих робіт і одержання дозволу на введення 

трансформатора в роботу необхідно зібрати його схему первинних електрич-
них з”єднань за вказівками місцевої інструкції з оперативних перемикань. 

Увімкнення трансформатора  довволяється не раніше ніж через 12 го-
дин  після останнього  заливання масла, а у випадку введення у роботу тран-
сформатора після виконання робіт, пов”язаних із частковим зливанням масла 
– через 6 годин після доливання масла. 

Вводити трансформатор у роботу необхідно поштовхом на повну номі-
нальну напругу з боку ВН, СН чи НН, а трансформатор, що працює в блоці з 
генератором, повільним підняттям напруги згідно з місцевою інструкцією з 
оперативних перемикань. 

При першому увімкненні після монтажу за наявності вимикачів  з боку 
живлення рекомендується здійсювати від тьох до п”яти увімкнень  трансфор-
матора поштовхом  на номінальну напругу для перевірки відстроювання його 
захистів  від стрибків намагнічувального струму. 

Слід перевірити відсутність сигналів несправності трансформатора, у 
разі їх виявлення усунути причину несправності і повторно квімкнути трансфо-
рматор під навантаження. 

Трансформатор слід вмикати з боку обмотки НН з усіма  передбачени-
ми проектом захистами та  сигнальними  пристроями. 

 

                                                                                                                                                                          
9
 ГКД 34.20.302 – 2002. Галузевий керівний документ. Норми випробування електрообладнання. Чинний від 

2003-09-01. 
 



 

 

 

49 

1.4   Режими навантаження  силових трансформаторів    
 
Споживання електроенергії в сільському господарстві суттєво відрізня-

ється від інших галузей рядом особливостей і обумовлює відповідні режими 
роботи джерел електропостачання, зокрема споживчих трансформаторних пі-
дстанцій. 

Значна кількість та нерівномірність розподілу по фазах мережі однофа-
зних електроприймачів спричиняють асиметрію фазних струмів, що може ви-
никнути також і внаслідок випадкових вмикань порівняно потужних пристроїв 
чи обладнання з однофазним живленням. 

Перший вид асиметрії   невипадкову можна на відміну від випадкової 
досить просто усунути шляхом більш рівномірного приєднання однофазних 
навантажень.  

Ступінь нерівномірності навантаження по фазах мережі, що живиться 
від трансформаторної підстанції оцінюють за значенням коефіцієнта нерівно-
мірності 

 
%20
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де срmax I    таI   відповідно максимальне та середньоарифметичне 

значення струму фаз. 
У сільських електромережах значення коефіцієнта нерівномірності на-

вантаження нk  сягає 3050%. 

Асиметрія фазних струмів призводить до асиметрії напруг, що негатив-

но відображається на роботі електроприймачів  погіршуються їх вихідні па-
раметри (обертовий момент електродвигунів, освітленість в освітлювальних 
установках), збільшуються втрати електроенергії, скорочується строк служби 
електрообладнання. 

Особливо відчутним є вплив асиметрії навантаження на силові транс-
форматори з магнітопроводами з холоднокатаної електротехнічної сталі та 
алюмінієвими обмотками, які мають опір нульової послідовності більший у 1,5 
рази, ніж трансформатори старих серій. 

В умовах асиметрії належну якість електричної енергії забезпечують 

силові трансформатори ТМ, ТМГ зі схемами зєднання обмоток   У/Zн  11 та 

Д/Zн  11  (їх випуск обмежений, зокрема із-за значної витрати проводу для 
обмоток), а також, як уже зазначалося,   силові трансформатори ТМГСУ  ви-
робництва Мінського трансформаторного заводу. 

Розширює можливості роботи силових трансформаторів споживчих 
трансформаторних підстанцій в умовах несиметрії розроблений білоруськими 
енергетиками  симетруючий пристрій, докладно описаний в п. 1.1.1.  

Трансформатори сільських споживчих трансформаторних підстанцій  
працюють в умовах нерівномірного добового навантаження з явно виражени-
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ми ранковим та вечірнім максимумами і нічним провалом графіку навантажен-
ня. 

Середньодобове завантаження трансформаторів становить у більшості 

випадків біля 0,20,4 їх номінальної потужності. 
Слід зазначити, що вимоги до силових трансформаторів щодо режимів 

роботи передбачають їх тривалу роботу з навантаженням  однієї чи двох об-
моток струмом, який перевищує на 5% номінальний струм відгалуження, на 
яке увімкнена відповідна обмотка , якщо напруга ні на одній з обмоток не пе-
ревищує номінальної напруги відповідного відгалуження (ГОСТ 11677-7510). 

Двохобмотковий трансформатор має бути розрахований на тривале 
навантаження нейтралі обмоток нижчої напруги не більше: 

- для схеми У/УH  25% 

- для схеми У/ZH  75% 

- для схеми Д/УH  75% 
номінального струму обмотки нижчої напруги. При цьому ні в одній із 

фаз струм не повинен перевищувати 1,05 номінального значення. 
Загалом питання навантаження силових масляних трансформаторів, 

регламентовані стандартом11, який містить:  
- вказівки щодо визначення технічно-обгрунтованих режимів нава-
нтаження силових трансформаторів з точки зору допустимих темпера-
тур і термічного зношення; 
- рекомендації з експлуатації трансформаторів з навантаженням, 
що перевищує номінальне навантаження; 
- рекомендації для споживачів щодо відповідних номінальних ве-
личин і умов навантаження заново встановлених трансформаторів; 
- рекомендації з обмеження допустимих навантажень згідно з ре-
зультатами розрахунку температури. 
Трансформатори сільських споживчих трансформаторних підстанцій є 

розподільними трансформаторами з такими характеристиками, встановленими 
стандартом: 

- номінальна потужність Sн, кВА  не більше 2500; 
- клас напруги до 35 кВ включно; 
- охолодження ON (природна циркуляція повітря і масла); 
- без перемикання відгалужень обмоток під навантаженням. 
Стандартом визначені режими навантаження: 
- режим циклічних (як правило протягом доби) навантажень; 
- режим систематичних навантажень; 
- режим тривалих аварійних перевантажень; 
- режим короткочасних аварійних перевантажень. 

                                                           
10  ГОСТ 11677-75. Трансформаторы силовые. Общие технические условия. 
11

 ДСТУ 3463-96 (ГОСТ 14209-97) (ІЕС 354-91). Керівництво з навантаження силових трансформаторів  
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Під час перевантаження, яке перевищує номінальне, рекомендується 
не перевищувати граничні значення (додатки Т, У) та враховувати наведені 
нижче спеціальні обмеження (стосовно розподільчих трансформаторів). Пере-
дусім не слід перевищувати граничні значення струму навантаження, темпе-
ратури найбільш нагрітої точки обмоток і температури масла у верхніх шарах. 

Робота з перевантаженнями понад 1,5 номінального струму трансфор-
матора може обмежуватися, окрім обмоток, вводами, кабельними 
з’єднаннями, ПБЗ, а також розширенням і тиском масла. 

Для трансформаторів внутрішнього встановлення слід внести поправку 
на навколишнє середовище до значення номінального перевищення темпера-
тури масла у верхніх шарах. 

Вплив зовнішніх чинників – вітру, дощу, сонця через їх нерегулярність 
не вважається доцільним враховувати. 

Правила технічної експлуатації (ПТЕ) допускають перевантаження мас-
ляних трансформаторів до 40% понад номінальну потужність загальною добо-
вою тривалістю не більше 6 годин протягом 6 діб під ряд, якщо таке переван-
таження  не заборонене  інструкціями заводу-виробника. 

Навантаження трансформатора є визначальним фактором його нагріву, 
проте суттєвими чинниками є і також температура навколишнього середовища 
та рівень напруги живлення. 

Трапляються випадки виходу з ладу трансформаторів не взимку в пері-
оди максимумів навантаження, а влітку при навантаженні в межах номінально-
го, але за високої температури повітря. 

При визначенні допустимого перевантаження трансформатора нале-

жить брати до уваги також групу зєднань обмоток та ступінь асиметрії в ме-

режі. Для прикладу нагрів трансформаторів із зєднанням обмоток У/УH  та 
У/ZH в однофазному режимі приблизно однаковим, хоча у другого трансфор-
матора менші втрати у сталі від струмів нульової послідовності, але при цьому 
більші втрати в обмотках, оскільки число витків і опір вторинної обмотки приб-
лизно на 17% вищі. 

Чинні галузеві нормативні документи  ПТЕ, інструкція з експлуатації 
трансформаторів регламентують періодичність проведення перевірки заван-
таження силових трансформаторів. 

Типова інструкція з експлуатації силових трансформаторів встановлює 
граничні значення параметрів, які контролюються під час експлуатації і обме-
жують допустимі систематичні перевантаження та аварійні перевантаження 
трансформаторів (додаток Ф). 

На споживчих трансформаторних підстанціях вона має проводитися 
одночасно з перевіркою розподілу навантаження по фазах не менше 3-х разів 
протягом року у характерну добу в періоди максимумів і мінімумів наванта-
ження. Позачергову перевірку слід проводити при введенні в експлуатацію но-
вих електроприймачів значної потужності. 
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1.5  Обслуговування і ремонт силових трансформаторів та      об-
ладнання споживчих трансформаторних підстанцій 

 
Питання експлуатації силових трансформаторів регламентують: 
-        ГКД  34.20.507-2003.Технічна експлуатація електричних станцій і 

мереж. Правила; 
- ГКД 34.46.501-2003. Трансформатори силові. Типова інструкція з 
експлуатації ; 
- ПТЕ  електроустановок споживачів (п. 6.4. “Силові трансформа-
тори та масляні реактори”); 
- Система ПЗР і ТО електрообладнання сільськогосподарських пі-
дприємств; 
- технічна документація заводів-виробників. 
Комплекс заходів з обслуговування і ремонту силових трансформаторів 

та обладнання споживчих підстанцій включає: 
1) планові та позачергові огляди; 
2) поточний ремонт; 
3) профілактичні випробування; 
4) капітальний ремонт. 
 
1.5.1 Вимоги Правил технічної експлуатації  електростанцій               

і мереж12 щодо експлуатації силових трансформаторів 
 

Під час експлуатації масляних трансформаторів (автотрансформаторів) 
повинна бути забезпечена їх тривала і надійна робота шляхом: 

- дотримання навантажувальних і температурних режимів, рівня 
напруги, характеристик масла й ізоляції у межах встановлених норм; 
- утримування в справному стані пристроїв охолодження, регулю-
вання напруги, захисту масла та інших елементів. 
Стаціонарні засоби пожежегасіння, маслоприймачі, масловідводи та 

маслозбірники повинні бути у справному стані. 
На баках трансформаторів і реакторів зовнішнього встановлення по-

винні бути зазначені станційні (підстанційні)  номери. Такі самі номери повинні 
бути на дверях і всередині трансформаторних пунктів і камер. 

Трансформатори повинні бути пофарбовані у світлі кольори фарбою 
без металевих добавок, стійкою до атмосферних впливів і впливу трансфор-
маторного масла. 

Масло  в розширнику трансформатора, який не працює, повинна бути 
на рівні позначки масловказівника, що відповідає середній температурі масла 

                                                           
12ГКД 34.20.507-2003.Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила.                                               

Затв. Наказом Мінпаливенерго України від 13.06. 2003 р. № 296  
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в трансформаторі, яка встановлюється приблизно відповідно до середньодо-
бової температури навколишнього повітря. 

Допускається тривала робота трансформаторів (за потужності не біль-
шій від номінальної) у випадку напруги на будь-якому відгалуженні обмотки на 
10% вищої від номінальної для цього відгалуження. У цьому разі напруга на 
будь-якій обмотці не повинна перевищувати найбільшу робочу. 

Для масляних  трансформаторів допускається тривале перевантаження 
струмом будь-якої обмотки на 5% номінального струму відгалуження, якщо 
напруга на відгалуженні не перевищує номінальної. 

Допускаються тривалі перевантаження сухих трансформаторів, встано-
влені інструкцією заводу-виробника. 

Крім того, для трансформаторів залежно від режиму роботи, допуска-
ються систематичні перевантаження, значення і тривалість яких регламенто-
вані типовою інструкцією з експлуатації трансформаторів і інструкціями заво-
дів-виготовлювачів. 

В аварійних режимах роботи допускається короткочасне переванта-
ження трансформаторів понад номінальний струм для всіх систем охолоджен-
ня, значення і тривалість якого регламентована ДСТУ 3463 «Керівництво з на-
вантаження силових масляних трансформаторів», ДСТУ 2767 «Керівництво з 
навантаження силових сухих трансформаторів» та інструкціями заводів-
виготовлювачів. 

Для кожної електроустановки, залежно від графіка навантаження, з 
урахуванням надійності живлення споживачів і мінімуму втрат енергії повинна 
бути визначена кількість трансформаторів, які працюють одночасно. 

У розподільчих електромережах напругою до 15 кВ включно повинні бу-
ти організовані вимірювання навантажень і напруг трансформаторів не рідше 
ніж два рази першого року (у період максимальних і мінімальних наванта-
жень), а надалі – за необхідністю. Термін і періодичність вимірювань встанов-
лює технічний керівник енергетичного об’єкта. 
Трансформатори потужністю 120 кВА та більшою необхідно експлуатувати з 
системою безперервної регенерації масла в термосифонних або адсорбційних 
фільтрах. Необхідно періодично замінювати сорбент у фільтрах згідно з типо-
вою інструкцією з експлуатації трансформаторів. 

Масло  в розширнику трансформаторів, а також у баці або розширнику 
пристрою РПН повинне бути захищена від безпосереднього контакту з навко-
лишнім повітрям. 

З метою запобігання зволоження ізоляції та погіршення якості оливи 
необхідно періодично замінювати силікагель  в повітроосушниках і термоси-
фонних фільтрах. 
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1.5.2  Вимоги типової інструкції з експлуатації силових трансфор-
маторів13 щодо технічного обслуговування та контролю за станом тран-
сформаторів 

 
1.5.2.1 Технічне обслуговування та контроль за станом трансфор-

матора 
 

З метою підтримання силового трансформатора в роботоздатному стані 
впродовж усього періоду експлуатації (аж до повного списання в результаті 
морального чи фізичного зношення) необхідно регулярно здійснювати техніч-
не обслуговування (ТО) трансформатора, що включає: 

- технічний огляд; 
- профілактичний контроль. 
Окрім цих планових заходів в процесі експлуатації можна здійснювати 

позапланове технічне обслуговування, зумовлене появою в міжремонтні пері-
оди несправностей трансформатора або його аварією. 

ТО трансформатора необхідно виконувати згідно з вимогами типової ін-
струкції (додаток Х)  та інструкцій заводів – виробників. 

Технічний огляд трансформатора (зовнішній) спрямовується на переві-
рку: 

- відсутності пошкоджень порушення герметичності та маслощіль-
ності, слідів корозії; 
- стану ізоляторів вводів (відсутність тріщин і відколів фарфору, 
забруднень протікання масла крізь ущільнення, слідів перекриття та 
ін.); 
- відсутність сторонніх предметів, які впливають на роботу транс-
форматорів; 
- цілісності і справності вимірювальних і захисних приладів (зокре-
ма манометричних сигналізуючих  термометрів, масловказівників та ін.); 
- стану видимих контактних приєднань і ущемлень; 
- показів масловказівників розширників на відповідність середній 
температурі масла в баку трансформатора; 
- стану індикаторного силікагелю в повітроосушниках; 
- рівня масла в масляних затворах повітроосушників; 
- стану системи охолодження. 

Поряд з цим мають бути перевірені: 
- стан заземлення бака, виводів нейтралі обмоток трансформатора; 
- стан електрообладнання та кола трансформатора, зокрема підк-

лючень вентильних розрядників або обмежувачів перенапруг. 

                                                           
13

 ГКД 34.46.501 – 2003. Галузевий керівний документ. Трансформатори силові. Типова  інструкція з експлуа-
тації. Чинний від 2003-04-19 
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Періодичність ТО трансформатора без його вимкнення , як правило, 
встановлюється місцевими інструкціями відповідно до вимог чинних ПТЕ елек-
тричних станцій та мереж. 

Під час проведення технічного обслуговування силових трансформато-
рів слід дотримуватись вимог Правил безпечної експлуатації електроустано-
вок (ДНАОП 1.1.10 – 1.01 -97). 

Строки огляду трансформаторів без вимкнення з мережі мають бути та-
кими: 

- в установках з постійним чергуванням персоналу або з місцевим 
персоналом один раз на добу (головні трансформатори електростанцій 
та підстанцій); 
- в установках без постійного чергування персоналу не рідше од-
ного разу на місяць, а в трансформаторних пунктах – не рідше одного 
разу на шість місяців. 
Технічним керівником підприємства залежно від місцевих умов і стану 

трансформаторів зазначені строки можуть бути змінені. 
У разі різкого зниження температури навколишнього повітря або інших 

різких змін погодних умов слід провести позачергові огляди встановлених зов-
ні силових трансформаторів, перевіривши рівень масла, стан вводів і систем 
охолодження. 

Огляди трансформаторів має здійснювати черговий персонал і періоди-
чно більш кваліфікований персонал, який відповідає за експлуатацію і в ціло-
му. 

 
1.5.2.2  Профілактичний контроль трансформаторів 

 
До профілактичного контролю відносяться роботи з перевірки трансфо-

рматорного масла, профілактичних випробувань трансформатора, а також ре-
гламентні роботи в міжремонтний період із заміни зношених частин і матеріа-
лів (зокрема силікагелю). 

Випробування трансформаторного масла має проводитися з такою пе-
ріодичністю: 
- для фізико-хімічного аналізу – відбір проби з бака трансформа-
тора через 10 днів, 1 місяць, 3 місяці після увімкнення трансформатора; 
далі – 1 раз на 3 роки, а також у разі аварійного вимкнення трансфор-
матора. 
- для хроматографічного аналізу (зокрема усі трансформатори з 
пристроями РПН) розчинених у маслі газів через 3 дні, 1 місяць, 3 міся-
ці, шість місяців після увімкнення трансформатора; далі – 1 раз на 6 мі-
сяців, а також при аварійному вимкненні трансформатора та при дії га-
зового реле на сигнал. 
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Показники якості трансформаторного масла мають задовольняти норми 
(додаток Б   типової інструкції з експлуатації силових трансформаторів). 

Для заливання слід застосовувати масло марок і з характеристиками, 
вказаними у зазначеному вище додатку. 

Для заливання необхідно застосовувати як правило, масло, аналогічне 
залитому до трансформатора. 

Не рекомендується змішувати масла різної якості з метою запобігти по-
гіршенню якості кращого масла, скорочення строку його служби і зростання 
експлуатаційних витрат. 

Допускається змішування масел однакової якості (СТКп, Т750 і Т1500) в 
будь-яких пропорціях, якщо tgδ пробної суміші не перевищує tgδ компонента з 
найвищими діелектричними втратами. 

Допускається змішування свіжих та експлуатаційних масел (кислотне 
число не більше 0,08 мг КОН, нейтральна реакція водної витяжки, відсутність 
розчиненого шламу). 

Суміш масел, призначених для трансформаторів різних класів напруги, 
повинна використовуватись тільки для трансформаторів нижчого класу напру-
ги. 

 
1.5.2.3  Регламентні роботи 
 
Для вчасного виконання регламентних робіт необхідно вести облік три-

валості робіт вузлів і матеріалів, схильних до зношення або старіння (шарико-
підшипники   маслонасосів,   силікагель фільтрів і т.ін.). 

Заміну силікагелю та повстяної прокладки в термосифонних і адсорб-
ційних фільтрах допускається здійснювати на працюючому трансформаторі. 

Під час проведення робіт на адсорбційному фільтрі необхідно пере-
вести дію вимикального елемента газового реле на сигнал. 

Для заповнення фільтрів слід застосовувати силікагель марки КСКГ згідно з 
ГОСТ 3956—76Е. Силікагель, який був у використанні, необхідно просушити до 
залишкового вологовмісту не більше 0,5 % (по масі). 

Періодичність заміни силікагелю вказана в додатку Е ГКД 34.46.501 - 
2003 . 

При заміні силікагелю особливу увагу слід звертати на видалення пові-
тря з фільтрів, керуючись при цьому інструкцією з експлуатації термоси-
фонного та адсорбційного фільтра. 

Для заповнення повітроосушника необхідно застосовувати силікагель 
марки КСКГ, просочений хлористим кобальтом і просушений до залишкового 
вологовмісту не більше 0,5 % (за  масою). 

Патрон заповнювати індикаторним силікагелем згідно з ГОСТ 
8984-75. 
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Одночасно з заміною силікагелю слід здійснювати очищення внутріш-
ньої порожнини і заміну масла в масляному затворі, керуючись вказівками 
інструкції з експлуатації повітроосушника. 

Змащувати шарніри і тертьові деталі передачі пристрою РПН серії 
РНОА необхідно через кожні шість місяців тугоплавким, незамерзаючим 
мастилом. 

Заміну мастила в редукторах приводів пристроїв РПН необхідно здійс-
нювати відповідно до вказівок інструкцій з їх експлуатації. 

Регламентні роботи під час технічного обслуговування маслонасосів 
серії МТ потрібно здійснювати після напрацювання 20 тис. год. 

При цьому необхідно вимкнути маслонасос із системи охолодження і 
перевірити стан підшипників, ущільнень, величину опору ізоляції електрод-
вигуна відносно корпусу, стан щілинного ущільнення робочих коліс. 

Заміну шарикопідшипників та інші відбудовні роботи потрібно здійсню-
вати при напрацюванні маслонасосом не більше 50 тис. год, якщо інше не за-
значено в його інструкції. Ці роботи повинні виконуватись відповідно до вказі-
вок, які містяться в паспорт маслонасоса. 

Не рідше одного разу на шість місяців необхідно перевіряти справ-
ність сигналізацій вимкнення маслонасосів і вентиляторів, а також уві-
мкнення резервного охолодника і джерела 

живлення. 
При оперативному вимкненні трансформатора необхідно залишати в 

роботі кола сигналізації масловказівників, відсічного клапана і газового реле 
(захисту РПН). 

 
1.5.2.4   Поточний ремонт силових трансформаторів 
 
Для проведення поточного ремонту трансформатор необхідно вивести 

з роботи. У загальному випадку періодичність проведення поточного ремонту 
силових трансформаторів – один раз на два роки.  Міжремонтний період тран-
сформаторів, що встановлені в місцях посиленого забруднення, може бути 
зменшений і встановлений згідно із місцевою інструкцією. 

У процесі ремонту необхідно виконати такі роботи: 
- очистити трансформатор, складові частини і комплектуючі виро-
би від пилу і масла; 
- перевірити відсутність повітря короткочасним відкриттям повіт-
роспускних пробок; 
- оглянути вузли трансформатора,  доступ до яких ускладнений 
без вимикання  (у силових трансформаторів споживчих трансформато-
рних підстанцій масловказівник, зовнішні струмові дні контактні 
з”єднання та ін.); 
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- усунути несправності, виявлені в процесі огляду та експлуатації 
трансформатора; 
- перевірити роботу відсічного клапана, стрілкових масловказівни-
кфів та інших приладів, встановлених на трансформаторі, керуючись 
вимогами інструкцій з експлуатації цих пристроїв і приладів; 
- виконати регламентні роботи, передбачені під час поточного ре-
монту, якщо термін їх проведення збігається з терміном ремонту; 
- перевірити і за необхідності відновити рівень масла в трансфор-
маторі та масло наповнених складових частинах; 
- відновити пошкоджені лакофарбові покриття  зовнішніх повер-
хонь( світло-сірий або темно-сірий колір); 
- відібрати проби масла з бака трансформатора, випробувати їх та 
виконати аналіз; 
- випробувати трансформатор, складові частини та комплектува-
льні вузли згідно з чинним ГКД 34.20.302 – 200214; 
- перевірити стан верхніх ущільнень високовольтних вводів із ура-
хуванням тяжіння проводів. 
 
1.5.3  Вимоги ПТЕ електроустановок споживачів15 щодо обслугову-

вання і ремонту силових трансформаторів  

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів містять 
окремий підрозділ(п.6.4 Силові трансформатори та масляні реактори),  вимоги 
якого  поряд із чинним ГКД  34.46.501 – 2003 „Трансформатори силові. Типова 
інструкція з експлуатації” поширюються на силові трансформатори (автотран-
сформатори) та масляні реактори споживачів  

Для забезпечення тривалої і надійної експлуатації трансформаторів 
споживчих трансформаторних підстанцій   за вимогами Правил необхідно за-
безпечити: 

 дотримання допустимих температурних і навантажувальних ре-
жимів, рівня  напруги; 
 дотримання характеристик ізоляції та трансформаторного масла 
у межах встановлених норм; 
 утримання у справному стані пристроїв охолодження, регулю-
вання напруги, захисту масла тощо. 

                                                           
14 ГКД 34.20.302 – 2002. Галузевий керівний документ. Норми випробування електрообладнання. Чинний від 

2003-09-01. 
15 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Затверджено Наказом Міністерства палива 

та енергетики України за № 258 від 25.07.2006. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 1143/13017 
від 25.10.2006. 
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На дверях трансформаторних пунктів і камер ззовні та всередині по-
винні бути вказані підстанційні номери трансформаторів, а з зовнішнього боку 
нанесені ще й  попереджувальні знаки відповідно до вимог ДНАОП 1.1.10-1.07. 

На баках трансформаторів   зовнішнього встановлення повинні бути за-
значені станційні (підстанційні) номери.  

Трансформатори   зовнішнього встановлення повинні бути пофарбовані 
у світлі кольори фарбою без металевих добавок, стійкою до атмосферних 
впливів і впливу оливи. 

Трансформатори, що вперше вводяться в експлуатацію, за відсутності 
відповідної вказівки заводу-виробника, внутрішньому огляду можуть не підля-
гати. 

Огляд з розкриванням трансформатора необхідний у разі зовнішніх по-
шкоджень, допущених під час транспортування або зберігання, та таких, що 
викликають припущення щодо можливості внутрішніх пошкоджень. 

Під час обслуговування трансформаторів повинні бути забезпечені  
зручні і безпечні умови для спостереження  за рівнем масла, газовим реле, а 
також для відбору проб масла. 

Рівень масла  в розширнику  трансформатора , який не працює, пови-
нен знаходитися на позначці, що відповідає температурі масла  трансформа-
тора   на даний момент. 

Обслуговуючий персонал повинен вести спостереження за температу-
рою верхніх шарів  масла  за термосигналізаторами і термометрами, якими 
оснащуються трансформатори з розширником, а також за показами мановаку-
умметрів  у герметичних  трансформаторах,  для яких у разі підвищення тиску 
в баку понад 50 кПа (0,5 кгс/см2) навантаження трансформатора повинне бути 
знижене. 

Трансформаторні установки оснащуються протипожежними засобами 
відповідно до вимог ПУЕ. Стаціонарні засоби пожежегасіння повинні бути у 
справному стані і підлягати перевіркам згідно з затвердженим  графіком. 

За наявності під трансформатором маслоприймальних пристроїв дре-
наж від них і  масловоди та маслозбірники  необхідно утримувати у справному 
стані відповідно до вимог  ПУЕ. 

За номінального навантаження трансформатора температура верхніх 
шарів масла  не повинна перевищувати (якщо в інструкціях заводів-виробників  
не обумовлені інші температури)  у  трансформаторів з системами охоло-
дження М (природна циркуляція повітря і масла) і Д (примусова циркуляція по-
вітря та природна циркуляція оливи) – 95 °С; 

Увімкнення трансформаторів   з системами охолодження М і Д на номі-
нальне навантаження допускається за будь-якої мінусової температури повіт-
ря. 

В аварійних умовах допускається увімкнення трансформаторів на повне 
навантаження незалежно від температури навколишнього повітря.  
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Для кожної електроустановки залежно від графіка навантаження, з вра-
хуванням надійності живлення споживачів і мінімальних втрат енергії повинна 
бути визначена кількість трансформаторів, що працюють одночасно. 

У розподільних електромережах напругою до 15 кВ включно повинні бу-
ти організовані вимірювання навантажень і напруги трансформаторів не рідше 
ніж два рази в перший рік експлуатації (у період максимальних і мінімальних 
навантажень), а надалі – за необхідністю. Терміни і періодичність вимірювань 
встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство. 

Працівники, які обслуговують трансформатори, обладнані перемикачем 
коефіцієнтів трансформації ПБЗ (перемикач без збудження), повинні не менше 
ніж два  рази на рік, перед настанням зимового максимуму і літнього мінімуму 
навантаження, перевірити правильність встановлення коефіцієнта трансфор-
мації. 

Пристрої регулювання напруги під навантаженням (РПН) трансформаторів повинні 
бути в роботі і, як правило, з автоматичним керуванням. За рішенням особи, відповідальної 
за електрогосподарство, допускається встановлення неавтоматичного режиму регулювання 
напруги шляхом дистанційного перемикання РПН з пульта керування, якщо коливання на-
пруги в мережі є в межах, що задовольняють вимоги споживачів електроенергії. Під час пе-
ремикань РПН перебування персоналу поблизу трансформатора забороняється. Огляд 
трансформаторів виконується у відповідності до інструкцій з їх експлуатації. 

Перемикання пристрою РПН трансформатора, що перебуває під напругою, вручну з 
місця (рукояткою, кнопками чи ключами приводу РПН) заборонене. 

Перемикаючі пристрої РПН трансформаторів дозволено вмикати в роботу за тем-
ператури верхніх шарів оливи мінус 20 °С і вищої для заглибних резисторних пристроїв 
РПН і температури навколишнього повітря мінус 45 °С і вищої  для перемикаючих пристро-
їв з контактором, розташованим на опорному ізоляторі поза баком трансформатора та об-
ладнаним пристроєм підігріву. 

Експлуатація пристроїв РПН повинна бути організована відповідно до вимог інстру-
кцій заводів-виробників. Кількість перемикань, зафіксованих лічильником, встановленим на 
приводі, необхідно реєструвати в експлуатаційній документації не рідше, ніж один раз на 
місяць. 

Під час роботи з перевантаженням трансформатора, що має пристрій РПН, здійс-
нювати перемикання відгалужень не допускається, якщо струм навантаження перевищує 
номінальний струм перемикаючого пристрою. 

Для масляних трансформаторів і трансформаторів з негорючим рідким 
діелектриком допускається тривале перевантаження однієї чи двох обмоток 
струмом, що перевищує на 5 % номінальний струм відгалуження, якщо напру-
га на жодній з обмоток не перевищує номінальну напругу відповідного відга-
луження. В автотрансформаторі струм у загальній обмотці повинен бути не 
більшим від  найбільшого тривало допустимого струму цієї обмотки. 

Допустимі тривалі перевантаження  сухих трансформаторів встанов-
люються в стандартних і технічних умовах конкретних груп і типів трансфор-
маторів. 
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Для масляних і сухих трансформаторів, а також трансформаторів з не-
горючим рідким діелектриком допускають систематичні перевантаження, зна-
чення і тривалість яких регламентуються інструкціями заводів-виробників. 

В аварійних режимах допускається короткочасне перевантаження тран-
сформаторів понад номінальний струм для всіх систем охолодження, значен-
ня і тривалість якого регламентована стандартами  ДСТУ 3463 “Керівництво з 
навантаження силових масляних трансформаторів” та ДСТУ 2767 “Керівницт-
во з навантаження сухих трансформаторів”. 

Якщо інше не визначено інструкціями заводів-виробників допускається 
короткочасне перевантаження трансформаторів для всіх систем охолодження 
незалежно від тривалості і значення попереднього навантаження і температу-
ри охолоджуючого середовища в межах, приведених в таблиці 1.1.  

 
   Таблиця 1.1 - Допустимі короткочасні перевантаження силових тран-

сформаторів 
 

Показник 
 

Допустимі  перевантаження 

1 Трансформатори масляніі:      

  - перевантаження струмом, % 30 45 60 75 100 

  - тривалість перевантаження, хв. 120 80 45 20 10 

2 Трансформатори сухі:      

  - перевантаження струмом, % 20 30 40 50 60 

  - тривалість перевантаження, хв. 60 45 32 18 5 
 
Введення в експлуатацію трансформатора необхідно здійснювати         

відповідно до інструкції заводу-виробника. Увімкнення в мережу трансформа-
тора (реактора) можна здійснювати як поштовхом на повну (номінальну) на-
пругу, так і підйомом напруги з нуля.  

Допускається тривала робота трансформаторів (за потужності не біль-
ше номінальної) у разі підвищення напруги на будь-якому відгалуженні будь-
якої обмотки на 10 % вище номінальної напруги даного відгалуження. При 
цьому напруга на будь-якій обмотці трансформатора  не повинна перевищува-
ти найбільшу робочу напругу для даного класу напруги. 

Допускається короткочасне перевищення напруги відповідно до інстру-
кції заводу-виробника. 

У разі автоматичного вимкнення трансформатора дією захисту від      
внутрішніх пошкоджень (газовий, диференційний) трансформатор можна вми-
кати в роботу лише після проведення огляду, випробувань, аналізу масла, га-
зу і усунення виявлених дефектів (пошкоджень). 
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У випадку вимкнення трансформатора від захистів, дія яких не 
пов’язана з його внутрішнім пошкодженням, він може бути увімкненим знову 
без перевірок (після його зовнішнього огляду). 

За потреби вимкнення роз’єднувачем (відокремлювачем) струму неробочого  ходу 
ненавантаженого трансформатора, обладнаного пристроєм РПН, після зняття навантажен-
ня на боці споживача перемикаючий пристрій повинен бути встановлений у положення, що 
відповідає номінальній напрузі. 

Резервні трансформатори повинні утримуватись в стані постійної гото-
вності до   увімкнення в роботу. 

Допускається паралельна робота трансформаторів (автотранс-
форматорів) за умови, що жодна з обмоток не буде навантажена струмом, 
який перевищує допустимий струм для даної обмотки. 

Паралельна робота трансформаторів дозволяється за  таких умов: 
 групи з’єднань обмоток однакові; 
 співвідношення потужностей трансформаторів не більше, ніж 1:3; 
 коефіцієнти трансформації відрізняються не більше,    ніж на ± 
0,5 %; 
 напруги короткого замикання відрізняються не більше, ніж        на 
± 10 %; 
 проведено фазування трансформаторів. 
Для вирівнювання навантаження між паралельно працюючими транс-

форматорами з різними напругами короткого замикання допускається в неве-
ликих межах змінювати  коефіцієнт трансформації шляхом перемикання відга-
луджень за умови, що жоден з трансформаторів не буде перевантажений. 

Огляд трансформаторів (без їхнього вимкнення) проводять в такі термі-
ни: 

 в електроустановках з постійним чергуванням персоналу – один  
раз на добу; 
 в електроустановках без постійного чергування персоналу – не 
рідше одного  разу на місяць, а в  трансформаторних пунктах – не рід-
ше одного разу на 6 місяців. 
Залежно від місцевих умов, конструкції і стану трансформаторів вказані 

терміни оглядів трансформаторів без вимкнення можуть бути змінені особою, 
відповідальною за електрогосподарство. 

Позачергові огляди трансформаторів проводять: 
 за різкої зміни температури зовнішнього повітря; 
 у разі  вимкнення трансформатора дією газового чи диферен-
ціального захисту. 
Під час огляду трансформаторів повинні бути перевірені: 
 покази термометрів та мановакуумметрів; 
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 стан кожухів трансформаторів і відсутність течі оливи, відповід-
ність рівня оливи в розширнику температурній позначці і наявність оли-
ви  в оливонаповнених вводах; 
 стан  маслоохолоджувальних і  маслозбірних пристроїв, а також 
ізоляторів; 
 стан ошиновки і кабелів, відсутність нагріву контактних з’єднань; 
 справність пристроїв сигналізації та пробивних запобіжників; 
 стан мережі заземлення; 
 стан маслоочисних пристроїв безперервної регенерації масла, 
термосифонних фільтрів і вологопоглинаючих патронів; 
 стан трансформаторного приміщення. 
Трансформатор повинен бути аварійно виведений  з роботи у разі ви-

явлення: 
 сильного нерівномірного шуму і потріскування всередині транс-
форматора; 
 перевищення нормованих температур нагрівання трансформа-
тора за нормального  навантаження й охолодження; 
 викиду масла з розширника чи розриву діафрагми  випускної 
труби; 
 витікання  масла з пониженням його рівня нижче рівня маслопо-
кажчика. 
Трансформатори виводяться з роботи також у разі потреби негайної 

заміни масла  за результатами лабораторних аналізів. 
Трансформатори з масою масла понад 1000 кг необхідно експлуатува-

ти з системою безперервної регенерації масла в термосифонних або адсорб-
ційних фільтрах. Необхідно періодично замінювати сорбент у фільтрах згідно з 
типовою інструкцією з експлуатації трансформаторів. 

Масло в розширнику трансформаторів , а також у баці або розширнику 
пристрою РПН повинне бути захищене від безпосереднього контакту з навко-
лишнім повітрям. 

У трансформаторах, обладнаних спеціальними пристроями, які запобі-
гають зволоженню масла, ці пристрої повинні бути постійно увімкнені незале-
жно від режиму роботи трансформатора. Експлуатація зазначених пристроїв 
повинна бути організована відповідно до інструкції заводу-виробника. 

Масло негерметичних маслонаповнених вводів повинне бути захищене 
від зволоження. 

Поточні ремонти трансформаторів повинні бути проведені залежно від 
їх стану і в міру необхідності. Періодичність поточних ремонтів встановлює 
особа, відповідальна за електрогосподарство. Ремонт необхідно виконувати 
згідно із затвердженими графіком і обсягами. 

Капітальні ремонти необхідно проводити: 
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 трансформаторів напругою 110  кВ і вищою потужністю 63 МВА і 
більшою  – не     пізніше ніж через 12 років після введення в експлуата-
цію з врахуванням результатів профілактичних випробувань, а надалі – 
в міру необхідності, залежно від результатів випробувань і їх стану; 
 інших трансформаторів – залежно від результатів випробувань і 
їх стану. 
Випробування трансформаторів необхідно проводити відповідно до до-

датків  1 і 2   до ПТЕ-2006  з урахуванням вимог заводів-виробників. 
 
1.5.4  Вимоги Системи ПЗР і ТО  щодо обслуговування і ремонту 

силових трансформаторів і обладнання споживчих трансформаторних 
підстанцій 

 
Система ПЗР і ТО16   електрообладнання сільськогосподарських  підп-

риємств регламентує питання технічного обслуговування і ремонту розподіль-
чих пристроїв напругою до 1000 В споживчих трансформаторних підстанцій, 
встановлюючи  їх періодичність(таблиця 1.2) і  трудомісткість (таблиця  1.3). 

 

Таблиця 1.2 - Перiодичнiсть технічного обслуговування(ТО) i поточного 
ремонту(ПР)  обладнання  трансформаторних підстанцій 

 
 

Обладнання 
Періодичність, місяців 

ТО ПР 

Панельні щити розподільних пристроїв комплект-
них трансформаторних підстанцій 

Те ж саме, закритих трансформаторних підстанцій 

2 
 

3 

12 
 

18 
 

Таблиця 1.3 - Трудомісткiсть технічного обслуговування(ТО) i поточного 
ремонту(ПР)  обладнання  трансформаторних підстанцій 

 

 
Обладнання 

Трудомісткість, люд.-год. 

ТО ПР 

Панельнi щити розподільних пристроїв  
напругою до 1000 В з рубильником  
та запобiжником (1 панель на 4 фiдери) 

1,0 10 
 

Те саме, з автоматичними вимикачами 
(1 панель на 4 фiдери) 

2,0 20 
 

 

                                                           
16

 Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудоваиня сельс-
кохозяйственных предприятий / Госагропром СССР. – М.: ВО «Агропромиздат», 1987. – 191с. 
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Вказані також типові обсяги робіт(таблиця 1.4) та норми витрат матері-
алів і запасних частин  на виконання технічного обслуговування(ТО) i поточно-
го ремонту(ПР)  обладнання трансформаторних підстанцій.  

 
Таблиця 1.4 – Типові обсяги робіт з  ТО i ПР обладнання  трансформа-

торних підстанцій 
 

Обладнання Обсяг робіт 

Розподільчі пристрої напругою до 
1000 В (панельні щити з рубильника-
ми, запобіжниками і автоматичними-
вимикачами) 

Технічне обслуговування 
Очистити від пилу і бруду панелі, ши-
ни, ізолятори, рубильники, запобіжни-
ки, автоматичні вимикачі. Усунути ви-
явлені дефекти. Перевірити та підтяг-
нути контактні з»єднання. Провести 
технічне обслуговування окремих 
апаратів розподільчого пристрою. 

Поточний ремонт 
Очистити від пилу і бруду панелі, ши-
ни, ізолятори, рубильники, запобіжни-
ки, автоматичні вимикачі. Замінити 
пошкоджені ізолятори.Відремонтувати 
або замінити пошкоджені ділянки шин.  
Перевірити та підтягнути контактні 
з»єднання. Перевірити стан контакт-
них поверхонь ножів і губок рубильни-
ків. Підтягнути всі кріпильні деталі. 
Відрегулювати контпкти. Перевірити 
роботу приводів. 
Виконати поточний ремонт апаратів 
розподільчих пристроїв. Перевіритит 
стан кінцевих заробок кабелів. Пере-
вірити і відремонтувати вторинні кола 
комутації і світлової сигналізації. За-
мінити несправні апарати вторинних 
кіл та електровимірювальні прилади. 
Виконати встановлені нормативними 
документами вимірювання та випро-
бування обладнання і трансформато-
рного масла. 
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1.6  Профілактичні випробування силових трансформаторів та об-
ладнання споживчих трансформаторних підстанцій 

 
Випробування є важливим технічним заходом, що забезпечує виявлен-

ня і своєчасне усунення прихованих неполадок та пошкоджень трансформа-
торів. Конкретні терміни випробувань визначаються особою, відповідальною 
за енергогосподарство підприємства на основі вимог чинних нормативних до-
кументів та технічної документації заводів-виробників трансформаторів. При 
цьому враховуються місцеві умови експлуатації (зокрема режими навантажен-
ня) і технічний стан трансформаторів. 

  
1.6.1 Вимоги Норм випробування електрообладнання  щодо ви-

пробування силових трансформаторів  
 
Галузевий керівний документ (ГКД 34.20.302 – 2002. Норми випробу-

вання електрообладнання)17 містить окремий розділ, що регламентує обсяг і 
періодичність вимірювань і випробувань силових трансформаторів. 

Стосовно силових трансформаторів на напругу до 35 кВ потужністю до 
6300 кВА (зокрема трансформаторів споживчих ТП 6 – 10 / 0,4 кВ) передбачені 
вимірювання та випробування, перелічені в таблиці 1.5. 

 

Таблиця 1.5 – Вимірювання та випробування силових трансформаторів 
на напругу до 35 кВ потужністю до 6300 кВА  

 
Час проведення вимірювань  

та випробувань 
Перелік вимірювальних операцій  

та перевірок 

Під час приймально-здавальних ви-
пробувань  (першому увімкненні)    і 
після капітального ремонту         
з розбиранням активної частини 

1. Визначення умов увімкнення тран-
сформаторів 

2. Вимірювання опору ізоляції. 
3. Вимірювання опору обмоток пос-

тійному струмові. 
4. Вимірювання струму і втрат неро-

бочого ходу при зниженні напруги. 
5. Випробування бака на щільність. 
6. Вимірювання характеристик транс-

форматорного масла. 
7. Випробування трансформаторів 

увімкненням поштовхом на номіна-
льну напругу 

                                                           
17

 ГКД 34.20.302 – 2002. Галузевий керівний документ. Норми випробування електрообладнання. Чинний від 
2003-09-01. 
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Продовження таблиці 1.5 
Щорічно 1 Перевірка роботи перемикальних 

пристроїв  типів РПН і ПБЗ 
2 Вимірювання характеристик транс-
форматорного масла. 

Не менше, ніж один раз в чотири роки 
(додатково до щорічних випробувань) 

1 Вимірювання опору ізоляції. 
2 Вимірювання характеристик транс-
форматорного масла. 

Не менше, ніж один раз у вісім років 
(додатково до періодичних випробу-
вань раз у чотири роки) 

1 Вимірювання опору обмоток постій-
ному струмові. 
2 Випробування вбудованих трансфо-
рматорів струму 

Через 12 років18 після введення  
в експлуатацію (додатково  
до періодичних випробувань 
 раз у вісім років) 

1 Перевірка дії допоміжних елементів 
(зокрема стрілкового маслопокажчика) 
2 Випробування вбудованих трансфо-
рматорів струму 

 
Окремо розглядаються вимірювання і випробування сухих та герметич-

них масляних трансформаторів.  
Обов”язковий додаток  Б зазначеного вище галузевого керівного доку-

мента визначає умови введення в експлуатацію силових масляних трансфор-
маторів на напругу до 750 кВ. 

Питання про допустимість увімкнення трансформатора без сушіння по-
винне вирішуватися за результатами випробувань і з урахуванням умов, в 
яких знаходився трансформатор до і під час ремонту. 

У разі проведення контрольного нагрівання трансформатора,  підсушу-
вання або сушіння ізоляції після виконання цих робіт слід повторити вимірю-
вання характеристик ізоляції. 

Стан силових трансформаторів на напругу до 35 кВ  потужністю до 
6300 кВА , які транспортуються з маслом і розширником до і під час монтажу 
превіряється в наступному порядку і обсязі: 

- проводиться зовнішній огляд трансформатора і перевірка  наяв-
ності пломб н кранах і пробці для відбирання проби масла; 
- відбирається проба масла з трансформатора і проводяться його 
випробування в обсязі скороченого аналізу; 
- вимірюється  опір ізоляції   R60 і визначається коефіцієнт абсорб-
ції  R60 /  R15  
Умови  вмикання трансформатора без сушіння є такими: 

                                                           
18  Для вирішення питання про необхідність проведення капітального ремонту трансформаторів з урахуван-
ням результатів вимірювань, випробувань і оцінення стану трансформатора з умов роботи, результатів огля-
ду з розкриттям ідентичних трансформаторів 
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а) рівень масла в розширнику має бути в межах відміток масловказівни-
ка; 
б) характеристики масла мають відповідати встановленим галузевим 
керівним документом вимогам стосовно гранично допустимих значень 
показників якості трансформаторного масла; 
в) значення   R60 /  R15 повинне бути не меншим 1,3, а   R60  - не менше 
значень, наведених у талиці Б.4 додатку; 
г) якщо умова а) не дотримана, але обмотки трансформатора і переми-
кач відгалужень покриті маслом, або якщо не виконано умову б)  чи в) , 
але в маслі відсутні сліди води і пробивна напруга масла знизилася по-
рівняно з нормованим значенням напруги не більше, ніж на 5кВ, необ-
хідно додатково виміряти і порівняти з нормованими значеннями   tgδ 
обмоток трансформатора f у маслі.  
Трансформатори можна вмикати без сушіння ізоляції при дотриманні 

таких умов за наведеним вище переліком а – г: 
- а), б), в); 
- б), в), г); 
- а),в), г); 
- а),б),г). 
Для трансформаторів потужністю до 630 кВА достатньо виконати ви-

пробування масла лише на пробивну напругу. При цьому у маслі не повинно 
бути слідів води. Поряд з цим необхідно виміряти опір ізоляції R60  і записати 
його значення до протоколу випробувань. Увімкнення цих трансформаторів 
без сушіння ізоляції можливе  при дотриманні таких умов: 

- а), б); 
- в),г); 
- а),г) 
 
1.6.2 Вимоги типової інструкції з експлуатації силових трансфор-

маторів щодо випробувань силових трансформаторів  
 
Профілактичні випробування трансформаторів необхідно здійснювати 

під час поточних і капітальних ремонтів для перевірки стану трансформато-
ра, який знаходиться в експлуатації, одночасно якості ремонту. 

За необхідності профілактичні випробування можна здійснювати в мі-
жремонтний період під час планового технічного обслуговування з метою ко-
нтролю стану ізоляції трансформатора, якщо є ознаки її погіршення, напри-
клад, через зниження якості масла. Випробування трансформатора також 
необхідно здійснювати після аварії, якщо вона не супроводжувалась по-
жежею. 
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Профілактичні випробування необхідно здійснювати в обссязі, вста-
новленому Нормами  випробування  електрообладнання(ГКД 34.20.302 – 
2002).  

Результати випробувань слід порівнювати з установленими параме-
трами. Якщо вимірювана величина не нормується, результати вимірювань 
необхідно порівняти  з даними попередніх вимірювань або аналогічних ви-
мірювань на однотипному трансформаторі.  

Результати усіх випробувань необхідно оформляти протоколами, в 
яких окрім результатів вимірювань і випробувань мають бути нведені дані 
про застосовувані прилали і схеми випробувань, температуру обмоток і ма-
сла та інші дані, необхідні для коректного порівняння результатів випробу-
вань, проведених  у різний час. 

Результати випробувань не можуть бути єдиним і достатнім критері-
єм для оцінення стану трансформатора. 

Для оцінення стану трансформатора потрібно застосовувати систе-
мний підхід, який враховує результати всіх випробувань, у тому числі і 
додаткових перед ремонтом (наприклад, вимірювання опору короткого 
замикання), відомостей про попередню роботу трансформатора, дані 
огляду і внутрішнього ремонту. 

Аналіз стану трансформатора включає: 
- систематизацію та аналіз режимів роботи трансформатора, 
при цьому особлива увага приділяється розгляданню аварійних режи-
мів, допустимих навантажень і перевантажень; 
- систематизацію та аналіз відмов і несправностей трансформа-
торного обладнання  і складових частин  (у тому числі конт роль-
но-вимірювальної апаратури); 
- оцінення результатів робіт з поточного обслуговування, вияв-
лення вузлів, які працюють понад нормативний ресурс (у першу чер-
гу маслонасоси системи охолодження); 
- систематизацію та аналіз результатів перевірки трансформа-
торного масла і профілактичних випробувань трансформатора з ви-
значенням тенденції їх зміни; при цьому особливу увагу слід приді-
ляти результатам аналізу розчинених у маслі газів і характеристи-
кам масла, які свідчать про рівень забруднення і старіння. 
Для оцінення стану ізоляції трансформаторів на напругу 110 кВ і 

вище необхідно використовувати макети ізоляції. 
Програма додаткових випробувань і внутрішнього огляду повинна 

складатись з урахуванням результатів аналізу стану трансформатора, умов 
експлуатації, особливостей його конструкції. 

Остаточне оцінення стану трансформатора слід здійснювати за ре-
зультатами всіх випробувань і вимірювань і порівнянням їх з даними попе-
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редніх випробувань і вимірювань із урахуванням аналізу даних з його 
експлуатації. 

За результатами оцінення стану трансформатора приймається рі-
шення про строки проведення відповідного ремонту. 

 
1.6.3  Вимоги Правил технічної експлуатації електроустановок   

споживачів щодо випробувань силових трансформаторів та обладнання 
споживчих  трансформаторних підстанцій 

 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів містять 

два окремих додатки, що регламентують питання випробувань та вимірювань 
параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів19.  

Передбачені три види випробувань: 

- міжремонтні  М; 

- після поточного ремонту  П; 

- після капітального ремонту  К. 
Випробування К для трансформаторів напругою 110 кВ і вище потужніс-

тю 63 МВ*А і більше проводяться вперше не пізніше ніж через 12 років після 
введення в експлуатацію з урахуванням результатів профілактичних випробу-
вань, а надалі – за потреби залежно від результатів випробувань і стану тран-
сформаторів, для інших трансформаторів – за результатами випробувань та 
їх стану 

Випробування П для трансформаторів проводяться за необхідності; для 
трансфороматорів, установлених у місцях посиленого забруднення – згіно з 
виробничими інструкціями. 

Виробування М  проводяться у терміни, встановлені системою технічно-
го обслуговування і ремонту 

 
Програма випробувань силових трансформаторів потужністю до 1000 

кВ.А, що встановлюються на більшості сільських споживчих трансформатор-
них підстанцій, включає такі вимірювальні і контрольні операції: 

2.1 Визначення умов увімкнення трансформатора – К 
Трансформатори, що пройшли капітальний ремонт з повною або частковою замі-

ною обмоток чи ізоляції, підлягають сушінню незалежно від результатів вимірювання. 
Трансформатори, що пройшли капітальний ремонт без заміни обмоток чи ізоляції, 

можуть бути увімкнені в роботу без підсушування чи сушіння. Якщо показники масла й ізо-
ляції обмоток відповідаютьвимогам ПТЕ(табл1 дод.2), а також за дотримання умов перебу-
вання активної частини на повітрі. 

Тривалість робіт, пов”язаних з розгерметизацією бака,повинна бути не більше ніж : 
                                                           

19  “Норми і методи випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів елект-

роустановок споживачів” (ПТЕ-2006, додаток 1). 
Основні нормативно-технічні показники, які використовуються при проведенні випробувань та вимі-

рювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів” (ПТЕ-2006, додаток 2). 
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- для трансформаторів напругою до 35 кВ – 24 години  при відносній вологос-
ті до 75% і 16 годин при відносній вологості до 85%; 
- для трансформаторів напругою 110 кВ і більше - 16 години при відносній 
вологості до 75% і 10 годин при відносній вологості до 85%. 
Якщо час огляду трансформатора перевищує вказаний, але не більше ніж у 2 рази, 

то має бути проведене контрольне підсушування трансформатора. 
У разі заповнення трансформаторів маслом з іншми характеристиками , ніж у зали-

того до ремонту, можуть спостерігатися зміни опору ізоляції і    , що повиино враховуватися  
під час комплексної оцінки стану трансформаторів. Умови увімкнення сухих трансформато-
рів без сушіння визначаються відповідно до вказівок заводу-виробника 

2.2  Вимірювання опору ізоляції : 
а) обмоток з визначенням відношення R60/R15 (R60 — опір ізоляції, вимі-

ряний через 60 с; R15 — те саме через 15 с)  - К, П, М 
Найменші допустимі значення опору ізоляції, за яких можливе увімкнення трансфо-

рматорів у роботу після капітального ремонту,  наведені в таблиці 2 додатку 2. 
Під час поточного ремонту і міжремонтних випробувань значення опору ізоляції R60 

і відношення R60/R15 не нормуються, але вони  повинні враховуватися під час комплексного 
розгляду результатів вимірювань всіх параметрів ізоляції та порівнюватися з параметрами, 
отриманими раніше 

Вимірюється мегомметром напругою 2500 В. 
Вимірювання проводиться за схемами, наведеними в таблиці 3 додатку 2  
Під час поточного ремонту вимірювання здійснюється, якщо для цього не потрібне  

розшиновування 
 трансформатора 
Для трансформаторів напругою до 150 кВ опір ізоляції рекомендується вимірювати 

за температури не нижче, ніж 10 °С 

 б) ярмових балок, пресувальних кілець і доступних стяжних шпильок - 
К, П 

Опір ізоляції не нормується 
Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 1000,  2500 В в  оливних транс-

форматорах тільки під час капітального ремонту, а в сухих трансформаторах і під час поточ-
ного ремонту 

2.4 Випробування підвищеною напругою промислової частоти (рис.1.22)  
- К 

Під час ремонту з повною заміною обмоток та ізоляції трансформатори 
випробовуються напругою, значення якої наведене в таблиці 5 додатку 2 

Під час капітальних ремонтів без заміни обмоток та ізоляції випробування ізоляції 
обмоток оливонаповнених трансформаторів не обов’язкове  

Випробування ізоляції сухих трансформаторів проводиться обов’язково 

а) ізоляції обмоток напругою 35 кВ і нижче разом з вводами;  
Випробувальна напруга  у разі часткової заміни обмоток  приймається  

90 % від наведеної в таблиці 5 додатку 2, а у разі капітального ремонту без за-
міни обмоток та ізоляції або з заміною ізоляції, але без заміни обмоток – 85 % 
від вказаної в таблиці 5 додатку 2  

Тривалість випробування 1 хв. 
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б) ізоляції доступних для випробування стяжних шпильок, пресувальних 
кілець і ярмових балок 

Випробовується напругою 1 кВ протягом 1 хв., якщо заводом-ви-
робником не установлені більш жорсткі норми випробування 

Випробування проводиться за необхідності під час огляду і ремонту ак-
тивної частини.  

Див. також п.1.13   розділу 1 додатку 1 

2.5 Вимірювання опору обмоток постійному струму - К, М 
Допускається відхилення виміряного значення  в межах 2 % від опору, 

отриманого на відповідних відгалуженнях інших фаз і від вихідних значень 
опору 

Вимірювання проводиться на всіх відгалуженнях, якщо в заводському паспорті не-
має інших вказівок і якщо спеціально для цього не треба виймати активну частину 

Вимірювання проводиться на всіх відгалуженнях, якщо в заводському паспорті не-
має інших вказівок і якщо спеціально для цього не треба виймати активну частину 

2.9 Оцінка стану перемикального пристрою – К. 
Проводиться відповідно до інструкцій заводу-виробника або норматив-

но-технічної документації. 
2.10 Випробування бака з радіаторами статичним тиском стовпа масла 

(рис.1.23) – К 
Не повинно бути течі оливи. Трансформатори без розширника і герме-

тизовані на оливощільність не випробуються 
Випробування проводиться тиском стовпа оливи, висота якого над рівнем заповне-

ного розширника приймається  0,6 м; для баків хвилястих і з пластинчатими радіаторами - 
0,3 м  

Тривалість випробування не менше, ніж 3 год. за температури оливи не нижче, ніж 
10 °С 

2.12 Перевірка стану індикаторного силікагелю повітроосушувальних  
фільтрів - К, П, М 

Силікагель повинен мати рівномірне блакитне забарвлення зерен. Зміна 
кольору зерен силікагелю на рожевий свідчить про його зволоження 

2.13 Фазування трансформаторів (рис.1.24)– К 
Чергування фаз повинно співпадати 
Фазування проводиться після капітального ремонту, а також після змін у первинних 

колах 

2.14 Випробування трансформаторної оливи 
а) з бака трансформатора - К, П, М 
Олива випробовується за показниками, наведеними в   пп. 1- 5 таблиці 

6 додатку 2.  Вимірювання tgσ оливи  проводиться у трансформаторах, які ма-
ють підвищене значення tg σ ізоляції. Олива  з трансформаторів з плівковим 
захистом повинна додатково  випробовуватися: за показниками, наведеними в 
пп. 7 і 8 таблиці 6 додатку 2, з азотним захистом — за показниками п. 7  таб-
лиці 6 додатку 2 
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Рисунок  1.22 - Схема випробувань електричної міцності ізоляції обмо-
ток трансформатора підвищеною напругою змінного струму: 1 – випробувальний 

трансформатор; 2, 3  - вимірювальні прилади; 4 – випробовуваний трансформатор;             
5 – резистор для обмеження струму короткого замикання у разі пробою ізоляції;                    
6 – кульовий розрядник 
 

 

Рисунок  1.23 - Випробування бака трансформатора з радіаторами  ста-
тичним тиском стовпа масла 
 

Рисунок  1.24 - Фазування силових трансформаторів перед увімкненням 
на паралельну роботу: а) схема з’єднання обмоток У/УН–0; б) схема з’єднання обмоток 

У/Д–11 
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Випробування проводяться:  
 після капітального ремонту трансформатора;  
 не рідше, ніж один раз на 5 років для трансформаторів потужніс-
тю понад 630 кВА, які працюють з термосифонними фільтрами;  
 не рідше, ніж один раз на 2 роки для трансформаторів потужніс-
тю понад 630 кВА, що працюють без термосифонних фільтрів. 
У трансформаторів потужністю до 630 кВА проба оливи не відбираєть-

ся. У разі незадовільних характеристик ізоляції здійснюються роботи з віднов-
лення ізоляції, заміни оливи та силікагелю у термосифонних фільтрах 

2.16 Випробування трансформаторів увімкненням поштовхом – К 
У процесі 3–5-разового увімкнення трансформатора на номінальну на-

пругу і витримки під напругою протягом часу не менше, ніж 30 хв. не повинно 
бути явищ, що вказують на незадовільний стан трансформатора 

Трансформатори, змонтовані за схемою блока з генератором, вмика-
ються в мережу з підніманням напруги від нуля 

2.18 Перевірка вбудованих трансформаторів струму – К, М 
Проводиться відповідно до розділу 21 (п.21.1, п.23.3, п.21.4)  додатку 1 

до ПТЕ – 2006.  
Основні нормативно-технічні показники, які використовуються при про-

веденні випробувань силових трансформаторів, наведені в додатку Ц, а нор-
мовані значення характеристик ізоляції  силових трансформаторів, випробу-
вальна напруга промислової частоти для обмоток силових трансформаторів 
та максимально допустимі в експлуатації показники якості трансформаторного 
масла відповідно в додатках  Ш, Щ і Ю. 

Випробування силових трансформаторів проводяться як правило із за-
стосуванням спеціалізованих випробувальних лабораторій(рис.1.25). 

 
1.7 Технічна документація на силові трансформатори  та споживчі 

трансформаторні підстанції 
 

З метою забезпечення належного рівня експлуатації силових трансфо-
рматорів та споживчих підстанцій необхідно мати впорядковану технічну доку-
ментацію, що містить характеристики обладнання, відомості про його техніч-
ний стан і про виконані роботи  з обслуговування, ремонту і випробувань. 

Перелік технічної документації, склад її та порядок ведення встанов-
люються енергопостачальною організацією з дотриманням вимог ПТЕ-95 (гл. 
1.4). 

Конкретний перелік технічної документації на силові трансформатори 
встановлює ГКД 34.46.501-2003.Трансформатори силові. Типова інструкція з 
експлуатації” (п. 4.28): 
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- паспорт трансформатора, паспорти на комплектуючі вироби, ін-
струкції з експлуатації, необхідні рисунки, що входять до складу експлу-

атаційної документації заводу-виготовлювача; 
- акти приймання і монтажу, протоколи пускових випробувань, акти 
капітальних ремонтів і протоколи випробувань під час ремонтів транс-
форматора; 
- протоколи випробувань трансформаторного масла на всіх стаді-
ях експлуатації трансформатора і аналізу газу, вилученого з нього; 
- акти про аварійні пошкодження трансформатора або комплекту-
ючих вузлів; 
- місцеві інструкції з експлуатації, циркуляри, розпорядження то-
що, які стосуються даного трансформатора; 
Поряд з цим слід передбачати оперативну документацію, відомості ро-

зрахунків, журнали оглядів, журнали реєстрації ресурсу, журнали дефектів і т. 
ін. 

На кожну трансформаторну підстанцію має бути заведений паспорт-
ремонтна карта, що містить відомості технічного і конструктивного характеру, 
а також відомості про виконані роботи з обслуговування, ремонту, перевірок і 
випробувань наявного обладнання. 

Формуляр трансформатора додається до паспорту-ремонтної карти пі-
дстанції. 

У ряді випадків зокрема для оцінки можливості підєднання нових елек-
троприймачів чи необхідності заміни трансформатора доцільно вести журнал 

обліку споживачів та вимірювання струмів і напруг (з боку нижчої напруги 23 
рази протягом року). 

Важливими експлуатаційними документами є також: 
 карта огляду трансформаторної підстанції; 
 відомість дефектів; 
 річний графік профілактичних робіт, ремонтів та випробувань. 
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Високовольтний відсік оператора 
 

  
Функціональні можливості лабораторії 
- контроль технічного стану силових трансформаторів; 
- високовольтні випробування  силових трансформаторів; 
- комп’ютерна обробка даних з видачею протоколу випробувань на принтер. 
Основні компоненти лабораторії: 
- прилади для випробування трансформаторного масла: 

o прилад DTA-100E – для визначення електричної міцності масла; 
o Aquameter KFM 1000 – для вимірювання вмісту вологи у маслі; 
o прилад Dieltest DTL – для визначення tgδ , відносної діелектричної проникності  
та питомого опору масла; 
o хроматограф TFGA-P200 – для визначення вмісту в маслі розчинених газів; 

- система PGK-110АС для випробування електрообладнання змінною напругою 
110 кВ; 
- комбінована вимірювальна система ТР-01А; 

o вимірювання tgδ обмоток і вводів; 
o визначення ємності вводів; 
o визначення коефіцієнта трансформації; 
o вимірювання втрат неробочого ходу (втрати в сталі); 
o вимірювання втрат короткого замикання (втрати в міді); 

- прилад для пошуку відповідного кабелю KSG-80; 
- пристрої безпеки та блокування; 
- пристрої електроживлення та з’єднання – опора кабельних барабанів, кабелі з’єднання 
об’єкту, що випробовується з вимірювальною системою, мережевий кабель, заземлювальний ка-
бель, аварійний електроагрегату 

 

 
Рисунок 1.25 - Пересувна вимірювальна лабораторія TRAFOLABOR 

для контролю технічного стану силових трансформаторів 
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Додаток А 
Стаціонарні розподільчі силові масляні трансформатори серії ТМ напругою до 10 кВ 

(ВАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» , м. Запоріжжя) 
 

 
Тип 

трансформатора 

 

Номінальна 
потужність, 

кВА 

 

Номінальна напруга 
обмотки В.Н/Н.Н.,кВ 

 

Напруга короткого 
замикання, % 

 

Втрати неробочо-
го ходу Ро, Вт 

Втрати коротко-
го замикання Рk, 

Вт 

 

Габарити трансфо-
рматора, мм LхBхH 

 

Маса 
повна, 

кг 

 

Маса 
масла, 

кг 

ТМ-25/10/0,4-У1 25 10/0,4;     6/0,4 4,0 90 525 965х325х1095 302 72 

ТМ-40/10/0,4-У1 40 Те ж Те ж 140 770 980х350х1095 355 81 

ТМ-63/10/0,4-У1 63 -  х  - -  х  - 175 1025 1023х390х1219 470 100 

ТМ-100/10/0,4-У1 100 -  х  - -  х  - 250 1935 1098х539х1294 583 129 

ТМ-160/10/0,4-У1 160 -  х  - -  х  - 390 2240 1223х598х1339 780 170 

ТМ-250/10/0,4-У1 250 -  х  - -  х  - 560 3400 1318х638х1414 1030 240 

ТМ-400/10/0,4-У1 400 -  х  - -  х  - 730 5200 1348х887х1516 1650 315 

ТМ-630/10/0,4-У1 630 -  х  - -  х  - 730 5200 1561х926х1674 1650 315 

ТМ-1000/10/0,4-У1 1000 -  х  - -  х  - 1550 10500 1750х1000х1980 3000 900 

Схема і група з’єднання обмоток - Y/Yн-0 

Діапазон і кількість ступенів регулювання напруги (ПБЗ) -  2х2,5 
Номінальна частота мережі, Гц  - 50. 

Найбільш  довготривала робоча напруга обмотки В.Н., кВ – 6,9 / 11,5; 
Клас нагрівостійкості ізоляції за ГОСТ 8865 – А.  

Матеріал провідників обмоток - мідь 
Максимальне перевищення температури обмоток / масла, °С - +65 / +60 

Максимальна температура навколишнього повітря, °С - +40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Імпульсна випробувальна напруга, кВ частотою 50 Гц: обмотки В.Н. (6кВ/10кВ) – 25 / 35 
Пробивна напруга трансформаторного масла, кВ при температурі +20°С – 50 

Тангенс кута діелектричних втрат трансформаторного масла, % при температурі +90°С – 0,43 
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Додаток Б 
Стаціонарні розподільчі силові масляні трансформатори серії ТМГ герметичного виконання напругою до 10 кВ 

(ВАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» , м. Запоріжжя) 
 

Тип 
трансформатора 

Номінальна 
потужність, 

кВА 

Номінальна на-
пруга обмотки 

В.Н/Н.Н.,кВ 

Напруга короткого 
замикання, % 

Втрати неро-
бочого ходу 

Ро, Вт 

Втрати короткого 
замикання  

Рk, Вт 

Габарити трансфор-
матора, мм LхBхH 

Маса пов-
на, кг 

Маса мас-
ла, кг 

ТМГ-10/10/0,4-У1 10 6/0,4;     10/0,4 4,0 75 300 735х473х888 265 74 

ТМГ-16/10/0,4-У1 16 Те ж Те ж 80 430 735х473х888 302 72 

ТМГ-25/10/0,4-У1 25 -  х  - -  х  - 90 525 735х473х888 303 72 

ТМГ-40/10/0,4-У1 40 -  х  - -  х  - 140 770 765х498х888 367 90 

ТМГ-63/10/0,4-У1 63 -  х  - -  х  - 175 1025 867х531х1093 486 107 

ТМГ-100/10/0,4-У1 100 -  х  - -  х  - 300 1970 1048х612х1192 587 175 

ТМГ-160/10/0,4-У1 160 -  х  - 4,5 420 2650 1166х636х1159 800 200 

ТМГ-250/10/0,4-У1 250 -  х  - Те ж 560 3800 1231х703х1207 1050 196 

ТМГ-250/10/0,4-У1 250 -  х  - -  х  - 560 3800 1276х681х1235 1010 250 

ТМГ-400/10/0,4-У1 400 -  х  - -  х  - 730 5400 1258х853х1422 1675 383 

ТМГ-400/10/0,4-У1 400 -  х  - -  х  - 730 5200 1235х887х1306 1610 285 

ТМГ-630/10/0,4-У1 630 -  х  - -  х  - 1100 7600 1568х978х1460 2100 420 

ТМГ-1000/10/0,4-У1 1000 -  х  - 6 1550 10500 1750х1000х1820 2900 800 

 
Схема і група з’єднання обмоток - Y/Yн-0 

Діапазон і кількість ступенів регулювання напруги (ПБЗ) -  2х2,5 
Номінальна частота мережі, Гц  - 50. 

Найбільш  довготривала робоча напруга обмотки В.Н., кВ – 6,9 / 11,5; 
Матеріал провідників обмоток – мідь;  Клас нагрівостійкості ізоляції за ГОСТ 8865 – А.  

Максимальне перевищення температури обмоток / масла, °С - +65 / +60; Максимальна температура навколишнього повітря, °С - +40 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Імпульсна випробувальна напруга, кВ частотою 50 Гц: обмотки В.Н. (6кВ/10кВ) – 25 / 35 
Пробивна напруга трансформаторного масла, кВ при температурі +20°С – 50 

Тангенс кута діелектричних втрат трансформаторного масла, % при температурі +90°С – 0,43 
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Додаток В 
Стаціонарні розподільчі силові масляні трансформатори серії ТМГС напругою до 10 кВ  

для встановлення на одностовпових щоглових підстанціїях 
(ВАТ «Завод малогабаритних трансформаторів» , м. Запоріжжя) 

 
 

Тип 
трансформатора 

 

Номінальна 
потужність, 

кВА 

 
Номінальна напруга 
обмотки В.Н/Н.Н.,кВ 

 

Напруга короткого 
замикання, % 

Втрати неро-
бочого ходу 

Ро, Вт 

Втрати корот-
кого замикання 

Рk, Вт 

 

Габарити трансфо-
рматора, мм LхBхH 

 

Маса пов-
на, кг 

 

Маса 
масла, 

кг 

ТМГС-30/10/0,4-У1 30 10/0,4 4,0 100 700 835х532х1004 346 81 

ТМГС-40/10/0,4-У1 40 10/0,4;      4,0 140 770 941х557х1014 411 89 

ТМГС-50/10/0,4-У1 50 Те ж 4,5 160 950 941х557х1014 303 72 

ТМГС-70/10/0,4-У 70 Те ж 4,5 220 1300 1011х557х1104 522 93 
 

Схема і група з’єднання обмоток - Y/Yн-0 

Діапазон і кількість  ступенів регулювання напруги (ПБЗ) -  2х2,5 
Номінальна частота мережі, Гц  - 50. 

Найбільша  довготривала робоча напруга обмотки В.Н., кВ – 6,9 / 11,5; 
Клас нагрівостійкості ізоляції за ГОСТ 8865 – А.  

Матеріал провідників обмоток - мідь 
Максимальне перевищення температури обмоток/масла, °С - +65 / +60 

Максимальна температура повітря, °С - +40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Імпульсна випробувальна напруга, кВ частотою 50 Гц: обмотки В.Н. (6кВ/10кВ) – 25 / 35 
Пробивна напруга трансформаторного масла, кВ при температурі +20°С – 50 

Тангенс кута діелектричних втрат трансформаторного масла, % при температурі +90°С – 0,43 
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Додаток Д 
Силові масляні трансформатори серії ТМ напругою до 10 кВ 

(ВАТ «Укрелектроапарат» , м. Хмельницький) 
 

Тип 
трансформатора 

Номінальна 
потужність, 

кВА 

Номінальна на-
пруга обмотки 

В.Н/Н.Н.,кВ 

Схема 
і група 

з”єднання 
обмоток 

Напруга коро-
ткого зами-

кання, % 

Втрати неробо-
чого ходу Ро, Вт 

Втрати корот-
кого замикан-

ня Рk, Вт 

Габарити трансфор-
матора, мм LхBхH 

Маса 
повна, 

кг 

ТМ-25 / 6/0,4-У1 
ТМ-25 /10/0,4-У1 

25   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 4,5 110 600 980х365х1065 250 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

  6/0,4;  
 10/0,4 

У/Zн - 11 1010х425х1155 270 

ТМ-40 / 6/0,4-У1 
ТМ-40 / 10/0,4-У1 

40   6/0,4;  
 10/0,4    

У/Ун - 0 4,5 150 880 1010х425х1155 290 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

  6/0,4;  
 10/0,4 

У/Zн - 11 870х485х1195 308 

ТМ-63 / 6/0,4-У1 
ТМ-63 / 10/0,4-У1 

63   6/0,4;  
 10/0,4  

У/Ун - 0 4,5 220 1280 870х485х1195 360 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

  6/0,4;  
 10/0,4 

У/Zн - 11 1030х635х1175 377 
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Продовження додатку Д 
 

ТМ-100 / 6/0,4-У1 
ТМ-100 / 10/0,4-У1 

100   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 4,5 305 1970 1020х650х1150 495 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

  6/0,4;  
 10/0,4 

У/Zн - 11 1230х600х1435 510 

ТМ-100 / 10/0,23-У1 100   6/0,23;  
 10/0,23     

У/Ун - 0 4,5 305 1970 1215х715х1240 500 

ТМ-160 / 6/0,4-У1 
ТМ-160 / 10/0,4-У1 

160   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 4,5 410 2650 1130х820х1425 725 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

  6/0,4;  
 10/0,4 

У/Zн - 11 1320х780х1495 750 

ТМ-160 / 10/0,23-У1 160   6/0,23;  
 10/0,23 

У/Ун - 0 4,5 410 2650 1255х680х1500 743 

ТМ-250 / 6/0,4-У1 
ТМ-250 / 10/0,4-У1 

250   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 4,5 550 3700 1320х780х1495 990 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

  6/0,4;  
 10/0,4 

У/Zн - 11 1425х790х1665 1008 

ТМ-250 / 10/0,23-У1 250   6/0,23;  
 10/0,23 

У/Ун - 0 4,5 550 3700 1305х830х1660 1000 

ТМ-400 / 6/0,4-У1 
ТМ-400 / 10/0,4-У1 

400   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 4,5 830 5500 1305х830х1660 1285 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 
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Продовження додатку Д 

 

ТМ-400 / 10/0,23-У1 400   6/0,23;  
 10/0,23 

У/Ун - 0 4,5 830 5500 1305х830х1660 1290 

ТМ-630 / 6/0,4-У1 
ТМ-630 / 10/0,4-У1 

630   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 5,5 1050 7600 1600х1000х1590 1795 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

ТМ-630/ 10/0,23-У1 630   6/0,23;  
 10/0,23 

У/Ун - 0 5,5 1050 7600 1600х1000х1590 1803 

ТМ-1000/ 10/0,23-У1 1000   6/0,23;  
 10/0,23 

У/Ун - 0 5,5 1550 10800 1765х1000х1930 2920 

ТМ-1000 / 6/0,4-У1 
ТМ-1000 / 10/0,4-У1 

 
 

ТМ-1000 / 6/0,69-У1 
ТМ-1000 / 10/0,69-У1 

1000   6/0,4;  
 10/0,4    

У/Ун - 0 5,5 1550 10800 1765х1000х1930 2920 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 
У/Zн - 11 

  6/0,69;  
 10/0,69 

Д/Ун - 11 
 

ТМ-1600 / 6/0,4-У1 
ТМ-1600 / 10/0,4-У1 

 
 

ТМ-1600 / 6/0,69-У1 
ТМ-1600 / 10/0,69-У1 

1600   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 6,0 2050 16000 2200х1250х2400 4750 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

  6/0,69;  
 10/0,69 

Д/Ун - 11 
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Продовження додатку Д 
 

ТМ-2500 / 6/0,4-У1 
ТМ-2500 / 10/0,4-У1 

 
ТМ-2500 / 10/0,4-У1 

 
ТМ-1600 / 6/0,69-У1 

ТМ-1600 / 10/0,69-У1 

2500   6/0,4;  
 10/0,4 

 
10/0,4 

 

Д/Ун – 11 
 
 

У/Ун - 0 

6,0 2800 24000 2370х1330х2900 6980 

  
6/0,69;  
 10/0,69 

 

Діапазон і число ступенів регулювання напруги (ПБЗ) -  2х2,5 
Номінальна частота мережі, Гц  - 50. Клас нагрівостійкості ізоляції за ГОСТ 8865 – А;  Матеріал провідників обмоток - мідь 

Температура навколишнього повітря, °С  для помірного клімату: від -45 до  +40 
Для збільшення поверхні охолодження у трансформаторах потужністю 25 – 1000 кВА з масло розширником застосовуються гофровані стінки баку, 

 а у трансформаторах потужністю 1600 – 2500 кВА – радіатори 
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Додаток Е 
Силові масляні трансформатори серії ТМГ герметичного виконання  напругою до 10 кВ 

(ВАТ «Укрелектроапарат» , м. Хмельницький) 
 

Тип 
трансформатора 

Номінальна 
потужність, 

кВА 

Номінальна напру-
га обмотки 
В.Н/Н.Н.,кВ 

Схема 
і група 

з”єднання 
обмоток 

Напруга коро-
ткого замикан-

ня, % 

Втрати неро-
бочого ходу 

Ро, Вт 

Втрати коротко-
го замикання 

Рk, Вт 

Габарити трансформа-
тора, мм LхBхH 

Маса 
повна, кг 

ТМГ-25 / 6/0,4-У1 
ТМГ-25 /10/0,4-У1 

25   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 4,5 110 600 800х365х925 245 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

  6/0,4;  
 10/0,4 

У/Zн - 11 860х425х1015 265 

ТМГ-40 / 6/0,4-У1 
ТМГ-40 / 10/0,4-У1 

40   6/0,4;  
 10/0,4    

У/Ун - 0 4,5 150 880 860х425х1015 278 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

  6/0,4;  
 10/0,4 

У/Zн - 11 850х525х1050 296 

ТМГ-63 / 6/0,4-У1 
ТМГ-63 / 10/0,4-У1 

63   6/0,4;  
 10/0,4  

У/Ун - 0 4,5 220 1280 850х525х1050 350 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

  6/0,4;  
 10/0,4 

У/Zн - 11 925х635х985 368 

ТМГ-100 / 6/0,4-У1 
ТМГ-100 / 10/0,4-У1 

100   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 4,5 305 1970 915х650х950 480 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

  6/0,4;  
 10/0,4 

У/Zн - 11 1230х600х1250 495 
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Продовження додатку Е 
  

ТМГ-100 / 10/0,23-У1 100   6/0,23;  
 10/0,23     

У/Ун - 0 4,5 305 1970 1215х715х1150 485 

ТМГ-160 / 6/0,4-У1 
ТМГ-160 / 10/0,4-У1 

160   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 4,5 410 2650 1130х820х1320 718 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

  6/0,4;  
 10/0,4 

У/Zн - 11 1320х780х1255 740 

ТМГ-160 / 10/0,23-У1 160   6/0,23;  
 10/0,23 

У/Ун - 0 4,5 410 2650 1255х680х1385 736 

ТМГ-250 / 6/0,4-У1 
ТМГ-250 / 10/0,4-У1 

250   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 4,5 550 3700 1320х780х1255 970 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

  6/0,4;  
 10/0,4 

У/Zн - 11 1425х790х1510 1003 

ТМГ-250 / 10/0,23-У1 250   6/0,23;  
 10/0,23 

У/Ун - 0 4,5 550 3700 1305х830х1500 995 

ТМГ-400 / 6/0,4-У1 
ТМГ-400 / 10/0,4-У1 

400   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 4,5 830 5500 1300х830х1500 1275 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

ТМГ-400 / 10/0,23-У1 400   6/0,23;  
 10/0,23 

У/Ун - 0 4,5 830 5500 1280 

ТМГ-630 / 6/0,4-У1 
ТМ-630 / 10/0,4-У1 

630   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 5,5 1050 7600 1590х1000х1460 1750 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

ТМГ-630/ 10/0,23-У1 630   6/0,23;  
 10/0,23 

У/Ун - 0 5,5 1050 7600 1590х1000х1460 1758 
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Продовження додатку Е 
 

ТМГ-1000 / 6/0,4-У1 
ТМГ-1000 / 10/0,4-У1 

 
 
 

1000   6/0,4;  
 10/0,4    

У/Ун - 0 5,5 1550 10800 1765х1000х1830 2840 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 
У/Zн - 11 

ТМГ-1000/ 10/0,23-У1 1000   6/0,23;  
 10/0,23 

У/Ун - 0 5,5 1550 7600 1765х1000х1830 2840 

ТМГ-1250 / 6/0,4-У1 
ТМГ-1250 / 10/0,4-У1 

 
 
 

1250   6/0,4;  
 10/0,4     

У/Ун - 0 6,0 1650 14400 1835х1045х2010 3100 

  6/0,4;  
 10/0,4 

Д/Ун - 11 

 

Діапазон і число ступенів регулювання напруги (ПБЗ) -  2х2,5 
Номінальна частота мережі, Гц  - 50. 

Клас нагрівостійкості ізоляції за ГОСТ 8865 – А;   Матеріал провідників обмоток - мідь 
Температура навколишнього повітря, °С  для помірного клімату: від -45 до  +40 

Для збільшення поверхні охолодження у трансформаторах потужністю 25 – 1000 кВА з масло розширником застосовуються гофровані стінки баку 
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Додаток Ж 
Силові масляні трансформатори серії ТМЗ герметичного виконання із захистом масла азотом напругою до 10 кВ 

(ВАТ «Укрелектроапарат» , м. Хмельницький) 
 

Тип 
трансформатора 

Номінальна 
потужність, 

кВА 

Номінальна на-
пруга обмотки 

В.Н/Н.Н.,кВ 

Схема 
і група 

з”єднання 
обмоток 

Напруга коро-
ткого зами-

кання, % 

Втрати неробочого 
ходу Ро, Вт 

Втрати коротко-
го замикання 

Рk, Вт 

Габарити трансфор-
матора, мм LхBхH 

Маса 
повна, кг 

ТМЗ-630 / 6/0,4-У1 
ТМЗ-630 / 10/0,4-У1 

630   6/0,4;  
 10/0,4 

У/Ун - 0 5,5 1050 7600 1820х1180х1080 2150 

  6/0,4;  
 10/0,4   

Д/Ун - 11 

  6/0,69;  
 10/0,69 

ТМЗ-1000 / 6/0,4-У1 
ТМЗ-1000 / 10/0,4-У1 

1000   6/0,4;  
 10/0,4 

У/Ун - 0 5,5 1550 10800 2000х1200х1540 2850 

  6/0,4;  
 10/0,4   

Д/Ун - 11 

  6/0,69;  
 10/0,69 

ТМЗ-1600 / 6/0,4-У1 
ТМЗ-1600 / 10/0,4-У1 

1600   6/0,4;  
 10/0,4 

У/Ун - 0 6,0 2050 16500 2160х1250х2180 4600 

  6/0,4;  
 10/0,4   

Д/Ун - 11 

  6/0,69;  
 10/0,69 
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Продовження додатку Ж 
 

ТМЗ-2500 / 6/0,4-У1 
ТМЗ-2500 / 10/0,4-У1 

 
 

2500   6/0,4;  
 10/0,4   

У/Ун - 0 6,0 2800 24000 2260х1380х2630 6900 

  6/0,4;  
 10/0,4   

Д/Ун - 11 

 

Діапазон і число ступенів регулювання напруги (ПБЗ) -  2х2,5 
Номінальна частота мережі, Гц  - 50. 

Клас нагрівостійкості ізоляції за ГОСТ 8865 – А;  Матеріал провідників обмоток - мідь 
Температура навколишнього повітря, °С  для помірного клімату: від -45 до  +40 

Для збільшення поверхні охолодження у трансформаторах потужністю 25 – 1000 кВА з масло розширником застосовуються гофровані стінки баку, а у трансформаторах потуж-
ністю 1600 – 2500 кВА – радіатори 
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Додаток И 
 

Симетруючий пристрій для силових трансформаторів  
споживчих трансформаторних підстанцій 

 

 
 

Схема увімкнення обмоток трансформатора 
І компенсаційної обмотки симетруючого пристрою 

 

1 - тристержневий магнітопровід трифазного трансформатора; 
2 -  фазні обмотки високої напруги; 3 – фазні обмотки низької напруги; 

4 -  компенсаційна обмотка симетруючого пристрою; 5 -  дистанційні клини; 
6 - вивід компенсаційної обмотки, що підключається до нейтралі обмоток низької напруги; 

7 - вивід компенсаційної обмотки, який виводиться назовні. 
 

 
 

Залежність втрат короткого замикання трансформатора ТМ 100/10 від схем з'єднання обмоток і вели-
чини струму в нульовому проводі (3I0 ): 

1 – трансформатор  зі схемою з”єднань обмоток Y/Yн; 2 – трансформатор зі схемою з”єднань Y/Zн;  
З – трансформатор зі схемою з”єднань Y/Yн із симетруючим пристроєм. 
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Таблиця И.1 - Втрати електроенергії в трансформаторах при несиметрії навантаження 

 
Sн – потужність силового трансформатора; 

Iнп – струм у нульовому проводі, % фазного струму;  Pк – втрати короткого зам икання; 

 Pл – додаткові втрати потужності в мережах з трансформаторами зі схемами з”єднань обмоток Y/Yн  і Y/Zн 
порівняно з мережею із з трансформаторами зі схемою з”єднань обмоток Y/Yн  

із симетруючим пристроєм (СП).  
ΔW – річна економія електроенергії  в мережі з  трансформаторами зі схемою з”єднань обмоток Y/Yн із симе-

труючим пристроєм порівняно із мережами з трансформаторами зі схемами з”єднань обмоток Y/Yн  і Y/Zн  
 

Таблиця И.2 - Строк окупності трансформатора Y/Yн  із симетруючим пристроєм, років 
 

 

 

Інп, % фазного струму 

 
Номінальна потужність трансформатора Y/Yн з СП  Sн , кВА 

 

25 40 63 100 160 250 

10 13,5 7 5,1 4,7 2,9 1,9 

20 3,2 1,7 1,2 1,0 0,6 0,4 

25 2,0 1,0 0,7 0,6 0,4 0,2 

30 1,4 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 

40 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 

50 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
 

Sн, кВА 

М
ар

ка
 т

а 
пе

ре
рі

з 
пр

ов
од

у 

Iнп 

Pк, Вт  Pл, Вт ΔW, кВт*год 

Схема з”єднання обмоток трансформатора 

Y/Yн Y/Zн 
Y/Yн 
з СП 

Y/Yн Y/Zн Y/Yн Y/Zн 

100 А35 0 1970 2265 1970 0 0 0 591 

100 А35 10 1941 2127 1854 28 0 229 546 

100 А35 20 2125 2014 1770 168 0 1026 488 

100 А35 25 2278 1967 1739 307 -1 1693 454 

100 А35 30 2492 1926 1716 509 -1 2569 425 

100 А35 40 3873 1863 1693 1140 -2 5037 335 

100 А35 50 3857 1825 1702 2150 -4 8609 238 

25 А35 25 633 599 530 14 0 233 139 

40 А35 25 979 878 777 48 0 501 203 

63 А35 25 1450 1278 1130 115 0 871 295 

160 А35 25 3272 2645 2339 328 -1 3521 611 

250 А35 25 4665 3694 3266 1699 -2 6296 852 
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Додаток К 
 

Класифікація 
виконань комплектних трансформаторних підстанцій 

(за ДСТУ  3399-96 (ГОСТ 14695-97)) 
 

Ознака класифікації КТП  Виконання КТП 

1. За видом силового трансформатора З масляним трансформатором 

з герметичним масляним трансформато-
ром 

з трансформатором, заповненим него-
рючим рідким діелектриком 

з сухим трансформатором 

2. За способом виконання  
нейтралі обмотки трансформатора  
з боку нижчої напруги 

З глухо заземленою нейтраллю 
З ізольованою нейтраллю 

3. За взаємним розташуванням частин 
КТП 

Однорядне, дворядне 

4. За кількістю силових трансформато-
рів,  
що застосовуються 

З одним трансформатором 
з двома і більше трансформаторами 

5. За виконанням уводів у пристрій  
вищої напруги (ПВН) 

Кабельний, шинний, повітряний 

6. За виконанням виводів  
із розподільчого пристрою  
нижчої напруги (РПНН) 

Шинний, повітряний, кабельний (верхнє 
або нижнє розташування) 

7. За видом кліматичного виконання У1; ХЛ1; Т1; УN; Т3 згідно з ГОСТ 15150,  
ГОСТ 15543.1 і у сполученні категорій ро-
зміщення для виконань У і Т  
(змішане встановлення): 
1 – для пристрою вищої напруги (ПВН), 
шинопроводу і силового трансформато-
ра; 
3 – для розподільчого пристрою нижчої  
напруги (РПНН) 

8. За ступенем захисту оболонки Згідно з ГОСТ 14254 

9. За способом встановлення автоматич-
них вимикачів 

З висувними вимикачами 
із стаціонарними вимикачами 

10. За наявністю коридора (тамбура) об-
слуговування в ПВН і РПНН категорії ро-
зміщення 1 

Без коридора (тамбура) обслугову-
вання 

з коридором (тамбуром) обслуговування 
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Додаток Л 
 

Структура 
умовного позначення комплектної трансформаторної підстанції 

 

  Х     ХХХ   ХХХХ   /    ХХ   /   Х,ХХ    -   ХХ (ХХХХ – ХХ)* 

     1             2            3                              4                      5                        6                 

 

1 - Кількість трансформаторів, що застосовують-
ся (у разі одного трансформатора не зазнача-
ється) 

2 - Літерне позначення виробу - КТП 
3 - Потужність силового трансформатора, к В*А 
4 - Номінальна напруга силового трансформато-

ра  з боку  вищої напруги (ВН), кВ 
5 - Номінальна напруга силового трансформато-

ра з боку  нижчої напруги (НН), кВ 
6 – Кліматичне виконання і категорія розміщення 
* Кліматичне  виконання розподільчого пристрою 

нижчої напруги (РПНН) для змішаного встанов-
лення 

    
 Приклади умовного позначення комплектної трансформаторної підстанції 

 
 

КТП – 400/10/0,4 – У3 

2КТП – 630/10/0,69 – У3 

КТП – 1000/10/0,4 – У1 (РПНН – У3) 
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Додаток М 
 Таблиця М.1 - Технічні характеристики однотрансформаторних комплектних трансформаторних підстанцій напругою 10/0,4 кВ 

 
 
 
 
 
 
 

Тип підстанції 
Н

ом
ін

ал
ьн

а 
по

ту
ж

ні
ст

ь 

си
л

ов
ог

о 
тр

ан
сф

ор
м

ат
о-

ра
, к

В
А

 

Пристрій вищої на-
пруги (ПВН) 

 

Розподільний пристрій нижчої напруги (РПНН) 

 
 
 

Тип за-
побіж-
ника 

 
 
 

Струм 
плавкої 
вставки, 

А 

Тип апарата на 
вводі 

Відхідні лінії 

Тип автоматичного вимикача 

Струм  
розчіплювача, 

А 

Струм розчіплювача, А Лінія 
вуличного освіт-

лення 
№1 №2 №3 №4 №5 Варіант 

щита НН 
Струм наванта-

ження, А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Підстанції з трансформаторами потужністю 25-250 кВА (ТУ 16-90 ИВЕМ. 674 822.049 ТУ) 

КТП-25/10 /0,4-90-У1 25 ПКТ 102-
10 

5 Рубильник 
Р-31У3 

АЕ2046М 
31,5 

АЕ2046
М 

31,5 

- - - - 16 

КТП-40/10 /0,4-90-У1 40 ПКТ 102-
10 

8 Р-31У3 АЕ2046М 
31,5 

АЕ2046
М 
63 

- - - - 16 

КТП-63/10 /0,4-90-У1 63 ПКТ 102-
10 

10 Р-31У3 А3716 
40 

А3716 
63 

А3716 
40 

- - - 16 

КТП-100/10 /0,4-90-У1 100 ПКТ 102-
10 

16 Р-31У3 А3716 
40 

А3716 
100 

А3716 
80 

- - - 16 

КТП-160/10 /0,4-90-У1 160 ПКТ 102-
10 

20 Р-31У3 А3716 
80 

А3716 
160 

А3716 
100 

- - - 16 

КТП-250/10 /0,4-90-У1 250 ПКТ 102-
10 

31,5 Р-34У3 А3716 
80 

А3716 
160 

А3716 
100 

А3726 
250 

- - 16 

КТП-100/10 /0,4-У1 100 ПК1-10 16 Р-32У3 А3716 
40 

А3716 
100 

А3716 
80 

- - - 16 

КТП-250/10 /0,4-У1 250 ПК1-10 20 Р-32У3 А3716 
80 

А3716 
160 

А3716 
100 

- - - 16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Комплектні трансформаторні підстанції потужністю 25…400 кВА 
(ТУ У22588 376.009-98) 

Тупикові 

КТП1-25/10/0,4-ХХ-98-У1 25  5  31,5 31,5      

КТП1-40/10/0,4-ХХ-98-У1 40  8  31,5 63      

КТП1-63/10/0,4-ХХ-98-У1 63  10  40 63 40     

КТП1-100/10/0,4-ХХ-98-У1 100  16  63 63 80 100    

КТП1-160/10/0,4-ХХ-98-У1 160  20  63 100 160 160    

КТП1-250/10/0,4-ХХ-98-У1 250  31,5  100 100 200 200    

КТП1-400/10/0,4-ХХ-98-У1 400  50  100 100 160 200 400   

Прохідні 

КТП2-25/10/0,4-ХХ-98-У1 25  5  31,5 31,5      

КТП2-40/10/0,4-ХХ-98-У1 40  8  31,5 63      

КТП2-63/10/0,4-ХХ-98-У1 63  10  40 63 40     

КТП2-100/10/0,4-ХХ-98-У1 100  16  63 63 80 100    

КТП2-160/10/0,4-ХХ-98-У1 160  20  63 100 160 160    

КТП2-250/10/0,4-ХХ-98-У1 250  31,5  100 100 200 200    

КТП2-400/10/0,4-ХХ-98-У1 400  50  100 100 160 200 400   

Х-Х 
 

Виконання вводу НН В або К К  В – повітряні 

Виконання вводу ВН В К  К – кабельний 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Щоглові трансформаторні підстанції з трансформаторами потужністю 63 і 100 кВА 
(ТУ 3.06 України 001-92 ИБДШ.674.811.001 ТУ) 

МТП1-63/10/0,4-92-У1 63 ПКТ 8 (10) ВР 32-35А ВА31-35 
100 

ВА51-35 
100 

ВА51-35 
100 

  1 20 

МТП2-63/10/0,4-92-У1 63 ПКТ 8 (10) ВР 32-35А А3716Ф 
40 

А3716Ф 
40 

А3716Ф 
63 

  2 20 

МТП3-63/10/0,4-92-У1 63 ПКТ 8 (10) ВР 32-35А ВА59-31 
40 

ВА59-31 
40 

ВА59-31 
63 

  3 20 

МТП1-100/ 10/0,4-92-У1 100 ПКТ 10 (16) ВР 32-35А ВА51-35 
100 

ВА51-35 
100 

ВА51-35 
100 

  1 20 

МТП2-100/ 10/0,4-92-У1 100 ПКТ 10 (16) ВР 32-35А А3716Ф 
100 

А3716Ф 
63 

А3716Ф 
63 

  2 20 

МТП3-100/ 10/0,4-92-У1 100 ПКТ 10 (16) ВР 32-35А ВА59-31 
80 

ВА59-31 
63 

ВА59-31 
63 

  3 20 

Стовпові трансформаторні підстанції з трансформаторами потужністю 63 і 100 кВА  
(ТУ 3.06 України 011-93 ВЕЙЦ.674 822.004 ТУ) 

КТПС-63/10/ 0,4-93-У1 63 ПКТ 8 (10) ВР 32-35А ВА57-35 
80 

ВА57-35 
80 

ВА57-35 
100 

   20 

КТПС-100/ 10/0,4-93-У1 63 ПКТ 10 (16) ВР 32-35А ВА57-35 
80 

ВА57-35 
80 

ВА57-35 
100 

   20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Підстанції з трансформаторами потужністю 160, 250, 400 кВА (ТУ 16-92 ИБДШ.684 822.001. ТУ) 

Тупикового типу 

КТП1-100/10/ 0,4-92-У1 100 ПКЭ 16 

Н
и

зь
ко

в
о

л
ь

тн
и

й
 

р
о

з’
єд

н
ув

ач
 

ВА51-33 
100 

ВА51-33 
80 

ВА51-33 
100 

ВА51-33 
80 

- - 20 

КТП1-160/10/ 0,4-92-У1 160 ПКЭ 20 ВА51-33 
160 

ВА51-33 
50 

ВА51-33 
100 

ВА51-33 
160 

- - 20 

КТП1-250/10/ 0,4-92-У1 250 ПКЭ 31,5 ВА51-35 
200 

ВА51-35 
100 

ВА51-33 
100 

ВА51-35 
200 

- - 20 

КТП1-400/10/ 0,4-92-У1 400 ПКЭ 50 ВА51-33 
160 

ВА51-35 
100 

ВА51-33 
100 

ВА51-39 
200 

ВА51-39 
400 

- 20 

Прохідного типу 

КТП2-100/10/ 0,4-92-У1 100 ПКЭ 16 

Н
и

зь
ко

-

в
о

л
ь

тн
и

й
 

р
о

з’
єд

н
ув

ач
 ВА51-33 

100 
ВА51-33 

80 
ВА51-33 

100 
ВА51-33 

80 
- - 20 

КТП2-160/10/ 0,4-92-У1 160 ПКЭ 20 ВА51-33 
160 

ВА51-33 
50 

ВА51-33 
100 

ВА51-33 
160 

- - 20 

КТП2-250/10/ 0,4-92-У1 250 ПКЭ 31,5 ВА51-35 
200 

ВА51-35 
100 

ВА51-33 
100 

ВА51-35 
200 

- - 20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КТП2-400/10/ 0,4-92-У1 400 ПКЭ   50  ВА51-33 
160 

ВА51-35 
100 

ВА51-
33 

100 

ВА51-39 
200 

ВА51-39 
400 

- 20 

Підстанції з трансформаторами потужністю 250-630 кВА (ТУ 34-45-1308-79) 

Тупикового типу з повітряним вводом і виводами 0,4 кВ 

КТП ТВ-630 250 ПКЭ 107-10 31,5 Блок вимикач  
БВ-6 

 (600 А) 

А3716
Ф 

100 

А3716
Ф 

100 

А3726
Ф 

200 

А3726
Ф 

200 

- 1 А 20 

Тупикового типу з кабельним вводом і виводами 0,4 кВ 

КТП ТК-630 400 ПКЭ 108-10 50 Блок вимикач  
БВ-10  

(1000 А) 

А3716
Ф 

100 

А3716
Ф 

100 

А3726
Ф 

160 

А3726
Ф 

200 

А3736
Ф 

400 

1 А 20 

-  - А3726
Ф 

200 

А3736
Ф 

400 

А3736
Ф 

400 

2 А 20 

Прохідного типу з повітряними вводами і виводами 0,4 кВ 

КТП ПВ-630 630 ПКЭ 108-10 80 Роз’єднувач 
Р-2315 (1500 А) 

А3726
Ф 

160 

А3726
Ф 

200 

А3726
Ф 

250 

А3736
Ф 

400 

А3736
Ф 

400 

1 А 20 

- А3726
Ф 

200 

А3736
Ф 

400 

А3736
Ф 

400 

А3736
Ф 

400 

2 А 20 

Прохідного типу з кабельним проводом і виводами 0,4 кВ 

КТП ПК-630            
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Додаток Н 
 Таблиця Н.1 - Технічні характеристики двотрансформаторних комплектних трансформатор-

них підстанцій  напругою 10/0,4 кВ (ТУ 34-46-1308-79) 
 

 
 
 

Тип підстанції 

 
 

Номінальна 
потужність 
трансфор-

матора, кВА 

Пристрій ви-
щої напруги 

(ПВН) 

 
Розподільний пристрій нижчої напруги (РПНН) 

Тип запобіж-
ника 

В
ар

іа
нт

 в
ик

он
ан

-

ня
 

 

Н
ом

ер
 л

ін
ії 

 
Тип автоматич-
ного вимикача  
чи блоку БПВ 

Сила 
струму 

автомати-
чного ви-
микача чи 

блоку БПВ, 
А 

Струм плавкої 
вставки, А 

РПНН з автоматичними вимикачами на відхідних лініях 

Прохідного типу  
з повітряним вво-
дом 
та повітряними ви-
водами 
0,4 кВ 
2КТП ПВ-630 
або 
прохідного типу з 
кабельним прово-
дом та кабельними 
виводами 
0,4 кВ 
2КТП ПК-630 

2х250 ПКЭ107-10 
31,5 

1А 1; 6; 
2; 7; 
3; 8; 
4; 9 

А3716ФУ3 
А3716ФУ3 
А3726ФУ3 
А3726ФУ3 

100 
100 
200 
200 

2х400 ПКЭ108-10 
50 

1А 1; 6; 
2; 7; 
3; 8; 
4; 9; 
5; 10 

А3716ФУ3 
А3716ФУ3 
А3726ФУ3 
А3726ФУ3 
А3736ФУ3 

100 
100 
160 
200 
400 

  2А 3; 8; 
4; 9; 
5; 10 

А3726ФУ3 
А3736ФУ3 
А3736ФУ3 

200 
400 
400 

2х630 ПКЭ108-10 
80 

1А 1; 6; 
2; 7; 
3; 8; 
4; 9; 
5; 10 

А3716ФУ3 
А3716ФУ3 
А3726ФУ3 
А3736ФУ3 
А3736ФУ3 

160 
200 
250 
400 
400 

   2А 2; 7; 
3; 8; 
4; 9; 
5; 10 

А3726ФУ3 
А3736ФУ3 
А3736ФУ3 
А3736ФУ3 

200 
400 
400 
400 

РПНН із блоками запобіжник-вимикач БПВ 

 2х250 ПКЭ107-10 
31,5 

1П 2; 7; 
4; 8; 
4; 9; 
5; 10 

БПВ-1  
БПВ-1 
БПВ-1 
БПВ-4 

100 
100 
100 
300 

 2х400 ПКЭ108-10 
50 

1П 1; 6; 
2; 7; 
3; 8; 
4; 9; 
5; 10 

БПВ-1  
БПВ-1 
БПВ-2  
БПВ-2 
БПВ-4 

100 
100 
150 
200 
400 

   2П 3; 8; 
4; 9; 
5; 10 

БПВ-2  
БПВ-2 
БПВ-4 

200 
200 
400 
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Продовження таблиці Н.1 

 
 2х630 ПКЭ108-10 

80 
1П 1; 6; 

2; 7; 
3; 8; 
4; 9; 
5; 10 

БПВ-2  
БПВ-2 
БПВ-2  
БПВ-4 
БПВ-4 

150 
200 
250 
400 
400 

   2П 2; 7; 
3; 8; 
4; 9; 
5; 10 

БПВ-2 
БПВ-4  
БПВ-4 
БПВ-4 

200 
400 
400 
400 

 

Додаток П 
 

Таблиця П.1 - Технічні характеристики комплектних трансформаторних підстанцій шафового, 
 кіоскового та щоглового типів 

 

Тип підстанції 

Номінальна поту-
жність силового 

трансформатора, 

кВА 

Струм розчіплювача автоматичного вимикача на відхідних 
лініях, А 

Лінія 1 Лінія 2 Лінія 3 Лінія 4 

Шафовий 
Ш-100/10 
Ш-160/10 
Ш-250/10 

 
100 
160 
250 

 
50 
80 
80 

 
50 
160 
160 

 
100 
100 
100 

 
- 
- 

250 

Кіосковий 
К-100/10 
К-100/10 
К-250/10 
К-400/10 

 
100 
160 
250 
400 

 
50 
50 
50 
50 

 
100 
100 
160 
160 

 
100 
160 
160 
250 

 
- 

250 
250 
400 

Щогловий 
М-25/10 
М-40/10 
М-63/10 

 
25 
40 
63 

 
40 
40 
40 

 
40 
63 
40 

 
- 
- 

63 

 
- 
- 
- 
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Додаток Р 
 

Таблиця Р.1 - Технічні характеристики блочних комплектних трансформаторних підстанцій   
 

Тип підстанції 

Кількість  
і номінальна потужність 

силових трансформаторів, 

кВА 

Номінальний струм,А   

запобіжників   
у пристрої  

вищої напруги 

ввідних панелей 
пристрою  

нижчої напруги 
 

БКТП-250/10/0,4-0,3У1 1х250 
31,5 

1х400 

2БКТП-250/10/0,4-0,3У1 2х250 2х400 

БКТП-400/10/0,4-0,3У1 1х400 
50 

1х630 

2БКТП-400/10/0,4-0,3У1 2х400 2х630 

2БКТП-630/10/0,4-0,3У1 2х630 80 2х1000 

2БКТП--1000/10/0,4-0,3У1 2х630 100 2х1600 
Лінійні панелі пристрою нижчої напруги виготовляються на струм, вказаний замовником 

 
 

Додаток С 
(витяг з обов’язкового додатку Д  ГКД 39.96.501-2003) 

 

Таблиця С.1 - Найменші значення характеристик ізоляції трансформаторів при вве-
денні  

в експлуатацію 
 

Таблиця С.1 – Допустимі значення tg δ ізоляції обмоток трансформаторів на напру-
гу до 35 кВ, залитих маслом 
 

Потужність тра-
нсформатора 

Значення tg δ, % при температурі обмоток, ºС 

10 20 30 40 50 60 70 

До 6300 кВ·А 1,2 1,5 2,0 2,5 3,4 4,5 6,0 
 

Задовільними слід вважати значення tg δ, приведені до температури, за якої прово-
дилися вимірювання в заводських умовах, коли вони дорівнюють або менші ніж 1% (без 
порівняння з паспортними даними). Приведення має здійснюватися із використанням кое-
фіцієнта k привед. (Таблиця Д2). 
 

Таблиця С.2 – Значення коефіцієнта k привед для перерахування значень tg δ 
 
Різниця те-
мператур, 
Θ2-Θ1, ºС 

1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30 

k привед 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,31 1,51 1,75 2,00 2,30 
 

Таблиця С.3 – Найменші допустимі значення опору ізоляції R60 обмоток силових 
трансформаторів на напругу до 35 кВ, залитих маслом. 
 

Потужність транс-
форматора 

R60, МОМ при температурі обмотки, ºС 

10 20 30 40 50 60 70 
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До 6300 кВ·А 
включно 

450 300 200 130 90 60 40 

 

Значення R60 відноситься до усіх обмоток даного трансформатора. 
Для приведення значень опору R60, виміряних під час монтажу трансформатора, до 

температури вимірювань в заводських умовах, слід застосовувати перевідний коефіцієнт 
(табл. Д.4) 

 

Таблиця С.4. Значення коефіцієнта К привед для перерахування значень R60 
 

Різниця 
температур 

Q2-Q1,ºС 
1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30 

К привед 1,04 1,08 1,13 1,17 1,27 1,28 1,34 1,50 1,84 2,25 2,75 3,4 
 

Необхідно враховувати вплив масла, яке заливається до силових трансформаторів, 
на значення tg δ і R60. 

Якщо значення tg δ масла, залитого під час монтажу трансформатора, знаходиться в 
межах, встановлених ГОСТ, але відрізняється від результатів заводських вимірювань, слід 
врахувати поправку, а потім проведення заходів, спрямованих на поліпшення стану ізоляції. 

Фактичні значення tg δ і опору ізоляції R60 з урахуванням впливу масла визначають-
ся за формулами: 

 12 мtgмtgKtgtg ізолфакт                                                                      (1) 

 

1

2
6060

мtg

мtg
RR ізолфакт




                                                                                              (2) 

 

де    tgδіз, R60із  - виміряні значення tgδ і R60; 
Кприв – коефіцієнт приведення, що залежить від конструкційних особливостей транс-

форматора (дорівнює приблизно 0,45); 
tgδм2 – значення Tgδ масла, залитого під час монтажу трансформатора, приведене 

до температури вимірювання характеристик ізоляції за допомогою коефі-
цієнта Кпривед (табл. Д5) 

tgδм1 – значення tg δ масла, залитого на заводі, приведена до температури вимірю-
вання характеристик ізоляції за допомогою коефіцієнта Кпривед (табл. Д5). 

Таблиця Р.5 – значення коефіцієнта К привед для перерахунку значень tg δ масла 
 

Різниця температур 
Q2-Q1,ºС 

1 2 3 4 5 10 15 20 

Кпривед 1,04 1,08 1,13 1,17 1,22 1,50 1,84 2,25 
 

Різниця температур 
Q2-Q1,ºС 

25 30 35 40 45 50 60 

Кпривед 2,75 3,40 4,15 5,10 6,20 7,50 11,20 
 

 

Додаток Т 
 Таблиця Т.1 - Допустимі короткочасні перевантаження силових трансформаторів 

(за ГОСТ 14209-69) 
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Допустиме тимчасове перевантаження  трансформа-
торів у долях номінальної потужності за струмом 

Допустима тривалість переван-
таження трансформатора, хв. 

1,2Іном  

1,3Іном 120 

1,45Іном 80 

1,6Іном 45 

1,75Іном 20 

2,0Іном 10 

3,0Іном 1,5 
 

Додаток У 
 (витяг із рекомендованого додатку Л  ГКД 34.46.501-2003.  
Трансформатори силові.Типова інструкція з експлуатації) 

 

Таблиця У.1 - Допустимі перевантаження масляних трансформаторів типу ТМ 
 

Тривалість переван-
таження 

протягом доби, год. 

Перевантаження щодо номінального струму залежно від температури,ºС,  
охолодного середовища під час перевантаження 

-25 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 

0,5 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,3 

1,0 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3 

2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 

4,0 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 

8,0 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 

24,0 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 
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Додаток Ф 
 

Таблиця Ф.1 - Граничні значення температури і струму для режимів навантаження 
силових масляних трансформаторів, яке перевищує номінальне  

(ГКД 34.46.501-2003. Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації) 
 

Тип навантаження, 
Розподільні трансфо-

рматори потужністю до 
2,5 МВА 

1. Номінальний режим систематичних навантажень: 
- струм, відносних одиниць 
- температура найбільш нагрітої точки та металевих частин, які прилягають до ізо-
ляційного  матеріалу, С 
- температура масла у верхніх шарах, С 

 
1,5 
140 

 
105 

 

2. Режим систематичних тривалих аварійних перевантажень 
- струм, відносних одиниць 
- температура найбільш нагрітої точки та металевих частин, які прилягають до ізо-
ляційного  матеріалу, С 
- температура масла у верхніх шарах, С 

 
18 

150 
 

115 

3. Режим короткочасних аварійних перевантажень 
- струм, відносних одиниць 
- температура найбільш нагрітої точки та металевих частин, які прилягають до ізо-
ляційного  матеріалу, С 
- температура масла у верхніх шарах, С 

 
2,0 
160 

 

115 
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Додаток Х 
 (витяг з рекомендованого додатку Е ГКД 34.46.501 - 2003) 

 

Таблиця Х.1 - Обсяг і періодичність робіт з технічного обслуговування трансформаторів  
та їх складових частин 

 

 
Найменування робіт 

Операції 
контролю 

Регламентні 
і ремонтні 
операції 

 
Періодичність 

1 2 3 4 

1 Трансформатор 

1.1 Зовнішній огляд + - За місцевою інструкцією 

1.2 Контроль рівня масла + - За місцевою інструкцією 

1.3 Контроль температури масла + - За місцевою інструкцією 

1.4 Відбирання проб масла для 
випробування та аналізу 

- + За вимогами ГКД 34.46.501 – 200320 
(таблиця 9.1) 

1.5 Періодичні випробування ізо-
ляції 

- + За вимогами ГКД 34.20.302 - 200221 

1.6 Профілактичний поточний 
ремонт 

- + Один раз на два роки 

1.7 Профілактичний 
і капітальний ремонт 

- + Перший раз за станом трансформа-
тора, але не пізніше, ніж через 12 
років, у подальшому – за необхідно-
сті,  
за станом трансформатора 

2 Система охолодження 

2.1 Зовнішній огляд + - Під час зовнішнього огляду транс-
форматора 

3 Розширники, стрілкові,  
масловказівники, повітроосушники 

3.1 Очищення внутрішньої поро-
жнини розширника від забруд-
нень 

- + Під час ремонту із зливанням масла 

3.2 Перевірка технічного стану 
стрілкового масловказівника 

- + Під час поточного ремонту трансфо-
рматора 

3.3 Контроль стану силікагелю та 
рівня масла в масленому затворі 

+ - Під час зовнішнього огляду транс-
форматора 

3.4 Заміна силікагелю в повітроо-
сушнику 

- + У разі зміни кольору індикаторного 
силікагелю (з голубого на рожевий) 

4 Адсорбційні фільтри 

4.1 Заміна силікагелю - + Перша-через 1 рік після увімкнення, 
в подальшому –за станом масла, 
зокрема при збільшенні значення tgδ 
масла до 0.7 гранично допустимого 

 
 

 

                                                           
20 ГКД 34.46.501 – 2003. Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації 
21 ГКД 34.20.302-2002. Галузевий керівний документ. Норми випробування електрообладнання 
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Додаток Ц 
 

Таблиця Ц.1 - Основні нормативно-технічні показники, які використовуються при проведенні випробувань силових трансформаторів 
(Основні нормативно-технічні показники, які використовуються при проведенні випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок спо-

живачів. Додаток 2 до ПТЕ-2006. Таблиця 1) 
 

 
 

Трансформатори 

 
 

Обсяг перевiрки 

 
Нормативні значення 

Комбiнацiя умов, наведених у 
попередній колонці,  достатнiх  

для увімкнення  
трансформатора  

 
 

Додатковi вказiвки 

1 2 3 4 5 

1 Напругою до 35кВ  
    і потужнiстю  
    до 10000 кВ·А 

1 Вiдбiр проби масла 1 Характеристики масла  
(в обсязi скороченого 
аналiзу) у нормi 

1 Для трансформаторів потужні-
стю до 1000 кВ·А  

одна iз комбiнацiй умов: 
«1,2»; «1,3» 

1 Для трансформаторів потужністю 
до 1000 кВ·А допускається замiсть 

проведення скороченого аналiзу ма-
сла визначати лише значення проби-
вної напруги 
2 Проби масла повиннi  
вiдбиратися не ранiше,  
 ніж через 12 год пiсля  
його     заливання  
до трансформатора 

 2 Вимiрювання опору 
iзоляцiї R60 

2 Опiр iзоляцiї R60  
за час ремонту знизився  
не бiльше, нiж на 30% 

Для трансформаторів потужніс-
тю  
від 1000  до 10000 кВА  
одна iз комбi-нацiй  
умов      «1,2,4»; «1,3,4» 

 3 Визначення 
вiдношення R60/R15 

3 Опiр iзоляцiї R60  
не нижче нормованого зна-
чення 
(табл.Ц.1 додатку Ц)  

 

  4 Вiдношення R60/R15  
при температурі 10…30 оС  
має бути не менше 1,3 
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Продовження таблиці  Ц.1 
 

1 2 3 4 5 

2 Напругою до 35кВ  
і потужнiстю  
до 10000 кВ·А; 

напругою 110 кВ  
і вище усіх потужнос-
тей 

1 Вiдбiр проби масла 1 Характеристики масла (в 
обсязi скороченого аналiзу) 
у нормi 

Для трансформаторів напругою 
35 кВ потужністю понад   
10000 кВ·А  -  комбiнацiя умов: 

«1,3,4,6» 

 

 2 Вимiрювання опору 
iзоляцiї R60 

2 Опiр iзоляцiї R60  
за час ремонту знизився не 
бiльше, нiж на 30% 

Для трансформаторів  
напругою 110 кВ і вище -   
комбiнацiя умов «1 - 6» 

 3 Визначення 
вiдношення R60/R15 

3 Опiр iзоляцiї R60  
не нижче нормованого зна-
чення 
(табл.Ц.1 додатку Ц)  
4 Вiдношення R60/R15 за те-
мператури 10…30 оС  
не менше, ніж  1,3 

 

 4 Вимірювання  tg δ 
трансформаторів на-
пругою 110 кВ і вище 

5 Значення tg δ  за час ре-
монту  підвищилось не бі-
льше, ніж на 30% 
6 Значення tg δ  не переви-
щують даних, наведених в 
таблиці Ц.3 додатку Ц 
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Додаток Щ 
Нормовані значення характеристик ізоляції  силових трансформаторів 
(Основні нормативно-технічні показники, які використовуються при проведенні випробувань та 

вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів.  
Додаток 2 до ПТЕ-2006. Таблиці 2 – 6) 

 

Таблиця Ц.1 -  Найменші допустимі значення опору ізоляції R60 обмоток трансформа-
тора в маслі  

 
Номінальна напруга обмот-

ки вищої напруги, кВ 
Значення R60, МОм при температурі обмотки, оС 

10 20 30 40 50 60 70 

До 35 450 300 200 130 90 60 40 

110 900 600 400 260 180 120 80 

Понад 110 не нормується 
 

 
Таблиця Ц.2 – Схеми вимірювання характеристик ізоляції трансформаторів 
 

Послідовність 
вимірювань 

Двообмоткові трансформатори Триобмоткові трансформатори 

обмотки,  
на яких прово-
дять вимірю-

вання 

заземлювані ча-
стини трансфо-

рматора 

обмотки,  
на яких прово-

дять вимірюван-
ня 

заземлювані час-
тини трансформа-

тора 

1  НН Бак, ВН НН Бак, СН, ВН 

2 ВН Бак, НН СН Бак, ВН, ВН 

3 (ВН + НН)* Бак ВН Бак, СН, НН 

4 - - (ВН + НН)* Бак, НН 

5 - - (ВН + СН + НН)* Бак 
*Вимірювання є обов”язковими тільки для трансформаторів потужністю 16000 кВА і 

більше 
 

Таблиця Ц.3 - Найбільші допустимі значення tg ізоляції  маслонаповнених  
трансформаторів   

 

Трансформатори 
Значення tg ,%при температурі обмотки, оС 

10 20 30 40 50 60 70 

Напругою 35 кВ потужністю 
понад 10 000кВА і 110-150 кВ  

усіх потужностей 
1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

 

Таблиця Ц.4  - Найбільші допустимі значення С2/С50 ізоляції обмоток трансформато-
рів у маслі 

 
Номінальна напруга обмотки 

вищої напруги, кВ 
Значення С2/С50, при температурі обмотки, оС 

10 20 30 40 50 60 70 

До 35 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

110 - 150 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

Понад 150 не нормується 
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Додаток  Щ 
 
Випробувальна напруга промислової частоти для обмоток силових трансфо-

рматорів 
 

Об”єкт випробування 

Напруга випробувальної обмотки, кВ 

До 
0,69 

3 6 10 15 20 35 

1 Трансформатори з норма-
льною ізоляцією  
і вводами на номінальну на-
пругу 

4,3 15,3 21,3 29,8 38,3 46,8 72,3 

2 Трансформатори з полег-
шеною ізоляцією,  
у тому числі сухі 

2,7 9,0 14,4 21,6 33,3 42,5 - 

 
Додаток Ю 

 
Максимально допустимі в експлуатації показники якості трансформаторного 

масла 
 

Найменуванняпоказника Значення  показника 

1.Пробивна напруга, кВ  для трансформаторів, апаратів і вводів  
на напругу не менше, ніж: 
- до 15 кВ 

 
 

20   

- понад 15 до 35 кВ 25   

- понад 60 до 220 кВ 35  

2.Вміст механічних домішок за візуальним визначенням Відсутній 

3.Кислотне число, мг КОН / г масла, не більше, ніж    0,25   

5.Вміст водорозчинних кислот і лугів, мг КОН / г масла, не більше, ніж    
 - для трансформаторів Sном>630 кВ*А і маслозаповнених герметичних 
вводів 

 
 

0,014  

- для негерметичних вводів 0,03  

- для трансформаторів Sном<630 кВ*А Не визначаеться 

6.Температура спалаху в закритому тиглі,  оС, не нижче, ніж 125 

7.Тангенс кута діалектричних втрат tg б при 90 оС, %, для силових  та вимі-
рювальних трансформаторів, вводів на напругу 110 – 150 кВ,не більше, ніж  
не більше 

 
15 

8.Вміст вологи   За заводськими нормами 

9.Вміст газу, % об”єму, не більше, ніж 2 
 Примітка. У таблиці наведені значення показників експлуатаційного масла всіх марок. Значення показників 
свіжого сухого масла перед і після заливання в обладнання, а також пред вводом в експлуатацію встанов-
люється відповідними державними стандартами і технічними умовами 

 
 


