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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. Технічне 
обслуговування силових трансформаторів. Профілактичні випробування  
силових трансформаторів та обладнання споживчих трансформаторних 
підстанцій. Технічна документація на силові трансформатори і обладнання 
споживчих трансформаторних підстанцій 
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Тема 2  Експлуатація електростанцій для резервного 
електропостачання сільськогосподарських споживачів 

Номенклатура стаціонарних і пересувних електростанцій, що 
використовуються для резервного електропостачання сільськогосподарських 
споживачів. Особливості монтажу та здачі-приймання в експлуатацію 
резервних електростанцій. Обслуговування, ремонт та профілактичні 
випробування обладнання резервних електростанцій. 

 2 

Тема 3  Експлуатація повітряних і кабельних ліній 
електропередачі 
Загальні вимоги щодо влаштування повітряних і кабельних ліній 
електропередачі. Експлуатаційні заходи з обслуговування повітряних і 
кабельних ліній  електропередачі. Дотримання режимів струмового 
завантаження повітряних і кабельних ліній електропередачі. Технічне 
обслуговування повітряних і кабельних ліній електропередачі. Перевірки, 
вимірювання та випробування повітряних і кабельних ліній електропередачі. 
Планування та проведення ремонтів 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 
напругою до 1000 В. Загальні вимоги до внутрішніх електропроводок. 
Обслуговування, ремонт та профілактичні випробування внутрішніх 
електропроводок. 

 2 

Тема 5 Компенсація реактивної потужності в електроустановках 
споживачів електричної енергії 

Мета і способи компенсації реактивної потужності. Система 
нормативних 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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2 ЕКСПЛУАТАЦIЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО  
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ 

 
2.1  Номенклатура стаціонарних і пересувних електростанцій,  

що використовуються для резервного електропостачання 
сільськогосподарських споживачів  

2.1.1 Стаціонарні резервні електростанції  
2.1.2 Пересувні резервні електростанції 
2.1.3 Резервні джерела електроживлення з приводом від валу 

відбору потужності трактора 
2.2 Особливості монтажу та здавання в експлуатацію резервних 

електростанцій  
2.3 Обслуговування, ремонт та профілактичні випробування 

обладнання резервних електростанцій  
2.4 Заходи з енергозбереження при експлуатації резервних 

дизельних електростанцій 
 

2.1 Номенклатура стаціонарних і пересувних електростанцій, що 
використовуються для резервного електропостачання сільськогоспо-
дарських споживачів 
 

Відповідно до чинних нормативних документів в галузі 
електроенергетики споживачі електроенергії за надійністю електропостачання 
діляться на 3 категорії1. 

У сільськогосподарському виробництві до першої категорії віднесені 
тваринницькі комплекси та ферми з виробництва молока на 400 і більше корів; 
вирощування та відгодівлі ВРХ на 5000 і більше голів за рік; вирощування 
нетелів на 3000 і більше твариномісць; площадки для відгодівлі ВРХ на 5000 і 
більше голів протягом року; комплекси з вирощування та відгодівлі 12000 і 
більше свиней на рік; а також птахофабрики з виробництва яєць з утриманням 
100000 і більше курей-несучок; м’ясного напрямку з утриманням 1 млн. і 
більше бройлерів щороку; господарства з вирощування племінного стада 
курей на 25000 і більше голів, а також гусей, качок та індиків на 10000 і більше 
голів. 

До другої категорії віднесені тваринницькі та птахівничі ферми з 
поголів’ям меншим, ніж вказано для споживачів першої, а також тепличні 
комбінати та розсадні комплекси, кормоприготувальні комплекси і цехи з 
приготування кормів, картоплесховища місткістю більше 500 тонн з 
холодопостачанням та активною вентиляцією, холодильники для зберігання 

                                                           
1 ПУЕ-86. Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети 
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фруктів місткістю понад 600 тонн, інкубаційні цехи рибницьких господарств і 
ферм. 

Поряд з цим визначені електроприймачі першої категорії та другої 
категорії, які не допускають перерви в електропостачанні тривалістю понад 
0,5 години. 

Споживачі першої та другої категорій повинні мати автономне 
джерело резервного електроживлення незалежне від наявності резервного 
живлення по електричних мережах. 

Резервні електростанції (рис. 2.1) є одним із ефективних технічних 
засобів підвищення надійності електропостачання сільськогосподарських 
споживачів. У порівнянні з мережевим резервуванням вони мають суттєву 
перевагу, оскільки як основні, так і резервні лінії електропередачі (головним 
чином повітряні) можуть бути пошкоджені при ожеледиці, значних вітрових 
навантаженнях тощо. 

Стаціонарні та пересувні електростанції (переважно дизельні) 
встановлюють як у споживачів 1-ї та 2-ї категорії за надійністю, так і у 
споживачів 3-ї категорії поряд із мережевим резервуванням. 

Річний наробіток резервних електростанцій звичайно не перевищує 
150…200 годин, що відповідає загальній протягом року тривалості перерв у 
електропостачанні від мережі. 

Потужність резервної електростанції вибирається за умови живлення 
електроприймачів за особливим примусовим графіком на період аварії та 
аварійно-відновлювальних робіт. Для складання такого графіка необхідно 
ранжирувати наявні електроприймачі за їх важливістю та за можливості 
запобігти одночасному їх увімкненню. 

Конкретні рекомендації щодо вибору резервних електростанцій для 
окремих сільськогосподарських споживачів наведені у ”Методических 
указаниях по обеспечению при проектировании нормативных уровней 
надёжности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей” 
(Інститут ”Сільенергопроект”,.вересень 1996 р.). 

Цим документом передбачається як основне технічне рішення щодо 
забезпечення резервного електропостачання встановлення автономного 
джерела електропостачання (АДЕП) для електроприймачів 1-ї категорії, а 
також 2-ї категорії, які не допускають перерви в електропостачанні понад 0,5 
години поряд із наявним мережевим резервуванням (додаток А). 

У якості вказаного джерела можуть бути використані стаціонарні або 
пересувні дизельні електростанції, а також РДЕЖ - резервні джерела 
електроживлення з приводом від валу відбору потужності трактора. 

Машинобудівна промисловість та окремі підприємства міністерства 
АПК України випускають досить багато різноманітних за конструкцією 
електроагрегатів і резервних електростанцій. Обширною є також 
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номенклатура електроагрегатів зарубіжного виробництва, як з дизельними так 
і з карбюраторними двигунами.  

2.1.1 Стаціонарні резервні електростанції 

 
Стаціонарні резервні електростанції призначені для роботи у закритих 

приміщеннях при температурі повітря від плюс 8оС до плюс 40оС. Приміщення 
мають бути вогнестійкими, мати системи опалення та вентиляції. Розміщення 
електроагрегатів та іншого обладнання повинне бути вільним, а для виконання 
ремонтних робіт має бути виділена окрема зона. Об’єм приміщення повинен 
бути не меншим 20-кратного об’єму електроагрегату. 

Інститутом ”Сільенергопроект” свого часу розроблені типові проекти 
резервних дизельних електростанцій потужністю від 30 до 500 кВт з одним і 
двома електроагрегатами (додаток Б). 

Для прикладу електростанція з електроагрегатом потужністю 30 
кВт являє собою приміщення розмірами 6х6 м, яке розділене на дизельну, 
кімнату персоналу і тамбур (рис 2.2). До складу малої електростанції входять: 

- електроагрегат АД30С - Т400-РМ1У4 (або інший близький за 
потужністю); 
- щит керування електроагрегатом; 
- розподільчі пристрої РУС8141, РУС8153 (у кімнаті персоналу); 
- трифазний лічильник електроенергії; 
- випрямляч ВСА - 64; 
- акумулятор 6СТ-32; 
- козловий кран; 
- трубопровід газовихлопу; 
- покрівельний вентилятор; 
- вогнегасник. 
Кімната персоналу облаштовується  столом зі стільцями та 

телефонним зв’язком. 
Дизельна (машинне приміщення) має отвір у стіні для забору повітря 

(з боку радіатора дизеля), що обладнується утепленою заслінкою. 
Резервна електростанція може працювати тільки в автономному 

режимі на мережу напругою 0,38 кВ за чотирма варіантами: 
1, 2 варіанти (рис 2.3) 
Електроагрегат зв’язаний з шинами РП - 0,4 кВ споживчої 

трансформаторної підстанції потужністю до 400 кВ*А; приміщення 
електростанції прибудовується до закритої трансформаторної підстанції чи 
розміщується поблизу КТП 10/0,4 кВ; електростанція живить всіх споживачів, 
що приєднані до підстанції, за примусовим графіком. 
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3 варіант 
Електростанція розміщується поблизу виробничих приміщень з 

найбільш відповідальними електроприймачами, а електроагрегат з’єднується 
із фідером підстанції, по якому живляться вказані електроприймачі. 

4 варіант 
Електростанція розміщується поблизу виробничого приміщення, що 

має ввідний (ввідно - розподільний) пристрій і живить електроенергією один чи 
групу електроприймачів. 

Типовим проектом передбачене дообладнання розподільчого 
пристрою споживчої трансформаторної підстанції перекидним рубильником 
(двотрансформаторної - двома) та електричний зв’язок генератора через щит 
керування зі вказаним розподільним пристроєм. Ножі рубильника з’єднуються 
з шинами РП - 0.4 кВ, а губки відповідно з обмоткою нижчої напруги 
трансформатора та генератором електроагрегату. 

Двоагрегатна електростанція може працювати в автономному режимі 
за двома варіантами: 

1 варіант 
Споживачі під’єднуються до електростанції через чотири розподільчих 

пристрої РУС - Е з перекидними рубильниками, що вмикаються як описано 
раніше. 

2 варіант 
Електростанція зв’язується зі спеціальним розподільчим пунктом з 

перекидним рубильником, від шин якого живляться електроприймачі. 

2.1.2  Пересувні резервні електростанції 

Пересувні резервні електростанції призначені для роботи на відкритому 
повітрі  (температура від  мінус 50оС до плюс 40оС) і діляться на три групи 
(додаток В): 

1) малої потужності - до 10 кВт; 

2) середньої потужності - 10100 кВт; 
3) великої потужності - понад 100 кВт. 
Пересувні електростанції повинні мати захист від атмосферного 

впливу та бути здатним працювати в умовах вібрації і трясіння. 
За способом транспортування є дві групи електростанцій: перевізні та 

пересувні (на причепах). Перші(рис 2.4)   розміщуються для перевезення в 
кузові автомобіля, другі - на одно-  чи двоосному  причепі(рис 2.5; 2.6)  або у 
вагончику(рис 2.7).  

Пересувні електростанції комплектуються інвентарними гнучкими 
кабелями, запасними частинами, інструментом, заземленням, засобами 
пожежегасіння. 
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Резервні електростанції можуть бути різного ступеню автоматизації за 
ГОСТ 13822 – 82 : 

1-й ступінь 
- автоматичне підтримання номінального режиму роботи (без 
обслуговування та спостереження до 4 годин) після пуску та з 
прийомом навантаження електроагрегатом (частота ±0,5% fном, напруга 
±2% Uном); 
- аварійно - попереджувальна сигналізація і захист від аварійних 
режимів; 
- автоматичне регулювання температури в системі охолодження 
та змащення; 
- автоматичне підзаряджання акумуляторних батарей; 
- автоматичне поповнення паливних баків; 
- місцеве керування пуском, зупинкою, передпусковими 
операціями та після зупинки, а також частотою обертання). 
2-й ступінь 
Все, що передбачене за 1-м ступенем та додатково: 

- дистанційне ручне і автоматичне керування дизель - 
електроагрегатами: пуск, синхронізація при паралельній роботі 
агрегатів, прийом навантаження, зупинка, контроль за роботою, 
підтримка дизеля в прогрітому стані, тривалість роботи без 

обслуговуючого персоналу до 16 годин (Р  100 кВт) та до 24 годин (Р 

 100 кВт). 
3-й ступінь 
Все, що передбачене за 2-м ступенем та додатково: 

- автоматичне поповнення паливних та масляних баків із окремих 
резервуарів; 
- підзаряджання усіх акумуляторних батарей; 
- поповнення повітряних балонів системи пуску; 
- заданий перерозподіл активного та реактивного навантаження 
при паралельній роботі агрегатів; 
- керування допоміжними агрегатами, тривалість роботи без 

обслуговуючого персоналу до 150 годин (Р  100 кВт) та до 240 годин 

(Р  100 кВт). 
Дизельні електростанції за 2-м та 3-м ступенями автоматизації 

обладнуються аварійно - попереджувальною сигналізацією про досягнення 
граничних значень: 

- температури води, масла, повітря; 
- тиску масла; 
- витрати та рівня пального; 
- частоти обертання. 
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Переважна більшість резервних електростанцій мають у своєму складі 
електроагрегати (додаток Д) із карбюраторними та дизельними 
двигунами(рис.2.8).  

Досить раціональним варіантом конструктивного виконання автономних 
джерел електроенергії є контейнерні дизельні електростанції(рис 2.9), які 
можуть використовуватися тривалий час або в якості резерву, будучи 
обладнаними пристроями автоматичного введення резерву (АВР). Останні 
забезпечують автоматичний пуск дизель-електроагрегату як у разі повного 
зникнення напруги в мережі, так і при виникненні неповно фазного режиму чи 
недопустимому зниженні напруги однієї з фаз.З відновленням напруги в 
мережі навантаження із заданою затримкою автоматично перемикається з 
генератора резервної ДЕС на мережу. Для уникнення перерви у живленні 
електроприймачів передбачений короткочасний режим паралельної роботи 
ДЕС із мережею.   

2.1.3   Резервні джерела електроживлення з приводом від валу 
відбору потужності трактора 

 

Оскільки дизельні двигуни у складі електроагрегатів працюють всього 

лише 100150 годин протягом року , потребуючи сутєвих матеріальних і 
трудових затрат, їх експлуатація є нераціональною. Альтернативним (певною 
мірою) варіантом може бути використання комбінованого джерела 
електроживлення, що складається із генератора трифазного змінного струму 
та трактора, який приводить його в дію, а в інший час використовується за 
прямим призначенням (РДЕЖ). 

Варіанти розміщення генератора можуть бути такими: 
- безпосередньо на шасі трактора; 
- на одновісному причепі (рис 2.10а); 
- на металевому каркасі, що навішується на трактор (рис.2.10Б). 

Можливий також варіант розташування  РДЕЖ у приміщенні, виділеному в 
одній із виробничих споруд (рис 2.11). 

Короткий опис  окремих джерел електроживлення з приводом від валу 
відбору потужності трактора наведений нижче. 

Мобільний енергетичний засіб (агрегат) на базі трактора К-701 з 
електричною системою відбору потужності. 

Може живити електроенергією комплекси електрифікованих мобільних 
сільськогосподарських машин, сезонних споживачів - насосні станції, агрегати 
приготування вітамінного борошна та комбікормів тощо. До складу агрегату 
входить синхронний генератор трифазного змінного струму напругою 400/230 
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В ГСС 104 - 4ЭУ2 потужністю 200 кВт, що може працювати як з ізольованою, 
так із глухозаземленою нейтраллю. 

Система регулювання напруги забезпечує прямий пуск асинхронного 
електродвигуна потужністю до 125 кВт. 

Місткість паливних баків достатня для роботи без їх поповнення  

протягом 1012 годин. 
Агрегат є одночасно і тяговим засобом і мобільним джерелом 

електроенергії, до того ж може бути обладнаний радіостанцією. 
Резервні джерела живлення з приводом від валу відбору потужності 

трактора (ряд за потужністю - 16; 30; 60; 100 кВт) розробки ЛатвНДІМЕСГ. 
Агрегатуються з трактором Т 150К (МТЗ - 82). 
Навісна електростанція СНТ - 12А призначена для живлення 

електроенергією виїздних стригальних пунктів та пересувних установок для 
профілактичної обробки овець. Навішується на трактор МТЗ-80. Має 
генератор трифазного змінного струму напругою 400/230 В. 

Електрогенераторні установки УГ30 - 400Т, УГ- 60 - 400Т (навісні) 
мають в своєму складі генератори трифазного змінного струму потужністю 
відповідно 30 та 60 кВт і напругою 400/230 В. 

Агрегатуються з тракторами Т 150К, МТЗ - 80, МТЗ - 82 та їм подібними. 
Умовне позначення агрегату розшифровується так: У - установка; Г - 

генераторна; 60 - потужність, кВт; Т - трифазний змінний струм; 400 – лінійна 
напруга, В. 

Технічні характеристики електрогенераторної установки  наведені в 
таблиці 2.1. 

 
Таблиця 2.1 - Технічні характеристики електрогенераторної установки  

УГ-60-Т400 
 

Показник 
Значення 
показника 

1 Номінальна потужність, кВт 60 

2 Номінальна напруга, В 400 

3 Номінальна частота струму, Гц 50 

4 Частота обертання, об/хв:  

- валу відбору потужності 1000 

- валу генератора 
(узгодження через клинопасову передачу) 

1500 

5 Маса, кг 1000 

6 Габаритні розміри, мм 1170х1050х1344 
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Рисунок 2.1 -  Класифікація резервних електростанцій 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2.2 - План резервної дизельної електростанції потужністю 1х30 
кВт з нанесенням обладнання: 1– електроагрегат АД 30С-Р; 2 – ручний водяний насос 

“Родник”; 3 – трубопровід газовихлопу; 4 – кран козловий; 5 – вогнегасник; 6 – вентилятор 
даховий; 7 – раковина;       8 – щит керування ЩКП; 9 – пристрій розподільчий навісний РУС 
8141; 10, 11 – те ж РУС 8153; 12 – лічильник електричної енергії САЧ-И672; 13 – випрямляч 
для заряджання акумулятора; 14 – ящик з акумулятором 6СТ-132; 15 – стіл (з телефоном) 

 

Резервні електростанції 

Стаціонарні Пересувні 

Генератори з приводом  
від валу відбору потужності 

трактора 

Електроагрегати 

Стаціонарні Пересувні 
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Рисунок 2.3 - Схема електрична принципова головних з’єднань  
стаціонарної резервної електростанції РДЕС-30, підключеної до споживчої 
трансформаторної підстанції 



 

 

 

14 

 

 

 
 Потужність, кВА: 2.5 
 Потужність, кВт: 2 
 Вихідна напруга, В: 230/12 
  

 

 
 Потужність, кВА: 5.63 
 Потужність, кВт: 4.5 
 Вихідна напруга, В: 230/12 
  

 

 
 Потужність, кВА: 5.2 
 Потужність, кВт: 5.2 
 Вихідна напруга, В: 400/230 
  

 

Рисунок  2.4 – Малогабаритні перевізні резервні дизельні 
електростанції: а)ЭЛАД 2000 Х; б)ЭЛАД 5000 КЭ;в)MOSA GE 7000 SX/GA-EAS 
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Рисунок 2.5 - Пересувні дизельні електростанції: а – ЭСД-20М (20кВт) на 

односному причепі; б – ЭСДА-30 (30кВт) на двоосному причепі; 
1 – упор; 2 – дишло причепа; 3 – рама дизель-генераторного агрегата; 4 – дизель;  

5 – радіатор; 6,7 – торцеві і бокові двері кожуха; 8 – вогнегасник; 9 – щит керування;  
10, 13 – панель контрольних приладів дизеля; 11 – кабельний барабан; 12 – запасне 
колесо; 14 – ящик із запасними частинами; 15 – генератор; 16 - шасі 
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Рисунок 2.6 - Пересувні дизель-генераторні електростанції                       
з розміщенням у вагончику: а – ПЭС-60М (60кВт); б – ПЭС-100 (100кВт); 

1 – ящик із запасними частинами; 2 – вогнегасник; 3 – плафон освітлення вагона;   
4, 5 – баки для пального та мастила; 6 – ручний насос; 7 – дизельний двигун ;  
8 – приладовий щиток дизеля; 9 – вихлопна труба; 10 – генератор; 11 – збудник генератора; 
12 – розподільний щит; 13 – обігрівній пристрій; 14 – верстак із лещатами; 15 – утеплений 
корпус 
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Рисунок 2.7 - Електростанція, змонтована на одновісному причепі:           
1 – трактор; 2 – карданна передача; 3 – клинопасова передача; 4 – генератор; 5 – щит 
керування; 6 – причеп; 7 – причепний пристрій 
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а)  

б)  

в)  
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г)  

д)  

е)  

 

Рисунок 2.8 – Резервні джерела електроенергії на базі дизельелектро-
агрегатів: а)стаціонарний агрегат на рамі АД8С-Т400-1В; б)стаціонарний агрегат на рамі 

АД16С-Т400-1В ; в)стаціонарний агрегат на рамі АД30С-Т400-3Р; г)пересувна електро-
станція в утепленому кузові-фургоні на двоосному причепі ЭД60-Т400-2РК; д)стаціонарний 
агрегат на рамі АД100С-Т400-3Р; е)стаціонарний агрегат на рамі АД200С-Т400-3Р 
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Мініконтейнери 

 

     
 
                                 Повнорозмірні контейнери 

 

 
 
 
Рисунок 2.9 – Контейнерні резервні електростанції 
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Рисунок 2.10 - Пересувні резервні джерела електроживлення з 
приводом від валу відбору потужності трактора : 

а)джерело електроживлення,  змонтоване на одновісному причепі :1 – трактор;  
2 – карданна передача; 3 – клинопасова передача; 4 – генератор; 5 – щит керування; 
6 – причеп; 7 – причепний пристрій ; 

б) джерело електроживлення , що навішується на трактор: а – УГ-30-Т400;  
б – УГ-60-Т400; 1 – установка генераторна;  2 – карданна передача; 3 – гідравлічна навісна 
система трактора; 4 – виносний щит керування 
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Рисунок 2.11 -. Розташування резервного джерела електроживлення    

з приводом від валу відбору потужності трактора в приміщенні полегшеного 
типу:  1 – трактор; 2 – карданна передача; 3 – генератор; 4 – щит керування 

 
 

 

Умови експлуатації установки: висота над рівнем моря до 1000 м: 
температура навколишнього середовища від -40оС до +40оС; відносна 
вологість повітря до 98% притемпературі +25оС. 

У ненавантаженому стані установка забезпечує запуск незавантаженого 
асинхронного короткозамкненого електродвигуна потужністю не більше 30 кВт. 
Установка не призначена для паралельної роботи із електромережею. Ресурс 
до першого капітального ремонту - не менше 1000 год. 

Електрогенераторна установка ЭГУ - 50 з генератором трифазного 
змінного струму потужністю 50 кВт і напругою 400/230 В. Є навісною і 
агрегатується із тракторами Т 150К або МТЗ - 82. 

Установка може працювати в режимах з ізольованою або 
глухозаземленою нейтраллю генератора. 

Транспортування установки здійснюється трактором, який приводить 
генератор, за допомогою зчіплювального пристрою ”Аккорд”. 
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Технічні характеристики електрогенераторної установки  наведені в 
таблиці 2.2. 

 
Таблиця 2.2 - Технічна характеристика електрогенераторної установки 

ЭГУ-50 
 

Показник 
Значення 
показника 

1 Номінальна потужність, кВт 50 

2 Номінальна напруга, В 400 

3 Номінальна частота трифазного змінного струму, Гц 50 

4 Номінальна сила струму, А 91 

5 Частота обертання, об/хв:  

- валу відбору потужності 1000 

- валу генератора 
(узгодження через клинопасову передачу) 

1500 

6 Маса, кг 800 

7 Габаритні розміри, мм 2300х1490х1640 
 
РДЕЖ зі стаціонарно встановленим генератором трифазного змінного 

струму потужністю 25 (30) кВт і напругою 400/230 В. Агрегатується з 
тракторами МТЗ - 80, МТЗ - 82 або Т 150К. 

Останнім часом розгортаються роботи із впровадження у сільсько-
господарське виробництво альтернативних (поновлюваних) джерел енергії і 
зокрема вітроелектроагрегатів різної потужності. 

Останнім часом на ринку електротехнічної продукції з’явилися 
комбіновані джерела живлення(рис.2.12), що містять у своєму складі поряд із 
дизельелектроагрегатом  блок акумуляторних батарей та напівпровідникові 
перетворювачі струму. 

2.2. Особливості монтажу та здавання-приймання в експлуатацію 
резервних електростанцій 

Резервні джерела електроживлення, і зокрема резервні електростанції, 
знаходяться на балансі сільськогосподарських підприємств, встановлюються і 
обслуговуються персоналом енергетичної (електротехнічної) служби із 
залученням фахівців спеціалізованих організацій - АГРОПРОМЕНЕРГО, 
АГРОТЕХСЕРВІС тощо. 

Обов’язковим заходом є ретельний огляд нової (чи після капітального 
ремонту) резервної електростанції - перевірка комплектності, загального 
технічного стану і відповідності основних параметрів технічній документації. 
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При виконанні налагоджувальних робіт пред'являється необхідна 
приймально-здавальна документація(додаток Е).  

Введення в експлуатацію резервних електростанцій оформляється 
наказом керівника сільськогосподарського підприємства (рішенням 
правління) на основі акта здачі-приймання електроагрегату. 

До персоналу, який має обслуговувати резервні електростанції, 
висувають такі вимоги: 

- чітке розуміння принципу роботи станції в цілому і окремих її 
складових, їх взаємозв’язку; 
- засвоєння наявної технічної документації заводу-виробника; 
- чітке уявлення про умови експлуатації та режими навантаження. 
Персонал має пройти у спеціальній кваліфікаційній комісії перевірку 

знань з ПТЕ і ПБЕ, правил пожежної безпеки, а також практичних навичок 
надання першої медичної допомоги. 

Правила зокрема встановлюють, що відповідальність за стан 
електроагрегата та готовність до роботи повинна бути покладена на 
моториста, який має кваліфікаційну групу з ПТЕ і ПБЕ не нижче ІІІ. 

Для подальшої експлуатації кожна резервна електростанція 
комплектується оперативним журналом, де реєструються: 

- дата,час і причина вмикання; 
- напрацювання в мотогодинах з початку експлуатації; 
- виробіток електроенергії з початку експлуатації, кВт·год; 
- навантаження генератора (потужність, струм) - погодинне та 
середнє; 
- виявлені несправності та пошкодження і заходи, які вжиті для їх 
усунення; 
- витрата пального і мастила. 
Вимоги на цей рахунок висувають ПТЕ - дані про роботу електростанції, 

а також результати періодичних оглядів, перевірок технічного стану та 
готовності до її пуску, мають бути записані у спеціальному журналі; там же 
реєструються відомості про несправності та їх усунення, про ремонти тощо. 

При встановленні стаціонарних електроагрегатів резервних 
електростанцій висуваються ряд вимог, що перелічені нижче. 

Вимоги до фундаменту : 
- обов”язковим є виготовлення бетонної подушки товщиною не 
менше 150 мм, завдовжки і шириною не менше габаритних розмірів 
рами електроагрегату ;  
- встановлення електроагрегату на шпильки фундаменту має 
проводитися строго горизонтально; 
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- фундамент електроагрегату не повинен мати зв’язку зі стінами 
споруди чи із сусідніми фундаментами, аби запобігти виникненню 
небезпечних резонансних коливань. 
Вимоги до приміщення для електроагрегату: 
- висота всередині не менше 2,5 метрів; 
- наявність проходів навколо електроагрегату не менше1,5 метри 
для зручності обслуговування і ремонту; 
- двері в приміщенні повинні відкриватися назовні; 
- наявність природного і штучного освітлення; 
- повинна бути передбачена вентиляція приміщення  
Вимоги до встановлення електроагрегату: 
- відстань від встановленого на агрегаті щита керування до стіни 
має бути не менше 1,75 м, а з протилежного боку агрегата не менше 
1,25 м; 
- відстань між сусідніми генераторами має бути не менше 2 м; 
- наявність доступу до допоміжного обладнання; 
- відстань від радіатора системи охолодження дизеля до 

спеціального отвору у стіні - 0,31,0 м; 
- необхідно забезпечити приплив повітря в приміщення, а також 
видалення повітря з приміщення для системи охолодження 
електроагрегату (виготовлення жалюзійних грат, повітропроводів, їх 
збирання і монтаж); 
- площа поперечного перерізу повітропроводів і вихлопних труб 
має бути не меншою фронтальної площі радіатора і площі перерізу 
вихлопної труби електроагрегату; 
- необхідно забезпечити випуск вихлопних газів в атмосферу  на 
висоті не менше 3-х метрів від рівня землі (виготовлення вихлопних 
труб, їх монтаж з глушником шуму і теплоізоляцією); 
- необхідно підвести силовий кабель до електроагрегату і до 
системи власних потреб електроагрегату, а також кабель для системи 
дистанційного контролю і керування (якщо вона є). Переріз жил кабелю 
вибирається залежно від струмового навантаження; 
- необхідно забезпечити електробезпеку обслуговуючого 
персоналу передусім шляхом надійного заземлення електроагрегату, а 
також  монтажу додаткового устаткування; 
- необхідно забезпечити пожежну безпеку устаткування. 
При встановленні електроагрегату слід враховувати, що  

електроагрегат  встановлюється на віброізоляторах, тому заборонене жорстке 
кріплення до електроагрегату всіх підведень і відведень (повітроводів, 
паливних трубопроводів, силових кабелів, вихлопної системи). 
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Слід не  допускати підтікань палива, масла, охолоджувальної рідини і 
попадання вихлопних газів у приміщення електростанції. 

Усі електромонтажні роботи повинні бути виконані із дотриманням 
вимог ПУЕ, СНиП та технічної документації заводів-виробників резервних 
електростанцій. Після встановлення електроагрегату він повинен повинен 
бути реконсервований, а потім мають мають бути виконані всі передбачені 
заводом-виробником передпускові роботи. 

Щодо встановлення пересувних резервних електростанцій є також 
кілька застережень: 

- електростанції слід встановлювати на рівній горизонтальній 

площадці на відстані 46 метрів від споруд, але бажано якомога 
ближче до центру електричних навантажень; 
- електростанції з капотом можуть бути встановлені у сховищі на 
відстані не менше 1 м від стін споруди. 
З метою забезпечити належні умови охолодження електроагрегат 

пересувної резервної електростанції повинен бути встановленим проти 
напрямку вітру. 

Електростанцію слід обов’язково закріпити за допомогою ручного 

гальма, а у разі роботи протягом 23 діб ресори і колеса електростанції слід 
розвантажити за допомогою домкратів та встановити підставки. 

Необхідно також заземлити електростанцію за допомогою штатного 
переносного заземлення, розмістити і приєднати до мережі генератора 
світильники, розгорнути кабельну мережу і підготувати відповідно до вимог 
заводської документації до пуску. 

Під час експлуатації проводиться систематичне обстеження резервних 
електростанцій інспекцією енергонагляду, результати якого оформляються 
актом обстеження. У разі необхідності інспектор енергонагляду видає припис 
щодо заходів, які належить здійснити для приведення електростанції до 
належного вигляду із зазначенням дати виконання. 

2.3   Обслуговування, ремонт і профілактичні випробування 
резервних електростанцій 

 

Питання обслуговування, ремонту та профілактичних випробувань 
резервних електростанцій регламентують: 

- Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів(ПТЕ – 2006) ; 
- система ПЗР і ТО електрообладнання сільськогогосподарських  
підприємств; 
- галузеві та відомчі нормативні і директивні матеріали; 
- технічна документація заводів-виробників електроагрегатів. 
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ПТЕ-2006 (п. 7.3 ”Автономні електростанції”) висувають ряд вимог до 
стаціонарних джерел електроенергії - дизельних, бензинових, газотурбінних та 
інших електростанцій одиничною потужністю до 1000 кВт, , що 
використовуються як основні або резервні джерела живлення 
струмоприймачів споживачів, але не працюють паралельно з електромережею 
електропередавальної організації.  

Вимоги цього  підрозділу  Правил розповсюджуються  також  на  вітрові 
електричні установки (ВЕУ) споживачів одиничною потужністю до 20 кВт, 
підключені до  електромережі напругою 0,38 кВ споживачів електричної 
енергії. 

Автономні електростанції повинні експлуатуватись відповідно до вимог 
інструкції з експлуатації заводу-виробника. Схеми їх підключення до 
електромережі споживачів також повинні унеможливлювати подавання 
напруги в електромережу 0,22/0,38 кВ електропередавальної організації.   

До експлуатації допускаються автономні електростанції, на яких 
повністю змонтовані, перевірені і випробувані в потрібному обсязі 
електрообладнання, пристрої захисту та автоматики, контрольно-вимірю-
вальні прилади і сигналізація, засоби захисту. 

Під час приймання в експлуатацію автономної електростанції режим 
роботи нейтралі електростанції і захисні заходи з електробезпеки повинні 
відповідати режиму роботи нейтралі та захисним заходам, реалізованим у 
електромережі споживача. 

Підключення автономної електростанції до електромережі споживача 
вручну дозволяється тільки за наявності блокувань між комутаційними 
апаратами, що виключають можливість одночасної подачі напруги в мережу 
споживача і в мережу електропередавальної організації. 

Автоматичне увімкнення резервної автономної електростанції у випадку 
зникнення напруги з боку електромережі електропередавальної організації 
повинно здійснюватись за допомогою пристроїв автоматики, що забезпечують 
попереднє вимкнення комутаційних апаратів електроустановок споживача від 
мережі електропередавальної організації та наступну подачу напруги 
електроприймачам від автономної електростанції. При цьому наявність 
електромеханічного блокування в електромережі споживача є обов’язковим. 

Перед введенням в експлуатацію автономної електростанції, робота 
якої можлива паралельно з мережею електропередавальної організації, 
споживач повинен розробити та узгодити з електропередавальною організа-
цією інструкцію про порядок включення в роботу автономної електростанції та 
положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією в 
частині оперативно-диспетчерського керування. 

Інструкція про порядок введення в роботу автономної електростанції 
обов’язково повинна включати: 
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- список осіб споживача, які мають право оперативних переговорів 
з оперативним персоналом електропередавальної організації та право 
оперативних перемикань; 
- наказ про призначення особи, відповідальної за технічний стан і 
експлуатацію автономної електростанції; 
- номери телефонів диспетчерського зв’язку 
електропередавальної організації;  
- - узгоджену електропередавальною організацією електричну 
схему приєднання     автономної електростанції до мережі 
електропередавальної організації.   
Для обслуговування автономної електростанції та забезпечення її 

справного     технічного стану повинні бути призначені працівники, підготовлені 
згідно з вимогами Правил, і такі, що мають відповідну групу з електробезпеки. 
Обслуговуючі працівники у своїх діях повинні керуватися вимогами заводу-
виробника електростанції, інструкції щодо її обслуговування  і експлуатації та 
інших НД.  

На кожну автономнy електростанцію повинен бути встановлений 
регламент технічного обслуговування  її обладнання, технологія і 
періодичність регламентних робіт. 

Регламент технічного обслуговування повинен передбачати: 
- візуальний огляд обладнання; 
- контроль кріплення обладнання і вузлів; 
- перевірку справності систем автоматики, захистів і діагностики (у 
тому числі тестування), стану засобів вимірювальної техніки; 
- проведення спеціальних вимірів, перевірок, регулювання і 
змащення вузлів, облік     окремих деталей, що вичерпали ресурс; 
- заміну масла, деталей чи вузлів, зношених у процесі 
експлуатації; 
- відновлення лакофарбових покрить у разі їхнього пошкодження; 
- перевірку й випробування електрообладнання.  
Технічне обслуговування та ремонт вітроелектроустановок(ВЕУ) 

повинні проводитися в денний час доби. 
Для кожного виду технічного обслуговування та ремонту автономної 

електростанції повинен бути визначений термін з урахуванням документації 
заводу-виробника. Огляд станції, що знаходиться у резерві, повинен 
проводитися не рідше, ніж один раз на 3 місяці. 

Відомості про готовність до пуску автономної електростанції, тривалість 
її роботи на неробочому ході або під навантаженням, а також результати 
оглядів і перевірок роботи станції повинні оформлюватися в експлуатаційному 
журналі (формулярі) та відображатись на електричній схемі (макеті). 

Особливості експлуатації  ВЕУ полягають у наступному:  
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- можливість встановлення без огородження і розміщення її під 
відкритим небом; 
- основне обладнання ВЕУ розташоване на висоті; 
- електромагнітне випромінювання від ВЕУ може впливати на 
роботу систем радіозв'язку; 
- неможливість  сталого  забезпечення   виробництва  електро-
енергії; 
- розкидання деталей на значні відстані у разі аварійного руйну-
вання ротора ВЕУ; 
- високий ступінь автоматизації керування роботою ВЕУ; 
- залежність роботи ВЕУ від швидкості вітру, що вимагає 
прийняття спеціальних рішень щодо організації та обсягів приймальних 
випробувань, комплектації документацією і технічними засобами. 
Метеорологічне забезпечення являється одним із складових чинників 

щодо  забезпечення надійної експлуатації ВЕУ. До завдань метеорологічного 
забезпечення повинні входити: 

- вимірювання і реєстрація фактичних параметрів вітру (напрямок і 
швидкість) на  території розташування ВЕУ; 
- одержання поточних і прогнозованих метеоданих Держкомгідро-
мету для даної  місцевості. 
На підставі прогнозованих метеоданих слід планувати ведення 

оптимального режиму роботи ВЕУ загалом, вживаються заходи для 
запобігання і зменшення збитків від стихійних явищ. 

Споживачі, що мають ВЕУ, повинні регулярно одержувати від місцевих 
органів Держкомгідромету такі поточні дані: 

- швидкість і напрямок вітру; 
- температура, атмосферний тиск і вологість; 
- кількість і вид опадів; 
- утворення ожеледі; 
- штормові попередження. 
Обсяг метеорологічних прогнозів, терміни і порядок їх  надання 

споживачу повинні бути погоджені ними з місцевими органами 
Держкомгідромету. 

У разі відсутності на ВЕУ засобів вимірювальної техніки, що реєструють 
швидкість і напрямок вітру, споживачем повинні встановлюватися метеовишки 
з вітровимірювальними приладами, що реєструють параметри в 
безперервному режимі. 

Експлуатація ВЕУ без реєстраторів швидкості і напрямку вітру 
забороняється. 

Пуск ВЕУ забороняється у випадку сейсмічних та інших природних 
впливів (обмерзання, наморозь, град, снігопад), що перевищують допустимі 
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показники, наведені в заводській документації чи інструкції з експлуатації. 
На ВЕУ з асинхронними генераторами  повинна здійснюватися 

компенсація      реактивної потужності, споживаної генераторами. 
Експлуатація ВЕУ без необхідної компенсації реактивної потужності не 

допускається. 
Система автоматичного керування і контролю ВЕУ, крім загальних 

задач автономної електростанції споживача  із вироблення електричної 
енергії, повинна забезпечувати: 

- стійке підтримання номінального навантаження для швидкостей 
вітру, що перевищують номінальні;  
- надійне обмеження частоти обертання ротора в допустимих 
межах у разі миттєвого скидання електричного навантаження, 
пов'язаного з відключенням ВЕУ від електричної мережі споживача і 
можливістю пошкодження вітроколеса; 
- орієнтацію ротора (контроль орієнтації) за напрямком вітру; 
- аварійну зупинку ВЕУ.  

Автономна електростанція повинна бути негайно зупинена дією захистів або 
відключена черговим персоналом у випадках передбачених п.6.5.18, а також у 
разі:  

- витікання масла; 
- перевантаження генератора за потужністю понад допустимі 
значення; 
- підвищення частоти обертання ротора понад допустиму 
величину; 
- швидкості вітру, яка перевищує значення швидкості, установлене 
заводом-виробником; 
- виникнення сейсмічних та інших природних явищ (обмерзання, 
наморозь, град, снігопад, що перевищують допустимі показники, 
наведені в заводській документації). 
Автономна електростанція повинна бути вимкнена  з мережі і зупинена 

за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство, у випадках: 
- виявлення несправностей у її механізмах і системах; 
- виходу з ладу окремих каналів захисту і діагностики; 
- одержання повідомлення про прогнозований сейсмічний вплив; 
- виникнення зовнішніх умов, небезпечних для експлуатації. 
Під час оформлення договору на користування електричною енергією й 

акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності 
між електропередавальною організацією і споживачем повинні бути вказані 
наявність автономних електростанцій, схеми їхніх увімкнень, їх установлена 
потужність і значення номінальної напруги. 

Профілактичні випробування і вимірювання параметрів 
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електрообладнання (крім генераторів), заземлювальних пристроїв, апаратів, 
проводів і кабелів тощо повинні проводитись відповідно до вимог Норм2. 
 

Система ПЗР і ТО регламентує окремі питання обслуговування і 
ремонту синхронних генераторів резервних електростанцій (ЕСС, ГСФ, СГ, 
ЕС, ПСГС тощо), а саме встановлює: 

- типові обсяги робіт, які повинні виконуватись при обслуговуванні і 
поточному ремонті; 
- трудомісткість і періодичність проведення ТО і ПР генераторів 
залежно від умов експлуатації (на відкритому повітрі чи у приміщенні) з 

урахуванням тривалості роботи протягом доби (до 8 год; 816 год; 
понад 16 год); 
- норми витрат матеріалів і запасних частин на виконання ТО і ПР 
із розрахунку на один генератор за рік. 
Для прикладу: періодичність ТО і ПР синхронних генераторів, що працюють у 

приміщенні до 8 год протягом доби становить відповідно 1 раз на 3 місяці та 1 раз на 25 
місяців 

Види .і періодичність технічного обслуговування дизельних двигунів у 
складі резервних електростанцій слід приймати за ГОСТ 20793-86 та 
відповідно до вимог галузевих документів і заводської документації. 

Для дизелів передбачені: 
- щоденне ТО (ЕТО); 
- ТО1; ТО2; ТО3; 
- сезонні ТО (до початку сезону і після його закінчення з метою 
приведення в порядок і консервації). 
Періодичність вказаних заходів встановлена такою: 
- ТО1 - після 125 мотогодин напрацювання; 
- ТО2 - після 500 мотогодин напрацювання; 
- ТО3 - після 1000 мотогодин напрацювання. 
Обслуговування проводиться на місці встановлення електроагрегату, а 

поточний ремонт частково у майстерні. 
Поряд із роботами з обслуговування резервних електростанцій, 

виконуваними персоналом енергетичної (електротехнічної) служби є також 
роботи, які виконує машиніст. Вони, крім пуску і зупинки в основному пов’язані 
з контролем за роботою електростанції. Слід зауважити, що залежно від 
ступеню автоматизації, резервні електростанції можуть певний час працювати 
і без нагляду персоналу. 

Машиніст має виконувати такі роботи щодо дизельної електростанції: 
                                                           

2 “Норми і методи випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів 

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

вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів” (ПТЕ-2006, додаток 2). 
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- слідкувати за показами контрольних приладів - термометрів води 
і масла, манометра масла, покажчика рівня води; 
- не рідше 2 разів протягом зміни перевіряти наявність масла у 
маслянках та поновлювати його; 
- поповнювати пальним паливні баки; 
- не рідше разу протягом зміни випускати відстій та бруд із 
паливних баків; 
- не рідше 1 разу за 3 місяці оглядати паливні і масляні фільтри, 
відповідно до рекомендацій заводу-виробника; 
- за відсутності автоматики слідкувати за частотою обертання і 
підтримувати її на належному рівні для утримання в допустимих межах 
частоти струму; 
- Щодо генератора електрогенератора необхідно: 
- слідкувати за показами вольтметрів, амперметрів, частотоміра; 
допускається несиметрія навантаження по фазах до 25%, а 
перевантаження - до 10% протягом однієї години; 
- за відсутності автоматики рівномірно розподіляти навантаження 
між паралельно працюючими генераторами; 
- контролювати температуру обмоток та магнітопроводу; 
допускається перевищення над температурою навколишнього 
середовища не більше ніж на 65оС; 
- контролювати температуру підшипників; допускається 
перевищення над температурою навколишнього середовища не більше 
ніж на 45оС; 
- періодично слідкувати за роботою щіткового апарату збудника та 
контактних кілець ротора; 
- слідкувати за приладами контролю ізоляції та  вживати заходи 
щодо усунення причин виникнення аварійних режимів; 
- слідкувати за рівнем вібрації генератора. 
Поряд з цим необхідно періодично оглядати  щити та панелі керування, 

розподільні  пристрої, а також інше електрообладнання резервної 
електростанції. 

Окремі несправності обладнання електростанції можуть бути усунені за 
рекомендаціями заводів-виробників, що містяться в інструкціях з експлуатації. 

 
2.4 Заходи з енергозбереження при експлуатації резервних 

дизельних електростанцій 
 
Робота резервної дизельної електростанції супроводжується викидом у 

навколишнє середовище значної кількості тепла – з вихлопними газами і з 
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охолоджувальною рідиною(водою) в контурі охолодження приводного двигуна 
електрогенератора.  

Додаткове оснащення електростанцій спеціалізованим устаткуванням 
(рис.2.13) забезпечує одночасний виробіток електричної і теплової енергії і 
підвищення коефіцієнта корисної дії дизельелектроагрегата  до 85% і вище. 
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Рисунок 2.12 – Дизель-генераторне акумуляторно-інверторне 
автоматичне джерело живлення 
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Рисунок 2.13 – Система утилізації викидів тепла резервної 
електростанції (когенерація) 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
 Таблиця А.1 - Навантаження електроприймачів сільськогосподарських 

підприємств, яке підлягає резервуванню від автономних джерел 
 

 
Тип підприємства 

 
Виробнича 
потужність 

Навантаження, 
яке підлягає 

резервуванню, 
кВт 

Тип джерела, 
потужність, кВт  

і кількість агрегатів 

1 Комплекси і ферми молочного напрямку, корів  
 

200 

 
 

1525 

ДЕС-16х1 або 
ДЕС-30х1  чи 
РДПТ-30х1 

  
300 

 

2025 

ДЕС-30х1     
(РДПТ-30х1) 

 400 30 Те ж 

 800 130 ДЕС-60х2 

 1200 160 ДЕС-60х3 

  

16002000 

 
200 

ДЕС-100х2    
(ДЕС-60х4) 

2 Комплекси і ферми великої рогатої худоби:    

- з вирощування нетелей до 68- місячного 
віку, тис. скотомісць 

 
3 

 
60 

 
ДЕС-60х1 

- з вирощування і відгодівлі молодняка 

великої рогатої худоби до 68-місячного віку, 
тис. голів на рік 

 
 

5 

 
 

100 

 
 
ДЕС-100х1 

- з вирощування корів м’ясного напрямку, 
корів 

8001200 
 

20003000 

30 
 

60 

ДЕС-30х1   
(РДПТ-30х1) 
ДЕС-60х1 

3 Свинарські комплекси і ферми:    

- репродукторні На 300600 
свиноматок з 

виходом 

612 тис 
поросят про-

тягом року 

 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
ДЕС-60х1 

- з вирощування і відгодівлі, тис. голів свиней 
протягом року 

3 
6 

12 
24 
54 

108 

60 
100 
200 
300 
500 

1000 

ДЕС-60х1 
ДЕС-100х1 
ДЕС-100х2 
ДЕС-315х1 
ДЕС-315х2 
ДЕС-315х3 

4 Птахофабрики і птахоферми яєчного 
напрямку,тис. курей-несучок 

20 
100 
200 
300 
400 

60 
200 
400 
600 
750 

ДЕС-60х1 
ДЕС-100х2 
ДЕС-100х4 
ДЕС-315х2 
ДЕС-315х3 

5 Птахофабрики м’ясного напрямку, млн:  0,2 300 ДЕС-315х1 

- курей 
- бройлерів 

0,5 
3,0 

400 
705 

ДЕС-200х2 
ДЕС-315х2 

 6,0 996 ДЕС-315х3 

 10,0 1515 ДЕС-500х3 
 



 

 

 

38 

 

Додаток Б 
 Таблиця Б.1 - Технічна характеристика стаціонарних дизельних 

електростанцій 
 

Типовий 
проект 

Кількість і потужність 
електроагрегатів, кВт 

Тип 
електроагрегату 

407 - 1 - 88.85 

 89.85 

 90.85 

1х30 
1х60 

1х100 

АД 30С - Т400 - РМ1У4 
АД 60С - Т400 - РМ4 

АД 100С - Т400Р - ІБ.Ц643.113. 

407 - 3 - 405.86 2х100 АСДА - 100 (У34 - 100) 

407 - 3 - 404.86 

 406.86 

 407СМ.86 
(автоматизована) 

1х200 
1х500 
1х500 

АСДС - 200 (У36 - 50) 
КАС - 500РАУ4 
КАС - 500РАУ4 

 

 
Додаток В 

Таблиця В.1 - Технічна характеристика  пересувних електростанцій ЭСД  та 
ЭСДА 

 
Тип електростанції Потужність, кВт Тип електроагрегату 

Неавтоматизовані   

ЭСД – 10Т/400М 10 АД-10Т/400М 

ЭСД – 16Т/400 16 АД-16Т/18 

ЭСД – 20МТ/400 20 АД-20МТ/400 

ЭСД – 30Т/400М2 30 АД-30МТ/400М2 

ЭСД – 50Т/400М 50 АД-50Т/400 

ЭСД – 75Т/400М 75 АД-75Т/400 

ЭСД – 100Т/400М* 100 УЗ4А 

Автоматизовані   

ЭСДА – 30Т/400ГР 30 АД-30Т/400 

ЭСДА – 100Т/400 100 ДГА-103Т 

ЭСДА – 200Т/400 200 ДГА-200Т 

ЭСДА – 500Т/400 500 АС-816 

*окрім цієї всі інші як напругою 400В так і 230В 
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Додаток Д  
Технічні характеристики електроагрегатів,  

що входять до складу резервних електростанцій 
 

Бензоелектричні агрегати АБ4-Т/230М1 та АБ8-Т/230-М1 може мати кожух для 
захисту від впливу атмосфорних опадів та механічних пошкоджень. 

До складу агрегату входять: карбюраторний двигун внутрішнього згорання; 
асинхронний генератор трифазного змінного струму; апаратура керування та захисту. 
 

Таблиця Д.1 - Технічні характеристики бензоелектричного агрегату 
АБ8-Т-230-М1 
 

Найменування показника 
Значення 
показника 

1 Номінальна потужність, кВт 4 

2 Номінальна напруга, В 230 

3 Номінальна частота струму, Гц 50 

4 Коефіцієнт потужності 0,8 

5 Діапазон уставки вихідної напруги, В 218230 

6 Точність регулювання напруги, % від середньо-регульованого 
значення 

 
±4 

7 Питома витрата пального при номінальній потужності, г/кВт·год,  
не більше 

 
2,6 

8 Маса, кг, не більше 200 
 

Таблиця Д.2 - Технічні характеристики бензоелектричного агрегату АБ8-Т-230-М1 
 

Найменування показника Значення 
показника 

1 Номінальна потужність, кВт 8 

2 Номінальна напруга, В 230 

3 Номінальна частота струму, Гц 50 

4 Коефіцієнт потужності 0,8 

5 Діапазон регулювання вихідної напруги,В 218230 

6 Точність регулювання напруги, % від середньо-регульованого 
значення 

 
±4 

7 Питома витрата пального при номінальній потужності, г/кВт·год, не 
більше 

 
5,2 

8 Маса (без пального, масла та запчастин), кг, не більше 400 
 
Бензоелектричний  арегат АБ16-Т400РУ1 (ТУ 16.516.254-80) 
Умови експлуатації: висота над рівнем моря не більше 3000 м; температура 

навколишнього середовища від -40оС до +50оС; відносна вологість повітря до 98% 
притемпературі +25оС; запиленість повітря до 0,5 г/м3. 

Гарантійний строк - 2 роки з дня відвантаження з підприємства-виготівника при 
гарантійному наробітку по двигуну не менше 1200 годин; по електричній частині - не менше 
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5000 год. Запуск двигуна - електростартерний, не більше ніж із трьох спроб при температурі 
навколишнього середовища до -5оС без застосування спеціальних пристроїв підігріву. 

Забезпечується захист генератора, апаратури та приладів від струмів коротких 
замикань та недопустимих первантажень. Електроагрегат допускає 10% перевантаження за 
потужністю протягом 1 год. 

У режимі холостого ходу електроагрегат забезпечує запуск незавантаженого 
асинхронного короткозамкненого електродвигуна потужністю 70% потужності агрегату. 

Забезпечується також робота агрегату з несиметрією лінійних і фазних напруг не 
більше 10% при несиметрії навантаження по фазах в межах 25% номінального струму (без 
перевантаження по окремих фазах). 

До сладу агрегату входять: бензиновий двигун типу 320-01 ТУ 37-001.053-70, 
генератор ОС-71 та блок керування. 

 
Таблиця Д.3 - Технічні характеристики бензоелектричного агрегату АБ16-Т400РУ1 

 

Найменування показника Значення показника 

1 Номінальна потужність, кВт 16 

2 Номінальна напруга, В 400 

3 Номінальна частота струму, Гц 50 

4 Номінальна сила струму, А 28,9 

5 Номінальний коефіцієнт потужності 0,8 

6 Частота обертання при номінальному навантаженні, об/хв 1500 

7 Тривалість безперервної роботи з номінальною потужністю, 
год: 

 

- без дозаправки пальним, не менше 4 

- з дозаправкою пальним, не більше 24 

8 Питома витрата пального при номінальній потужності, 
г/кВт·год,  

7,2 

9 Місткість паливного бака, л 50 

10 Об’єм масла в системі змащення, л 6,3 

11  Об’єм охолоджувальної рідини в системі охолодження, л 11,5 

12 Маса (без пального, масла та запчастин), кг, не більше 621 

13 Габаритні розміри, мм 1725х740х1580 
 
Електроагрегат типу АД30С-Т400РМ2УХЛ4 (ТУ 16-561.012-85) призначений для 

живлення споживачів у мережі трифазного змінного струму частотою 50 Гц. Умовне 
позначення агрегату розшифровується так: А- агрегат; Д - дизельний; 30 - номінальна 
потужність, кВт; С - стаціонарний; Т - трифазний змінний струм; 400 - номінальна напруга,В; 
Р - водоповітряна (радіаторна) система охолодження; М2 - модернізація; УХЛ - для районів 
з помірним та холодним кліматом; 4 - категорія розміщення за ГОСТ 15150-69. 
Електроагрегат може експлуатуватися за таких умов: висота над рівнем моря до 4300 м; 
температура навколишнього повітря від +8 до +50оС; відносна вологість повітря до 98% при 
температурі 25оС; запиленість повітря до 0,01 г/м3. 
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Таблица Д.4 - Технічні характеристики електроагрегату АД 30С - Т400РМ2 УХЛ4 
 

Найменування показника Значення показника 

1 Номінальна потужність, кВт 30 

2 Номінальна напруга, В 400 

3 Номінальна сила струму, А 54 

4 Номінальний коефіцієнт потужності (при індуктивному 
навантаженні) 

0,8 

5 Частота обертання вала двигуна, об/хв 1500 

6 Тривалість безперервної роботи з номінальною потужністю 
без дозапрвки пальним, год, не менше 

 
4 

7 Питома витрата пального, г/кВт·год, не більше 320 

8 Місткість паливного бака, л, не менше 90 

9 Об’єм масла в системі мащення, л не більше 22 

10 Об’єм охолоджувальної рідини (води) у системі 
охолодження, л, не більше 

50 

11  Маса, кг 1700 

12 Габаритні розміри, мм 2250х820х1850 
 
Регулювання напруги генератора - автоматичне з точністю ±5%. Забезпечується 

стабілізація напруги і частоти та захист електричних кіл від коротких замикань і 
перевантажень. Ступінь автоматизації 0 за ГОСТ 13822-82. 

Пуск електроагрегату - електростартерний через пусковий двигун від 
акумуляторної батареї. 

У режимі холостого ходу агрегат забезпечує запуск незавантаженого 
асинхронного короткозамкненого електродвигуна потужністю 70% номінальної потужності 
агрегату. Допускається 10%-е перевантаження за потужністю протягом 1 год. 

Ресурс агрегату до першого капітального ремонту не менше 7000 год. Паралельна 
робота електроагрегату з мережею не передбачена. 

До складу агрегату входить дизель А-41Е, ТУ 23.1.373-84; синхронний генератор 
ЕСС5-82-4УМ1001, ТУ 16-512.367-75 та ящик керування. 
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Електроагрегат типу АД60С-Т400РУХЛ4 (ТУ 16-563.011-85) призначений для 
живлення споживачів у мережі трифазного змінного струму частоттою 50 Гц. 

Умовне позначення розшифровується подібнодо позначення електроагрегату 
АД30С, аналогічними є й умови експлуатації. 

 
Таблиця Д.5 - Технічні характеристики електроагрегату АД 60С - Т400РУХЛ4 

 

Найменування показника  Значення показника 

1 Номінальна потужність, кВт 60 

2 Номінальна напруга, В 400 

3 Номінальна сила струму, А 108 

4 Номінальний коефіцієнт потужності (при індуктивному 
навантаженні) 

0,8 

5 Частота обертання вала двигуна, об/хв 1500 

6 Тривалість безперервної роботи з номінальною 
потужністю без дозаправки пальним, год, не менше 

 
5 

7 Питома витрата пального, г/кВт·год, не більше 290 

8 Маса, кг 2150 

9 Габаритні розміри, мм 2660х1400х1950 
 
Регулювання напруги генератора - автоматичне. Забезпечується захист 

генератора, апаратури та приладів керування від струмів короткого замикання і 
недопустимих перевантажень. 

У режимі холостого ходу електроагрегат забезпечує пуск прямим вмиканням 
незавантаженого асинхронного короткозамкненого електродвигуна потужністю не більше 
70% потужності агрегату. Допускається перевантаження до 10% вказаної потужності 
протягом однієї години. Ресурс агрегату до першого капітального ремонту не менше 7000 
год. Електроагрегат не призначений для паралельної роботи. 

До складу агрегату входить дизель А-01МЕ; синхронний генератор ЕСС5-92-4У у 
виконанні УМ1001 та ящик керування серії Я8001. 

 
Електроагрегат типу АД100С-Т400-РПУХЛ1 (ТУ 16-88 ИДБП. 561. 322. 003 ТУ) 

призначений для використання у якості основного джерела електроживлення у мережі 
трифазного змінного струму частотою 50 Гц. 

Умовне позначення агрегату розшифровується так: А - агрегат; Д - дизельний; 100 
- номінальна потужність, кВт; Т - трифазний змінний струм; 400 - напруга, В; Р - радіаторна 
схема охолодження; П - пересувний; УХЛ - для районів з помірним та холодним кліматом; 1 
- категорія розміщення за ГОСТ 15150-69. 

Елекроагрегат може експлуатуватися за таких умов: висота над рівнем моря до 
4000 м; температура навколишнього повітря від -50оС до +50оС; відносна вологість повітря 
до 98% при температурі 25оС; дощ з інтенсивністю 3 мм/хв; повітряний потік зі швидкістю до 
50 м/с. 
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Таблица Д.6 - Технічні характеристики електроагрегату АД 100С - Т400РУХЛ4 
 

Найменування показника Значення показника 

1 Номінальна потужність, кВт 100 

2 Номінальна напруга, В 400 

3 Номінальна сила струму, А 180 

4 Частота обертання вала двигуна, об/хв 1500 

5 Тривалість безперервної роботи з номінальною потужністю 
без дозапрвки пальним, год, не менше 

 
6 

6 Питома витрата пального при номінальній потужності, 
г/кВт·год, не більше 

250 

7 Питома витрата масла при номінальній потужності, г/кВт·год, 
не більше 

2,25 

8 Маса, кг: 2150 

з генератором ГСБ 250-100/4 
з генератором ГСФ 100Д 

2440 
2690 

9 Габаритні розміри, мм 2850х1150х2025 
 
Ступінь автоматизації електроагрегату 0 за ГОСТ 13822-82. У агрегаті 

передбачений захист генератора і апаратури від струмів короткого замикання та 
недопустимих перевантажень. 

Електроагрегат у ненавантаженому стані забазпечує запуск ненавантаженого 
асинхронного короткозамкненого електродвигуна з кратністю пускового струму до 7 та 
потужністю не менше 60 кВт. Допускається перевантаження агрегату за потужністю на 10% 
понад номінальну при номінальному коефіцієнті потужності протягом 1 год. 

Електроагрегат може працювати в режимі паралельної роботи з місцевою 
електричною мережею державної енергосистеми (тільки протягом часу, необхідного для 
переведення навантаження з мережі на електроагрегат). 

До складу агрегату входять дизель ЯМЗ-238М2, ТУ 37.001.1509-88 (або ЯМЗ-
238ИМ2, ТУ 37.001.1475-88); генератор ГСБ250-100/4, ТУ 16-526.725-87 або ГСФ-100Д, ТУ 
16-512.346-74; пульт керування та допоміжне обладнання (зокрема підігрівач, акумуляторні 
батареї). 

Електростанція типу ЭД100-Т400-РП (ТУ 16-88 ИДБП. 561. 322. 003 ТУ) 
призначений для використання у якості основного джерела електроживлення у мережі 
трифазного змінного струму частотою 50 Гц. 

Умови експлуатації та технічні характеристики електростанції аналогічні вказаним 
для електроагрегату АД 100-Т400-РП. Електростанція розміщується на причепі СМЗ-8326 
(ТУ 37.001.678-76) і має масу 3930 кг при габаритах 6200х2230х2320 мм (двигун ЯМЗ-238М 
і генератор ГСБ 250-100/4). 

 
Дизель-генератор ДГА-315 (ТУ 24.06.393-85) призначений для використання у 

якості джерела живлення електроенергією як в автономному режимі, так і в режимі 
паралельної роботи. Випускається у кліматичних виконаннях УХЛ, Т. 
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Таблиця Д.7 - Технічні характеристики дизель-генератора ДГА-315 
 

Найменування показника Значення показника 

1 Номінальна потужність, кВт 315 

2 Номінальна напруга, В 400 

3 Номінальна частота, Гц 50 

4 Тривалість безперервної роботи, год 1200 

5 Частота обертання вала двигуна, об/хв 500 

6 Питома витрата пального, г/кВт·год, 228 

7 Маса, кг 12350 
 
Ресурс дизель-генератора до першого капітального ремонту становить 70000 год. 

Можливий запуск асинхронного короткозамкненого електродвигуна потужністю 30% від 
потужності дизель-генератора при навантаженні на валу двигуна 30% номінального. 

 
Дизельна-електростанція ЭД 500Т-Т400-ЗРНУХЛ1 (ТУ 16.51.227-87) призначена 

для використання у якості резервного джерела електроживлення як в автономному режимі, 
зокрема в режимі паралельної роботи зоднотипними станціями чи зовнішньою мережею. 

Допускається експлуатація ДЕС при температурі навколишнього середовища від -
50оС до +35оС. 

 
Таблиця Д.8 - Технічні характеристики дизельної-електростанції 

ЭД 500Т-Т400-ЗРНУХЛ1 
 

Найменування показника Значення показника 

1 Номінальна потужність, кВт 500 

2 Номінальна напруга, В 230 

3 Номінальний коефіцієнт потужності (при індуктивному 
навантаженні) 

0,8 

4 Частота обертання вала двигуна, об/хв 1500 

5 Питома витрата пального, г/кВт·год, 240 

6 Маса, кг 2400 
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Додаток Е 
 

Технічна приймально-здавальна документація,  
що пред'являється при виконанні налагоджувальних робіт  

по дизель-генераторах  потужністю 10 -1000 кВт 
 

1. Акт державної приймальної комісії про приймання в експлуатацію закінчених будівництвом 
об'єктів.  
2. Акт №1 робочої комісії про приймання устаткування після індивідуального випробування. 
3. Акт №2 робочої комісії про приймання устаткування після комплексного випробування 
4. Акт здачі-приймання електромонтажних робіт  
5. Відомість змонтованого устаткування  резервної електростанції.  
6. Акт приймання траншей, каналів і блоків під монтаж кабелів.  
7. Акт огляду кабельної каналізації в траншеях і каналах перед закриттям.  
8. Акт огляду прихованих робіт з монтажу заземлювальних пристроїв і приєднань до природних 
заземлювачів. 
9. Протокол огляду і перевірки контактних з'єднань ошинування.  
10. Протокол фазування кабелів, ліній і шин.  
11. Протокол вимірювання опору ізоляції проводів і кабелів.  
12. Протокол вимірювання опору ізоляції кіл керування.  
13. Протокол вимірювання опору розтіканню струму контура заземлення (заземлювального 
пристрою).  
14. Протокол перевірки наявності кола між заземлювачами і елементами, що заземляються.  
15. Протокол перевірки повного опору петлі "фаза-нуль".  
16. Протокол налагодження автоматичних вимикачів з напівпровідниковими розчіплювачами.  
17. Протокол налагодження автоматичних повітряних вимикачів з електромагнітними 
розчіплювачами.  
18. Протокол налагодження приєднання до 1000В.  
19. Протокол налагодження схеми автоматичного вмикання резерву(АВР) щита ЩАВР.  
20. Протокол перевірки схеми автоматики резервної електростанції (дизель-генератора).  
21. Протокол перевірки   електроконтактного реле тиску і температури.  
22. Протокол перевірки   електроконтактного реле рівня (дизель).  
23. Протокол перевірки  електроконтактного реле рівня (паливний бак і розширювальний бачок). 
24. Протокол налагодження схеми сигналізації.  
25. Протокол налагодження електроприводів.  
26. Протокол перевірки схеми автоматики компресора і підкачки масла.  
27. Протокол наладки схеми сигналізації компресора.  
28. Протокол перевірки зарядного випрямляючого пристрою.  
29. Протокол перевірки електроконтактних манометрів , реле тиску, температури.  
30. Протокол перевірки акумуляторних батарей.  
31. Протокол перевірки дизель-генератора на активне навантаження.  
32. Протокол перевірки дизель-генератора на реальне навантаження.  
33 Програма комплексного випробування  резервної електростанції18. Протокол випробування 
синхронного генератора напругою до 1000В.  
34. Список технічної документації з налагодження електроустаткування.  
35. Список приладів, що застосовувалися при роботах з налагоджування електроустаткування. 
36. Технічний опис резервної електростанції(додаток, альбом малюнків).  
37. Формуляри.  
38. Інструкція з експлуатації.  
39. Паспорт на електроустаткування.  
40. Відомість ЗІП.  
41. Відомість експлуатаційних документів.  
42. Відомість монтажних частин. 


