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ТЕМА: НОРМАТИВНІ ТА ЗАГАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ В ГАЛУЗІ 

ЕНЕРГЕТИКИ. 

1. Правила користування електроенергією 
 

Структура організації сільськогосподарського виробництва, необхідність 

обробітку великих площ і невисока густота населення зумовлюють і порівняно малу 

густоту електричних та теплових навантажень. Окрім того, через різні економічні та 

природні зональні умови потрібен диференційований підхід до застосування як 

електричної, так і теплової енергії у виробничих процесах. Особливу увагу слід 

звернути на електрифікацію сільського господарства. Для забезпечення 

сільськогосподарських споживачів електроенергією треба передавати порівняно 

невеликі потужності на великі відстані. Сучасна сільська електрифікація - це 

самостійна галузь народного господарства країни, у підтриманні життєдіяльності якої 

беруть участь Міністерство палива і енергетики України; Міністерство аграрної 

політики і ряд інших міністерств та відомств країни. Так, Український науково-

дослідний, проектно-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут 

"Укрсільенергопроект" розробляє нормативну, проектну і елітну документацію, 

проводить дослідницьку роботу з визначення оптимальних варіантів 

електропостачання. Головне управління по підрядних роботах через свої підрозділи - 

трести "Сільелектромережбуд" і механізовані колони (ПМК) - організовує 

будівництво та монтаж електричних мереж і підстанцій. 

Обслуговуванням і ремонтом установок сільського електропостачання займаються 

електричні мережі (ЕМ) та їх районні підрозділи (РЕМ) Енергонагляд як складова 

частина ЕМ несе відповідальність за організацію абонентської служби, безперебійну 

реалізацію електроенергії сільськогосподарським споживачам, укладення договорів 

на відпуск, правильність витрат і оплат, за випробування, аналізи і перевірку 

приладів обліку електроенергії. 

 Спеціалізовані пусконалагоджувальні підрозділи займаються пуском і 

налагодженням змонтованого енергообладнання в господарствах АПК. Районні 

виробничо-експлуатаційні підприємства на підставі договорів виконують 

випробування, дрібномонтажні і ремонтні роботи в господарствах, перевіряють 



захисні засоби, контролюють дотримання графіків технічного обслуговування, 

працездатність електрообладнання і електроустановок.  

Все електрообладнання, яке знаходиться на балансі господарств і підприємств 

системи АПК, обслуговує енерготехнічна служба (ЕТС), а також, за заявками 

господарств, "Агропроменерго". 

 Поряд із зростанням загальної потужності електрообладнання відбуваються його 

суттєві якісні зміни. У сільське господарство надходять більш надійні 

електротехнічні вироби. Багато видів електричного обладнання випускається з 

урахуванням особливостей умов сільськогосподарського виробництва усієї 

сукупності електрообладнання, встановленого в господарствах України, найбільша 

його частина використовується у виробничій сфері. За потужністю вона становить 

70... 80 відсотків, а за споживаною електроенергією — близько 80 відсотків і 

залежить від організації підприємства. Наприклад, у господарствах м'ясо-молочного 

напряму чистка електродвигунів, застосовуваних у тваринництві, становить 50 

відсотків, у рослинництві - 25 відсотків, в підсобних підприємствах - 25 відсотків. 

Частка трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ за галузями відповідно дорівнює 45, 

35, 20 відсотків. 

Парк електродвигунів за типами і серіями в господарствах АІЖ достатньо 

різноманітний. Так, двигунів захищеного виконання А, А2 приблизно десять 

відсотків, закритого - АО, АО2, 4А, АИР - 80 відсотків, сільськогосподарського 

виконання - десять відсотків. Середня одинична потужність у ряді областей 

України становить приблизно 6,0 кВт. У ряді господарств застосовується 

електрообладнання загальнопромислового призначення, ефективність 

використання якого залежить від того, наскільки умови експлуатації відповідають 

вихідним даним, які прийняті при його розробці. 

Останнім часом відбувається широке впровадження електронагрівальних 

установок (ЕНУ) для теплофікації виробничих процесів: підготовки кормів, 

обробки продукції, напування тварин, підтримання мікроклімату. На -них припадає 

четверта частина всієї потужності електроприймачів. Широкого розповсюдження 

набули електрокалорифери — 50 відсотків, електроводонагрівачі — 18, електро-

плитки - 14, електрокотли - п'ять відсотків, інші ЕНУ - 13 відсотків потужності. 

Застосування традиційних ЕНУ значно підвищує максимум графіка 

навантажень, а отже потребує реконструкції системи електропостачання. 



Перспективним напрямом є використання акумулюючи електронагрівальних 

установок (АЕНУ). Вони дозволяють використовувати електроенергію в періоди 

провалів графіка навантажень і суттєво розширити електрифікацію теплових 

процесів на базі установлених трансформаторних підстанцій. 

Таким чином, у повній сукупності електрообладнання, застосовуваного в 

сільському господарстві, основними серед електроприймачів є електроприводи і 

електронагрівальні установки, а в системі електропостачання Ш трансформаторні 

підстанції 10/0,4 кВ і повітряні лінії 10 і 0,38 кВ. 

Підвищення ефективності використання електрообладнання в АПК 

прогресивно впливає на культурно-побутовий рівень сільського населення. 

Дослідження показали, що час фактичної роботи електрообладнання 

агропромислового комплексу залежить від добової і річної циклічності 

технологічних процесів виробництва. Наприклад, у господарствах зерно-м'ясо-

молочного напряму 30 відсотків електродвигунів використовуються менше ніж 500 

годин на рік, 50 відсотків - 1000 годин на рік. У тваринницькій галузі 

середньорічний час використання — 600 год, у рослинництві - близько 700 і тільки 

на окремих процесах у підсобних підприємствах цей показник становить 1300 

годин на рік, наближаючись до проектного (1300-1500 годин на рік). Середнє 

завантаження електродвигунів у тваринництві не перевищує 65 відсотків від 

номінального, у рослинництві - 60 і в підсобних підприємствах досягає 80 

відсотків. 

Умови, в яких експлуатується електрообладнання, характеризуються великим 

діапазоном зміни температури, вологості, запиленості тощо. У цілому в 

господарствах тваринницького напряму 25 відсотків електродвигунів знаходяться в 

сухих або вологих приміщеннях, 5 5 - у  вологих, особливо вологих приміщеннях і на 

відкритому повітрі. Інша частина - 20 відсотків працюють у хімічно агресивному 

середовищі, що містить аміак, при вологості, близькій до 100 відсотків. Графіки 

навантажень сільських електроприймачів характеризуються різкими перепадами 

потужності, споживаної від трансформаторів: короткочасні максимуми (2-4 години 

на добу) чергуються з тривалими провалами (8... 12 годин на добу). У результаті 

середнє заповнення підстанцій 10/0,4 кВ становить не більш ніж 43 відсотки, а 

коефіцієнт завантаження добового графіка навантажень — 0,2-0,3. Кількість годин 



використання установленої потужності трансформаторів перебуває на рівні 1000 

годин на рік, тоді як під час їх проектування береться 3000-4000 годин на рік. 

На використання електрообладнання певним чином впливають особливості 

електропостачання сільського господарства. Вони зумовлені великою протяжністю 

ліній електропередачі і 2-5-кратною трансформацією енергії на шляху до 

електроприймачів. Ці фактори створюють високу імовірність перерв 

електропостачання і зниження якості електричної енергії. 

Мала еластичність сільських мереж призводить до значних відхилів напруги на 

затискачах електроприймачів. Як правило, у години найбільших навантажень 

напруга знижується на 5-12 відсотків, а в нічні години підвищується на 7-18 

відсотків. Часто відхилення несиметричні по фазах. Все це скорочує строк служби 

ламп розжарювання, нагрівальних установок та ізоляції електродвигунів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. 

Умови виробничої експлуатації в с/г. 

 

Експлуатація електрообладнання — це сукупність усіх фаз його існування з 

моменту виготовлення: транспортування до місця встановлення, монтаж та 

підготовка до пуску, робота за призначенням, технічне обслугойування, зберігання у 

період простою, капітальний ремонт та модернізація. Закінчення експлуатації 

визначається граничним станом виробу, коли виникають неусувні відхилення пара-

метрів за встановлені границі або неусувні зниження ефективності експлуатації. 

 Електрообладнання застосовують для виконання конкретних функцій. З 

народногосподарських позицій експлуатація складається з реалізації споживчих 

властивостей електрообладнання. При цьому розрізняють два види експлуатації — 

виробничу та технічну. 

Виробнича експлуатація —  це  процес використання електрообладнання за своїм 

призначенням, у результаті якого електрична енергія перетворюється в інші види. У 

цьому процесі беруть участь не тільки електротехнічний персонал, але і персонал, що 

обслуговує технічні об'єкти (у кормоцеху. — оператор, на насосній станції — 

черговий та ін.). Результатом процесу використання є енергія, що перетворена та 

передана сільськогосподарському технологічному об'єкту. 

Технічна експлуатація —  це  процес забезпечення і підтримання потрібного стану 

електрообладнання, включаючи відновлення його якостей, що втрачаються при 

використанні або зберіганні. Технічну експлуатацію виконують фахівці 

електротехнічної служби державного, колективного сільськогосподарського 

підприємства чи агропромислового об'єднання. 

На тривалу і надійну роботу електрообладнання істотно впливають умови 

експлуатації. 

Умови експлуатації — це сукупність усіх зовнішніх факторів, від яких залежить 

ефективність експлуатації електрообладнання. До них відносять умови: 

використання, навколишнього середовища, електропостачання та обслуговування. 

Умови використання залежать від особливостей технологічного об'єкта. їх 

визначають режимом роботи, характером та рівнем навантаження,, зайнятістю 

протягом доби, місяця та року, а також відповідальністю об'єкта, що 



характеризується розміром технологічного збитку, який виникає у разі відмови 

електрообладнання. 

Умови навколишнього Середовища характеризують дестабілізуючі впливи на 

електрообладнання під час роботи та простою. У цій групі виділяють кліматичні 

умови, місце розташування, загазованість, вологість, рівень вібрації та інші впливи, 

що викликають погіршення якості електрообладнання. 

Умови електропостачання оцінюють вплив джерела електроенергії на надійність 

і процеси роботи електрообладнання, характеризуються якістю напруги у сталому та 

пусковому режимах, витратами у системі її передачі і розподілу, а також питомими 

витратами на електроенергію. 

Умови обслуговування дають знання про якість технічного обслуговування, 

поточного та капітального ремонтів, оперативність усунення відмов та витрат 

ресурсів на усі експлуатаційні роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, 

КВП ТА АВТОМАТИКИ І СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. 

1.Періодичність робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту 

електрообладнання. 

       Основні положення. Вивчення стану експлуатації електрообладнання в 

господарствах А-ПК виявляє, що підтримування на потрібному рівні 

електрообладнання можливе лише на основі планомірно впроваджуваних 

організаційних заходів профілактичного характеру, тобто чіткого дотримання 

системи ПЗРЕсг, Ця система є основним нормативним документом, що регламентує 

організацію експлуатації електрообладнання у сільському господарстві. 

Система технічного обслуговування та ремонту (ПЗРЕсг) передбачає сукупність 

взаємопов'язаних засобів, документації, технічного обслуговування {ремонту, а 

також виконавців, необхідних для підтримання і відновлення якості обладнання, яке 

входить у цю систему. Система ПЗРЕсг включає: 

визначення виду робіт з технічного обслуговування та ремонту електрообладнання 

і засобів автоматизації; 

встановлення термінів технічного обслуговування, ремонту, перевірок та 

випробувань; 

планування профілактичних операцій; розробку системи оплати праці робітників-

енергетичної служби господарств а; 

організацію її постачання матеріалами та запасними частинами; 

розробку методів та організації контролю якості технічного обслуговування і 

ремонту; 

організацію технічного обслуговування і ремонту; складання графіків 

обслуговування і ремонту та їх виконання; 

      створення виробничої бази, необхідної для проведення робіт; 

розробку і уточнення необхідних нормативів (трудомісткості, простоїв, витрат 

матеріалів і запасних частин тощо). 

Відповідно до ГОСТ 18322—78 у процесі експлуатації виробів передбачають два 

види профілактичних заходів; технічне обслуговування і ремонт. 

Технічне обслуговування (ТО) включає комплекс операцій щодо підтримки 

робото здатності або справності Обладнання при застосуванні за призначенням, 

зберіганні та транспортуванні. 



Існує кілька видів технічного обслуговування: регламентоване, з періодичним і 

безперервним контролем.  

Системою ПЗРЕсг передбачається технічне обслуговування з періодичним 

контролем, при якому контроль технічного стану електрообладнання здійснюють за 

встановленими в ній періодичністю та обсягами. 

Технічне обслуговування виконують електромонтери електротехнічної служби 

підприємства. В його обсяг входять операції з перевірки якості заземлення, ступеня 

нагріву (корпусу, контактних кілець, підшипників), центрівки приводу, наявності 

ненормальних шумів. При необхідності регулюють електрообладнання, та його 

пускозахину апаратуру; вимірювальні прилади, виявляють і усувають дрібні 

несправності. 

 Цією ж системою передбачають два види ремонту електрообладнання: поточний 

та капітальний. 

Поточний ремонт (ПР) виконують для забезпечення або відновлення робото 

здатності виробу, він включає заміну або відновлення окремих деталей. Поточний 

ремонт , можна провадити на місці установлення електрообладнання або пункті 

технічного обслуговування (у ремонтній майстерні). Це основний вид 

профілактичного ремонту, який забезпечує довговічність, безвідмовність . 

електрообладнання і засобів автоматизації, їх підтримування у робото здатному 

стані до наступного планового ремонту. Під час ПР обладнання очищають від пилу 

і бруду, перевіряють, замірюють швидко спрацьовані частини та налагоджують їх. 

До обсягу ПР електричних машин входять операції ТО, демонтаж, транспортування, 

дефектування, розбирання обладнання та його ремонт (крім ремонту базових 

збірних одиниць, наприклад Обмоток та ін.) . 

Капітальний ремонт (КР) виконують для відновлення і повного або близького до 

повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його 

частин, включаючи базові. 

У ремонтній практиці можливі: капітальний ремонт без внесення до конструкції 

електрообладнання суттєвих змін; капітальний ремонт з модернізацією, що 

передбачає проведення Додаткових робіт по заміні конструкцій з метою поліпшення 

експлуатаційних якостей електрообладнання. Ці види ремонтів провадять у 

спеціалізованих електроремонтних майстернях, цехах або на заводах. 



Система технічного обслуговування і ремонту характеризується циклами 

технічного обслуговування та ремонтним, а також трудомісткістю і вартістю. 

 

Цикл технічного обслуговування — найменші повторювані інтервали часу або 

наробки виробу, протягом яких виконуються в певній послідовності відповідно до 

вимог нормативно-технічної документації всі встановлені види ТО. 

 

Ремонтний найменш повторювані інтервали або наробки виробу, в перебігу яких 

у певній послідовності і відповідно до вимог нормативно-технічної документації 

виконуються всі види ремонту. 

 

Періодичність ТО (ремонту) — це інтервал часу або наробка між даним видом 

ТО (ремонту) і наступним таким же видом або іншим більшої складності. 

 

Трудомісткість технічного обслуговування або ремонту визначається 

трудовими затратами на проведення одного. технічного обслуговування або ремонту 

даного виду. Сумарна трудомісткість на проведення технічних обслуговувань або 

ремонтів за певний період експлуатації протягом року це трудові затрати на 

проведення всіх ТО і ремонтів. 

           За річною трудомісткістю робіт з ТО і ремонту електрообладнання 

визначається чисельність та структура інженерно-технічних робітників ЕТС 

підприємства. З цією метою використовуються умовні одиниці, які являють собою 

відношення усередненої річної трудомісткості ТО і ремонту різних видів 

електрообладнання до річної трудомісткий! ТО і ремонту базової електроустановки, 

прийнятої за еталон. 

 

 

 

 

 

 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПАСНИМИ ЧАСТИНАМИ І МАТЕРІАЛАМИ ДЛЯ 

ВИКОНАННЯ ТО І ПР ЕНЕРГООБЛАДНАННЯ ТА СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНОГО 

ФОНДУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І ЗАПАСНИХ ЧАСТИН. 
 

Підтримання показників надійності електрообладнання на належному 

рівні пов'язане з виконанням встановленого обсягу експлуатаційних робіт, а 

це, в свою чергу, потребує відповідних фінансових, трудових затрат і матері -

альних ресурсів. Ці ресурси прийнято називати ремонтно-експлуатаційними 

(РЕП). 

Відповідно до прийнятої класифікації РЕП складають: матеріали 

(ізоляційні матеріали, припій, фарби, емалі тощо), обладнання (для заміни 

спрацьованого, створення ремонтного фонду, резервне); кабельні вироби.  

Потреба у матеріальних ресурсах тісно пов'язана з рівнем експлуатації 

електрообладнання. У зв'язку з тим, що експлуатаційна,  надійність 

електрообладнання в господарствах низька, створюється додаткова потреба в 

матеріальних ресурсах для ремонтно-експлуатаційних потреб. Тому задача 

експлуатаційників полягає в тому, щоб за рахунок поліпшення системи 

експлуатації електрообладнання суттєво знизити витрати матеріальних 

ресурсів для РЕП. 

У вирішенні цього завдання важлива роль відводиться системі 

прогресивних норм і нормативів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМИ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ В ГОСПОДАРСТВАХ 

 

 

 



Резервне обладнання і запасні частини повинні використовуватися лише за 

прямим своїм призначенням, тобто для заміни обладнання, яке розлагодилось. 

Підтримці резервного фонду електрообладнання як за номенклатурою, так і за 

кількістю необхідно приділяти необхідну увагу, складаючи вчасно заявки і дістаючи 

потрібне обладнання. При цьому перевагу слід віддавати новому, більш надійному 

обладнанню, приймаючи до уваги різницю у встановлених розмірах, виконання в 

порівнянні із замінюваним. 

Нормативи резервного фонду (запасу) електрообладнання, які враховують 

категорію виробничого об'єкта за надійністю електропостачання і кількість 

електрообладнання однакових типорозмірів, що знаходиться в експлуатації, наведені 

у табл. 1.2. При цьому враховується норма запасу обладнання в процентах від 

експлуатованого та мінімальну норму запасу. 

Розрахунок резервного фонду електрообладнання необхідно вести з кожного із 

типових виконань. 

Для об'єктів, які відносяться до І категорії надійності електропостачання, 

рекомендується встановлювати мінімальний рівень запасу не менше одиниці. Для 

невеликих груп електрообладнання однакового типорозміру, що експлуатується на 

об'єктах II і III категорій, допускається мінімальну норму зводити до нуля. 

Зберігання резервного фонду електрообладнання може бути як централізованим, 

так і децентралізованим. — на центральній садибі або у відділках господарства, що 

вирішується на місці із врахуванням його розмірів і транспортних можливостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ. 

 

Профілактичні випробування ізоляції електрообладнання, КВП і 
автоматики 
 

          Випробування засобів автоматизації розрізняють такі: приймально-здавальні, 

профілактичні, бракувальні, післяопераційні, контрольні, типові (спеціальні). 

Приймально-здавальні випробування провадять при введенні в експлуатацію 

обладнання після монтажу або ремонту на місці встановлення. Для 

сільськогосподарських установок вони полягають у налагодженні 

електрообладнання. 

           Сільськогосподарське виробництво відрізняється різнорідністю 

електроустановок, в яких використовують сучасні автоматизовані електроприводи зі 

станціями керування, трансформаторні підстанції, повітряні і кабельні мережі 

електропередачі тощо. Тому обсяг і норми приймально-здавальних випробувань 

передбачають необхідні перевірки, вимірювання і випробування для різних видів 

електрообладнання, що складають електроустановки, і визначають основні критерії 

здатності електрообладнання до експлуатації. 

Ці критерії бувають абсолютні та відносні. 

            Абсолютні критерії чітко визначають ознаки при перевірці і значенні 

фізичних величин при вимірюваннях або випробуваннях, за якими можна визначити 

придатність (або непридатність) електрообладнання, яке перевіряється, до 

експлуатації. . 

У нормах наведені також абсолютні критерії стану ізоляції, контактних з'єднань, 

допустимих температур струмопровідних частин та. електричних машин і апаратів, 

часових характеристик вимикачів і тощо. • -                                                            

Відносні критерії стану обладнання, яке перевіряється, базується на порівнянні даних 

вимірювань деяких електричних величин під час пусконалагоджувальних випробу-

вань з даними випробувань тих, же величин, одержаних раніше, наприклад, при 

заводських випробуваннях або на основі, перевірки даних вимірювань, виконаних 

при пусконалагоджувальних роботах на однотипному обладнанні. Такими критеріями 

часто користуються при аналізі характеристик електричних машин, трансформаторів, 

а також при Вимірюванні опору ізоляції. 



             Кінцевий висновок про можливість експлуатації електроустановки  роблять 

на основі комплексного випробовування у роботі. І при проведенні цих випробувань 

можна своєчасно виявити і відремонтувати ослаблені частини електрообладнання. 

провідних частин та. електричних машин і апаратів, часових характеристик 

вимикачів і тощо. 

            Профілактичні випробування виконують у період експлуатації 

електрообладнання за графіком ПЗРЕсг. Їх обсяг і періодичність установлені 

місцевими інструкціями залежно від умов і режиму роботи електрообладнання. Регу-

лярні профілактичні випробування. попереджують появу раптових пошкоджень і тим 

самим запобігають можливим порушенням безперебійності електропостачання. При 

впровадженні: профілактичних випробувань різко знижується аварійність 

електрообладнання. Профілактичні випробуване                                                                                                                                                  

я дозволяють повніше оцінити стан електрообладнання,та Його основних "елементів: 

механічної частини, магнітної системи, струмопровідних Частин з їх контактними 

з'єднаннями та ізоляції. 

Бракувальні випробування це дефекація електрообладнання перед ремонтом. . 

            Післяопераційні випробування або між операційний контроль (МОК), 

здійснюють у процесі ремонту електрообладнання. 

Контрольні випробування виконують після ремонту незалежно від його обсягу. Мета, 

цих випробувань  встановити відповідність технічних, даних електрообладнання і 

засобів автоматизації, які випускають після ремонту, паспортним даним, технічним 

умовам на ремонт, стандартам тощо. 

                        

Охорона праці під час випробувань 

           

          До експлуатації установок споживачів допускають електромонтерів, які 

закінчили спеціальні курси і мають кваліфікаційну групу не нижче III, а також 

пройшли інструктаж на робочому місці. Відповідає за безпеку обслуговувань я 

електроустановок керівник електротехнічної служби господарства. 

Електромонтери повинні мати захисні засоби, розраховані на застосування в 

експлуатованих електроустановках.  



          До основних захисних засобів, що застосовуються в установках напругою до 

1000 В* належать: діелектричні рукавички, ручний інструмент з ізольованими 

рукоятками і покажчики напруги. Додатковими захисними засобами в цих установках 

є діелектричні калоші, гумові килимки, ізолювальні підставки. 

Перед застосуванням захисних засобів їх оглядають, звертаючи увагу на дату 

попередньо-перевірки, пересвідчуються в їх справності. При проведенні робіт з 

технічного обслуговування і ремонту установок треба точно виконувати правила 

техніки безпеки. Розпорядження на проведення робіт на електроустановках (усне або 

оформлене нарядом) дає керівник електротехнічної служ0и господарства або особа, 

яка його замінює, з кваліфікаційною групою не нижче IV. 

При технічному обслуговуванні і ремонті електроустановки вимикають з живильної 

мережі. Між ножами і губками вимикаючого рубильника поміщають лист ізоляцій-

ного матеріалу, на рукоятку приводу рубильника або автомата вішають плакат: «Не 

вмикати, працюють люди!». Потім пересвідчуються у відсутності напруги за 

допомогою покажчика напруги і накладають тимчасове переносне заземлення. 

Електропроводки, світильники та інше устаткування, установлене на висоті 2,5 м від 

підлоги і вище, обслуговують тільки з міцних переносних або стаціонарних драбин. 

Усі роботи під напругою проводить особа, що має кваліфікаційну групу III або IV. 

При цьому обов'язково повинна бути ще одна людина. Перегорілі вставки замінюють 

при вимкненій напрузі. У деяких типів запобіжників дозволяється замінювати плавкі 

вставки під напругою, але при знятому навантаженні. 

Робітники, які обслуговують електрифіковані машини і механізми, повинні бути 

проінструктовані з правил техніки безпеки і експлуатації при роботі на установках. 

Про всі несправності електроустаткування, що виникають у процесі експлуатації, 

треба негайно повідомити чергового електромонтера. 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ ПРИСТРОЇВ НАПРУГОЮ ПОНАД 

1000В 

Випробування ізоляції, комірок збірних шин, опорної і підвісної ізоляції, 

вентильних розрядників. 

 

При ремонті й реконструкції низьковольтних електричних апаратів,, а також 

установленні їх в розподільні пристрої після ремонту повинні бути дотримані 

допустимі електричні зазори (у повітрі)_ і відстані витоку (по поверхні ізоляції) між 

частинами, які перебувають під напругою або між ними і заземленими частинами. 

Відремонтовані електричні апарати напругою до 1000 В до введення в 

експлуатацію випробовуються згідно з вимогами обсягу і порядку проведення 

приймально-здавальних випробувань, на ведені в довідниках 

Профілактичні випробування 

Строки, обсяг і норми випробувань. Строки профілактичних випробувань 

електрообладнання РП визначаються, як правило, періодичністю його ремонту, яка 

береться відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. 

При випробуваннях електрообладнання РП перевагу слід віддавати методам, при 

яких непотрібно його вимикати, не зв'язаними з великими затратами робочого часу, 

економічно оправданими і які не знижують надійності експлуатації. 

Профілактичні випробування обладнання РП проводять у такі строки: 

 вимикачів, роз'єднувачів, короткозамикачів і відокремлювачів - при 

капітальному ремонті; 

 вводів (вимірювання тангенса кута діелектричних втрат) масло бар’єрних - не 

менше одного разу на шість років, з паперовою - масляною ізоляцією - не менше 

одного разу на чотири роки; 

 конденсаторів зв'язку, масло наповнених вимірювальних трансформаторів — 

не менше одного разу на шість років; 

 штирових ізоляторів напругою 6... 10 кВ, шинних мостів та ізоляторів ШТ-35 - 

не менше одного разу на рік, а штирових ізоляторів ІШД-35 та інших - не менше 

одного разу на три роки; 



опорних, стержньових і підвісних фарфорових тарілчастих ізоляторів - не менше 

одного разу на шість років; 

рознімних і пресованих контактних з'єднань шин (крім зварних) і місць їх приєднання 

до апаратури - не менше одного разу на чотири роки; 

     запасного електрообладнання, запасних частин і деталей - не менше одного 

разу на три роки. 

Профілактичні випробування обладнання РП напругою до 20 кВ проводять не 

менше одного разу на шість років. Якщо виявлено дефекти, ці строки скорочують, їх 

визначає керівник підприємства. Профілактичні експлуатаційні випробування 

електрообладнання РП, при яких можна виявити приховані дефекти, зводяться в 

основному до перевірки якості ізоляції і вимірювання перехідних опорів контактів. 

Порівнюючи отримані результати з нормами і даними заводських та попередніх 

періодичних експлуатаційних перевірок, можна оцінити стан обладнання і 

можливість його подальшої роботи. Випробування, які треба проводити при знятій 

напрузі, бажано суміщати з капітальними або поточними ремонтами. 

Профілактичним випробуванням підлягають опорні і прохідні ізолятори, лінійні 

вводи, апаратні ізолятори роз'єднувачів і запобіжників, вимикачі, вимірювальні 

трансформатори, розрядники тощо. Контролюючи якість ізоляції, вимірюють її опір, 

тангенс кута діелектричних втрат, силу струму витікання. При позитивних 

результатах даних перевірок ізоляцію випробовують підвищеною напругою. Це 

обов'язково для електрообладнання РП напругою 35 кВ і нижчою, а при наявності 

відповідних випробувальних пристроїв — для обладнання напругою вищою ніж 35 

кВ. 

 

Рис. 2.1. Схема випробування ізоляції чарунки РП підвищеною змінною напругою: 



ТУ1 і ТУ2 - трансформатори напруги; ТА - трансформатор струму; QF - 

автоматичний вимикач; QS - роз'єднувач 

Особливості випробування ізоляції чарунок і збірних шин. Випробування 

проводять комплексно для всього обладнання, яке змонтовано в чарунці: опорних і 

прохідних ізоляторів трансформаторів струму, роз'єднувачів, вимикачів (крім 

силових кабелів, які перед випробуванням від'єднують). Схема випробування ізоляції 

чарунки показана на рис. 5.1. Норми змінної напруги при випробуваннях ізоляції 

перед введенням обладнання в експлуатацію і під час експлуатації наведено в табл. 

5.1. 

Підвищеною напругою випробовують одночасно всі три фази відносно землі при 

ввімкненому вимикачі. Якщо чарунка від'єднана від шин, які в момент випробування 

знаходяться під напругою, необхідно дотримуватись певної відстані між ножами і 

губками шинного роз'єднувача. Якщо ця умова не виконана, то випробувальну 

напругу слід знизити на 20-30 відсотків (див. табл. 5.1). 

Таблиця 2.1 

Норми випробувальної змінної напруги 

Обладнання 

Напруга 

електрообладнання, 

кВ 

Випробувальна напруга, 

кВ, для обладнання з 

ізоляцією 

фарфоровою 
інших 

видів 

Комутаційні апарати 

Трансформатори струму 

 і напруги, реактори 

6 32 29 

10 42 38 

35 95 86 

Ізолятори і вводи 

6 32 29 

10 42 38 

35 100 90 

Особливості випробування опорних і підвісних ізоляторів. Підвищеною 

напругою можна випробувати кожний ізолятор окремо або декілька одночасно 

(рис. 5.2). До кожного елемента штирового ізолятора і підвісної гірлянди 

підводять напругу 50 кВ. 



а - опорних ізоляторів; б - підвісної гірлянди ізоляторів. 

 

Рис. 2.2 Схема випробування підвищеною змінною напругою. 

а - опорних ізоляторів; б - підвісної гірлянди ізоляторів 

Підвищеною напругою можна випробувати кожний ізолятор окремо або декілька 

одночасно (рис. 5.2). До кожного елемента штирового ізолятора і підвісної гірлянди 

підводять напругу 50 кВ. 

Для виявлення дефектів ізоляторів в умовах експлуатації встановлюють, як 

розподіляється напруга по елементах ізоляції. Метод заснований на вимірюванні 

спеціальною штангою напруги, яка припадає на кожний ізолятор гірлянди (колонки) 

або елемент ізолятора (рис.2.3). 

 

Рис. 2.3. Контроль стану ізолятора за допомогою вимірювальної штанги: 



1 - коромисло (трубка з конденсатором); 2 — щупотримачі; 3 ш ізолююча 

частина штанги 

Якщо на гірлянді (колонці) є дефектний ізолятор, розподілення напруги різко 

змінюється. Ізолятор необхідно замінити, якщо виміряна напруга на ньому знизилась 

порівняно з напругою на цілому ізоляторі в 1,5-2 рази (рис, 5.4, рис. 5.5). 

 

Рис. 2.4. Схема вимірювання напруги на 

ізоляторі за допомогою штанги: С - 

захисна ємність у штанзі 20-25 пФ. FU- 

регульований іскровий проміжок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Рис. 2.5. Криві розподілу напруги по гірлянді: 1 - при відсутності дефектних 

ізоляторів; 2 - при наявності дефектних ізоляторів 

 

 

 



Особливості випробування вентильних розрядників. Розрядники при 

експлуатації необхідно перевіряти кожен рік. Перед включенням у мережу і після 

ремонту обладнання, до якого розрядники приєднані без роз'єднувачів, опір 

вимірюють мегомметром, розрахованим на напругу 2,5 кВ. Якщо опір змінюється на 

ЗО відсотків і більше, то вимірюють струм провідності при випрямленій напрузі. 

Різке зниження струму вказує на обрив кола шунтуючих резисторів, а його зростання 

- на порушення герметизації керамічних резисторів у результаті проникнення вологи 

в порожнину розрядника. 

Для розрядників напругою 6 кВ пробивна напруга повинна бути 14... 19 кВ, для 

розрядників напругою 10 кВ - у межах 24...32 кВ. При експлуатації значення 

пробивних напруг можуть відрізнятися від вказаних на +5... 10 відсотків. 

У трубчастих розрядників згідно з ПУЗ визначають опір ізоляції, внутрішній 

діаметр іскрових проміжків, перевіряють розташування зон випуску газів і 

завалювання наконечників (під дією розтягуючих зусиль). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОСНОВНОГО ОБЛАДНАННЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ 

ПРИСТРОЇВ. 

Експлуатація споживчих підстанцій 
 

Надійність роботи споживчих підстанцій багато в чому залежить від їх 

правильної експлуатації, яка визначається керівними інструктивними матеріалами. 

Експлуатаційно-профілактичні роботи на ТП проводять з метою попередити або 

ліквідувати пошкодження і дефекти. В обсяг цих робіт входять систематичні огляди, 

профілактичні вимірювання і перевірки. 

Планові огляди ТП роблять вдень за затвердженим графіком не рідше одного 

разу на шість місяців. 

Позачерговий огляд виконують після аварійних вимкнень ліній, що живлять, при 

перевантаженнях обладнання, різкій зміні погоди та стихійних явищах (мокрий сніг, 

ожеледь, завірюха тощо). 

Контрольні огляди проводить інженерно-технічний персонал не рідше одного 

разу на рік. їх суміщають з прийманням об'єктів для роботи в зимових умовах і 

оглядами повітряних ліній (ПЛ) напругою 10 або 0,38 кВ. 

Планово-попереджувальні ремонти необхідні, іцоб підтримувати ТП у справному 

стані, забезпечуючи їх довгу, надійну і економічну роботу. 

Технічні огляди ТП проводять, не знімаючи напруги, а при необхідності частково 

або повністю вимикаючи обладнання. 

При технічному огляді щоглових підстанцій із землі контролюють стан 

запобіжників, роз'єднувачів та їх приводів, ізоляторів; кріплення проводів до шин, 

заземлювачів і контактів; кріплення та взаємне положення проводів вищої і нижчої 

напруги; стан елементів конструкції підстанції, споруд з деревини та залізобетону; 

наявність попереджувальних плакатів; цілість замків і драбин. При оглядах КТП 

додатково перевіряють, чи не забруднені поверхні металевих корпусів і шаф, 

наскільки щільно зачиняються двері і чи справні їх запори, у якому стані знаходяться 

опорні фундаменти. 

При оглядах обладнання ТП і КТП необхідно перевіряти: 

• чи нема слідів перекриття і розрядів на ізоляторах та ізоляційних тягах 

вимикачів навантаження, роз'єднувачів та їх приводів; положення ножів нерухомих 

контактів; зовнішній вигляд дугогасних ножів і камер вимикачів; положення ручок 



приводів; справність гнучкого зв'язку між ножами і ввідними затискачими 

роз'єднувачів типу РЛНД; 

• відповідність плавких вставок запобіжників типу ПК параметрам 

захищуваного обладнання; цілість та справність патронів, правильність їх 

розташування та закріплення в нерухомих контактах; стан і положення покажчиків 

спрацювання запобіжників; 

• відсутність слідів перекриття на поверхні розрядників; правильність їх 

установки; стан зовнішніх іскрових проміжків трубчастих розрядників і 

розташування зон випуску газів; 

• відсутність відколів, тріщин і слідів перекриття на поверхні прохідних, опорних 

і штирових ізоляторів; 

• відсутність слідів нагрівання на поверхні контактів, у місцях приєднання до 

обладнання і в з'єднаннях шин та РП напругою 10 кВ; стан фарбування і кріплення 

шин; 

• стан кабельних муфт і воронок, якість їх заземлення; відсутність підтікання 

мастики; цілість наконечників; наявність маркування; стан кабельних приямків і 

проходів через стіни; • 

• відсутність слідів кіптяви, перегріву на контактах ручних та автоматичних 

вимикачів і запобіжників РП напругою 0,4 кВ; стан трансформаторів струму, реле 

захисту і розрядників РВН-0,5; цілість плавких вставок запобіжників та їх 

відповідність параметрам споживачів; справність фотореле; цілість пломб і захисного 

скла на приладах обліку і вимірювання; стан контактів і кріплення шин. 

 

ОПЕРАТИВНІ ПЕРЕМИКАННЯ В УСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ ВИЩОЮ НІЖ 1 кВ 
 

Електричне обладнання на підстанціях може бути в роботі, ремонті або в резерві. 

Оперативний стан обладнання залежить від положення комутаційних апаратів, які 

призначені для вмикання і вимикання. 

Обладнання знаходиться в робочому стані, якщо комутаційні апарати ввімкнені і 

утворилось замкнене електричне коло між джерелом і приймачем електричної 

енергії. 



Обладнання вважається в ремонті, якщо воно від'єднане комутаційними апаратами і 

підготовлене до виконання робіт згідно з Правилами безпеки (ПБ). 

Обладнання, яке знаходиться в резерві, може бути як без напруги, так і під напругою, 

якщо воно ввімкнене або якщо його струмопровідні частини приєднані до джерела 

напруги з будь-якого боку (наприклад, трансформатор у режимі холостого ходу). У 

такому стані допускається термінове (без огляду) вмикання обладнання 

комутаційними апаратами. 

Оперативний стан обладнання, яке працює в нормальному режимі, можна змінити з 

дозволу диспетчера. В екстрених випадках, коли треба терміново зняти напругу, 

небезпечну для життя людей, обладнання вимикають без відома керівництва, але з 

наступним його повідомленням. 

Перемикання в РП підстанцій виконують за письмовим або усним (телефонним) 

розпорядженням керівника. В останньому випадку його записують у спеціальний 

журнал і вказують, від кого воно отримане. 

При пожежах, нещасних випадках, стихійних лихах, а також ліквідації аварії 

допускається виконувати перемикання без відома вищестоящого персоналу, але з 

наступним його повідомленням. 

Особа, яка видає розпорядження про виконання перемикань, зобов'язана попередньо 

перевірити за оперативною схемою послідовність операцій. Розпорядження 

вважається виконаним тільки після того, як виконувач особисто або по телефону 

доповість про це керівнику. 

Всі перемикання в РП напругою вищою ніж 1 кВ повинні проводити два чоловіки, 

один з яких (кваліфікаційна група не нижча третьої) безпосередньо виконує операції, 

а інший (старший за посадою з кваліфікаційною групою не нижче четвертої) 

контролює їх правильність. 

Черговому електромонтеру з кваліфікаційною групою не нижче четвертої 

дозволяється обслуговувати вимикачі в КРП і КТП, а також в установках напругою 

до 1 кВ. 

Всі складні або небезпечні перемикання в електричних установках напругою вищою 

ніж 1 кВ виконують згідно з бланком перемикань — оперативним документом, у 

який записують завдання і послідовність дій. 



Прості перемикання в схемах електричних установок напругою вищою ніж 1 кВ і 

складні в РП, які обладнані блокувальними пристроями, дозволяється виконувати, не 

роблячи записів у бланку перемикань. 

При ліквідації аварій бланк перемикань не заповнюють, але всі роботи фіксують 

в оперативному журналі. Порядок перемикань такий: 

• за бланком перевіряють найменування електричного ланцюга і назву 

відповідного комутаційного апарата: проводити операції з пам'яті категорично 

забороняється; 

• переконавшись у тому, що апарат вибрано правильно, контролюючий зачитує 

за бланком зміст операції, перевіряє, чи засвоїв її виконувач, і дає дозвіл виконувати 

роботу; 

• коли операція закінчена, контролююча особа відмічає це в бланку. 

Змінювати послідовність операцій забороняється. Якщо виникають сумніви в 

правильності перемикань, то їх треба припинити і за оперативною схемою 

перевірити порядок операцій, записаних на бланку. Якщо знайдена помилка, 

заповнюють новий бланк. 

У бланку перемикань відмічають не тільки операції з комутаційними апаратами, 

але й інші: перевірку напруги на установках (наявність або відсутність); роботу з 

пристроями релейного захисту або спеціальними автоматичними апаратами; 

вимикання і вмикання ланцюгів живлення систем захисту, вимірювальних приладів і 

засобів автоматизації; введення і виведення пристроїв АПВ, автоматичного вмикання 

резервного живлення (АВР), автоматичного частотного розвантаження (АЧР); 

встановлення і зняття захисних переносних заземлювачів. 

По закінченні перемикань в оперативний журнал записують всі операції: зміни у 

схемах релейного захисту і автоматики, включення і вимкнення заземлюючих ножів, 

установку і зняття переносних заземлювачів. 

При операціях з шинними і лінійними роз'єднувачами на лініях прийнято такий 

порядок вимкнення: спочатку вимикач, потім лінійні роз'єднувачі і останніми - 

шинні. Така послідовність необхідна тому, що у випадку помилкового відключення 

навантаження роз'єднувачем релейний захист вимкне вимикач даного приєднання. В 

іншому випадку на шинах РП виникне к.з., що викликає пошкодження обладнання. 



При вмиканні лінії спочатку вмикають шинні роз'єднувачі, а потім лінійні і після 

цього — вимикач. Необхідно пам'ятати про те, що помилкові дії з шинними 

роз'єднувачами призводять до більш тяжких аварій, ніж з лінійними. 

 

ОХОРОНА  ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ РП НАПРУГОЮ ПОНАД 1000 В 
 

Для безпеки виконання перемикань у РП необхідно: 

• вимкнути струмоведучі частини обладнання, на якому передбачається 

працювати, а також ті, до котрих можна випадково доторкнутися або наблизитися на 

небезпечну відстань; 

• вжити заходів, які перешкоджують помилковій подачі напруги до місця роботи; 

• встановити тимчасові загородження з ізолюючих матеріалів, попереджувальні 

плакати; 

• перевірити відсутність напруги на затискачах вимкненого обладнання і виводах 

вимикачів; 

• заземлити і закоротити вимкнені струмоведучі частини з тих боків, на які може 

бути подана напруга; 

встановити на місцях робіт плакати: "Працювати тут". Між частинами, які 

вимикаються і струмоведучими, які знаходяться під напругою, повинна бути 

відстань, помітна з усіх боків. Щоб не сталося зворотне трансформування низької 

напруги, силові і вимірювальні трансформатори з цього боку вимикають. Щоб 

попередити самовільне або помилкове вмикання, у силових колах дистанційних 

приводів виймають запобіжники на обох полюсах. Приводи роз'єднувачів, доступні 

стороннім особам, зачиняють на замок. 

На ключах керування і приводах вимикачів та роз'єднувачів, за допомогою яких 

може бути подана напруга до місця роботи, виконуючий вимкнення вивішує плакати: 

"Не вмикати - працюють люди!"; на приводах лінійних роз'єднувачів: "Не вмикати - 

робота на лінії!". 

До схеми диспетчера, який керує вимкненням, прикріплюють стільки плакатів, 

скільки працює бригад. 

Необхідність тимчасових загороджень, їх вид і спосіб встановлення визначають 

залежно від місцевих умов і характеру робіт. На загородженнях вивішують плакати: 



"Стій - напруга!". Потім готують комплект переносних заземлювачів, приєднують їх 

до заземлюючої проводки і перевіряють відсутність напруги на частинах установки, 

які призначені для роботи. Для цього застосовують покажчик напруги. Справність 

покажчика визначають, наближаючи його до струмоведучих частин, які розташовані 

поблизу і знаходяться під напругою. Операцію проводять в діелектричних 

рукавицях. 

При подібних випробуваннях відкритих РП напругою 35 і 110 кВ до робочої частини 

покажчика, нагвинченого на штангу, приєднують іскровий проміжок. Якщо є 

напруга, то з'являється світловий і звуковий сигнал (характерний тріск). Такий 

контроль можливий тільки в суху погоду. 

Перевіривши відсутність на установці напруги, заземлюють і закорочують 

струмоведучі частини всіх фаз, з якими будуть працювати. Затискачі переносного 

заземлювача за допомогою штанги з ізоляційного матеріалу накладають на 

заземлювальні струмоведучі частини фаз і надійно з'єднують. Після цього вивішують 

плакат "Працювати тут!". Тимчасові переносні заземлювачі виконують з 

неізольованих гнучких багатожильних проводів перерізом не меншим ніж 25 мм
2
, 

перевірених на термічну стійкість. 

Заземлювач спочатку знімають із "струмоведучих частин, а потім від'єднують від 

заземлюючого контуру. Наряд закривають після огляду обладнання і місця, де 

проводилася робота. Перед введенням обладнання в експлуатацію необхідно 

вимкнути заземлюючі ножі або зняти переносні заземлювачі; перевірити ізоляцію; 

прибрати тимчасові загородження, попереджувальні та інші плакати, вивішені до 

початку робіт; встановити постійне загородження. 

Якщо на вимкненій установці працювало кілька бригад, то вмикати її можна тільки 

після того, як будуть закриті всі наряди. При нещасних випадках напругу з 

відповідної частини установки знімають без дозволу керівника. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: РЕМОНТ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ ПРИСТРОЇВ 

НАПРУГОЮ ПОНАД 1000В 

Несправності обладнання та їх усунення 

Несправності обладнання. При експлуатації обладнання знижується міцність 

(виникає старіння) ізоляції, струмопровідних частин і окремих деталей; вони 

втрачають здатність протистояти діючим навантаженням, у результаті чого зростає 

небезпека відмови обладнання. 

Пошкодження і відмови масляних вимикачів становлять до 60 відсотків всіх 

несправностей електрообладнання РП, причому при підвищенні напруги це значення 

зростає. Через відмови і пошкодження вимикачів, як правило, трапляються крупні 

аварії та пожежі 

Найчастіше виникають відмови вимикачів при вимиканні струмів к.з, 

несправності контактних систем, перекритті елементів внутрішньої і зовнішньої 

ізоляції, руйнуванні ізолюючих деталей, відмовах передаточних механізмів та 

приводів 

Відмови при вимиканні струмів к.з. виникають в основному через 

невідповідність фактичної вимикаючої здатності вимикачів умовам їх експлуатації. У 

розвинених енергосистемах струми к.з. такі великі, що їх не можна вимкнути за 

допомогою вимикачів, які були встановлені на підстанції раніше. Тому необхідно 

систематично перевіряти, чи відповідають параметри вимикача тим умовам, у яких 

він працює. 

До несправностей контактних систем вимикачів відносять невмикання рухомих 

контактів, зависання їх у проміжному положенні, руйнування металокераміки, 

поломку розеткових контактів. Все це може призвести до виникнення дуги і 

подальшого вибуху вимикача. 

Перекриття ізоляції стає при комутаційних і грозових перенапругах, а також у 

результаті її забруднення. 

Серед , поломок ізолюючих деталей найчастіше зустрічаються руйнування 

фарфорових ізоляторів дугогасних камер, а також ізоляційних тяг вимикачів ВМП-

10, ВМГ-10 та інших. У вимикачах ВМП-10, ВМГ-10 можливі перекриття опорних 

ізоляторів та ізоляційних циліндрів при підвищеній вологості, між фазами і фазою та 

землею при вимкненні струмів к.з. 



Відмови передаточних механізмів бувають у результаті поломок їх деталей і 

порушень при регулюванні. Це призводить до заїдання валів і тяг, відхилення в 

роботі контактних систем. Основні причини відмов приводів: неточне регулювання, 

заїдання рухомих частий у механізмі розчеплення і осердях електромагнітів, дефекти 

пружин, порушення зв'язків між частинами механізму приводу через випадання осей 

або пальців. Іноді вимикачі з пружинними приводами вмикаються самовільно при 

заведенні пружин,. 

Пошкодження і відмови роз'єднувачів, відокремлювачів та 

короткозамикачів виникають через поломки опорних ізоляторів та ізоляційних 

вставок; порушення контактів, дефекти приводів, пружинних ї передаточних 

механізмів  обмерзання механізмів та контактів тощо (табл. 6.1). 

Таблиця 1.1 

Число пошкоджень і відмов роз'єднувачів, відокремлювачів, 

короткозамикачів (100 апаратів на рік) 

 

 

Таблиця 1.1 



Число пошкоджень і замін елементів КРПЗ напругою 10 кВ (100 шаф на рік) 

 

П р и м і т к а .  У знаменнику вказано середнє число одночасно замінюваних 

елементів. 

Поломки опорно-стержньових ізоляторів становлять від 50 до 90 відсотків 

пошкоджень апаратів. Перекриття пов'язані з тим, що струм витікання проходить 

недостатню відстань; вони можуть виникнути також через несвоєчасну очистку 

ізоляторів. 

Порушення контактів спостерігаються в основному в роз'єднувачах і 

відокремлювачах напругою 35 кВ. Це пояснюється дефектами на контактних 

ламельних пластинах, які не виявлені при монтажі і прийманні в експлуатацію РП. 

Пошкодження комплектних розподільних пристроїв, наприклад, КРПЗ 

напругою 10 кВ характеризується загальним числом випадків на рік і числом 

замін елементів одного найменування на 100 шаф: 

 

 

 

 



Табл.1.2.  

 

З наведених даних бачимо, що близько 70 відсотків пошкоджень викликано 

перекриттям ізоляції, 50 відсотків — несправностями вводів у шафи. Основна 

причина перекриття — випадіння роси на поверхню ізоляторів. Аналіз аварій 

показує, що дуже часто бувають пошкоджені чарунки вводу силових 

трансформаторів власних потреб, у яких виникає перекриття прохідних ізоляторів та 

ізоляторів запобіжників, які встановлені в безпосередній близькості від жалюзі. 

Ремонт масляних вимикачів. Перевіряють стан вводів, внутрішньої ізоляції, 

рухомих і нерухомих контактів, надійність кріплення контактів і дугогасних камер 

(при необхідності їх замінюють), стан приводів та їх частин, пружин, гвинтів, гайок, 

гнучких зв'язків, приводного механізму, доливають або замінюють масло; чистять і 

збирають масломірний пристрій; регулюють і випробовують вимикачі; перевіряють 

роботу сигнальних блок-контактів. 

Щоб дістати підтвердження надійності вимикачів ВМП-10 і ВМГ- 10, під час 

капітального ремонту рекомендується контролювати габаритні розміри тих деталей 

дугогасних камер, які зношуються під впливом електричної дуги. При цьому 

діаметри отвору нижньої пластини камери і центрального отвору перегородок, які 

розділяють її щілини, не повинні бути відповідно більші ніж 2...З і 1...1,5 мм. При 

великих розмірах камера або її деталі підлягають заміні. 

Ремонт масляного вимикача вважається виконаним, якщо всі механічні 

характеристики (довжина ходу рухомої частини (траверси), глибина входження 



рухомих контактів у нерухомі, моменти часу замикання і розмикання контактів) 

відповідають заводським даним. 

При капітальному ремонті модернізують і підсилюють вимикачі або їх збірні 

одиниці, проводять проти аварійні заходи, які спрямовані на підвищення безпеки 

обслуговування обладнання. 

Ремонт масляних вимикачів виконують спеціалізовані бригади, які отримують 

замінні деталі і збірні одиниці, вимірювальні прилади та пристосування. 

Періодичні і позачергові ремонти вимикачів та приводів до них проводять 

одночасно. При цьому ретельно перевіряють всі збірні одиниці механізму приводу: 

очищають їх від пилу, бруду і старого змащувального матеріалу; контролюють 

наявність і цілість шарнірних з'єднань, болтів, пружин, справність блок — контактів, 

зчеплення рухомих частин. 

Після усунення несправностей привід регулюють, потім перевіряють його 

роботу, вмикаючи і вимикаючи вимикач вручну, дистанційно і за допомогою 

пристроїв релейного захисту та автоматики. При цьому встановлюють, чи чітко 

діють всі механізми приводу з вимикачем, замикаються і розмикаються блок — 

контакти, чи справні оперативні і сигнальні кола. 

У сільському електропостачанні для вимикачів використовують приводи різних 

видів (ручні, пружинні, вантажні), тому при ремонті і налагодженні необхідно 

враховувати їх особливості. 

Ремонт вимикачів навантаження. Перевіряють стан контактних поверхонь і, 

якщо необхідно, зачищають їх шліфувальною шкуркою та змащують тонким шаром 

технічного вазеліну. Відвернувши гвинти, які кріплять щоки дугогасного пристрою, 

знімають їх і оглядають вкладиші. Якщо товщина стінки менша ніж 0,5-1 мм, 

вкладиш замінюють. Замість ослаблених або дефектних пружин встановлюють нові, 

заводського виготовлення. Гумові шайби буфера для заміни зношених можна 

зробити з листової гуми товщиною 4-6 мм. 

При регулюванні вимикачів навантаження визначають, чи правильно ножі 

входять у камери. Якщо вимикач ввімкнений, ножі повинні розташовуватися строго 

вертикально і повністю входити в камери (без бічних ударів, точно попадаючи в їх 

горловини). Перевіряють також з'єднання приводу з валом вимикача. При повороті 

вала на 71-75 ножі повинні обертатися на 58°, а хід дугогасного контакту повинен 



бути 160 мм. Після регулювання приводу і змащення тертьових частин роблять 25 

контрольних вмикань і вимикань вимикача. 

При капітальному ремонті вимикача навантаження його ізоляцію випробовують 

підвищеною напругою промислової частоти, а також вимірюють опір контактів 

постійному струму. Якщо опір зріс більше ніж. 

 

Технологія ремонту та випробовування комутаційних розподільчих 

пристроїв 
 

При ремонті КРП оцінюють стан роз'єднувальних контактів первинного кола, 

механізмів доводки і блокування візка, вторинних кіл, заземлюючих пристроїв. Обсяг 

робіт при ревізії цих елементів КРП. 

Роз'єднувальні контакти первинних кіл: перевіряють перехідний опір кожної 

фази (допускається його підвищення не більше ніж на 20 відсотків порівняно зі 

значеннями, які визначені при монтажі), відсутність нагару або оплавлення; точність 

ходу ламелей рухомих контактів по горизонтальній осі; тиск контактних ламелей; 

стан фарфорових ізоляторів; вертикальність установки рухомих і нерухомих 

контактів, відсутність у них перекосів (при включенні). 

Механізми доводки і блокування: перевіряють чіткість спрацювання механізму 

при доводці, фіксації та відпусканні візка в робочому і випробувальному положенні; 

стан змащення частин і деталей, які труться і обертаються. 

Вторинні кола: вимірюють опір ізоляції, перевіряють стан гнучких переходів і 

роз'єднувальних контактів, проводять випробування змінною напругою 1 кВ. 

Заземлюючі пристрої: оглядають поверхню пружин, визначають перехідний опір 

заземлювача візка (допускається його збільшення не більше ніж на 20 відсотків від 

початкового значення); перевіряють стан і щільність болтових з'єднань апаратури з 

корпусом шафи КРП; знаходять перехідний опір заземлювачів, які зв'язують накладні 

конструкції з контуром заземлення РП.  

Після ремонту КРП необхідно: 

 



• виміряти опір ізоляційних елементів, зроблених з органічних матеріалів, 

мегомметром, розрахованим на напругу 2,5 кВ; значення опорів повинні бути не 

нижчі ніж 1000 МОм при напрузі 3...10 кВ; 

• випробувати підвищеною напругою промислової частоти (протягом 1 хв) 

ізоляцію струмоведучих частин. Для КРП /КРПЗ/ напругою 6 і 10 кВ випробувальна 

напруга - 29 і 30 кВ. Випробування слід проводити до під'єднання силових кабелів; 

• виміряти (вибірково, якщо це можливо при даній конструкції КРП) опір 

постійному струму контактів збірних шин, роз'єднувальних контактів первинного і 

вторинного кола. Результати вимірювань повинні відповідати нормам; 

проконтролювати викотні частини і блокування, чотири-п'ять разів висуваючи візок; 

перевірити, як спрацюють механічні блокування, співвісність ножів і контактів, 

відсутність перекосів і заідань. При спробі вивести візок з робочого положення 

вимикач повинен вимкнутися до моменту розмикання первинних роз'єднувальних 

контактів. Коли візок викочують з комірки, вікна для огляду струмоведучих частин 

повинні автоматично зачинятися захисними шторками, а при вкочуванні візка - 

відчинятися. Також перевіряють дію блокувань, які перешкоджають установленню 

візка в робоче положення при ввімкненому заземлюючому роз'єднувачі, і вмикання в 

тому випадку, якщо візок знаходиться в робочому положенні. 

При ремонті комплектних ТП виправляють дефекти виготовлення і монтажу, 

перевіряють, як спрацьовують автоматичні вимикачі при малих струмах к.з., коли в 

схему мережі напругою 0,38 кВ були внесені зміни. Якщо відношення струмів 

однофазного к.з. до номінального струму теплового розчіплювача не рівні 

визначеним встановленим значенням (кратності), то необхідно замінити розчіплювач 

або секціонувати ПЛ напругою 0,38 кВ. Іноді вдається домогтися бажаного 

результату, збільшуючи площу перерізу нульового проводу. 

Під час ремонту КТП перевіряють стан проводів схеми щита напругою 0,38 кВ, 

запобіжників, ізоляторів, автоматичних вимикачів і контактних з'єднань. Особливості 

ремонту і налагодження пускозахисної апаратури напругою 0,38 кВ розглянуті 

нижче. 

 

 

 



Безпека праці під час ремонту РП напругою понад 1000 В. 

      При ремонті і випробуванні установок напругою вищою ніж 1 кВ необхідно 

строго додержуватись правил безпеки. Бригада виконує роботу за нарядом, маючи 

відповідний допуск. Виконувач не має права залишати робоче місце, якщо на цей час 

його не замінить відповідальний керівник, прізвище якого вказано в наряді. Якщо 

наряд виписаний на спостерігаючого, то він не має права брати участі в роботі і 

залишати робоче місце. Перед початком ремонту черговий разом з відповідальним 

керівником і виконувачем перевіряє, чи вжито необхідних заходів перестороги, і 

тільки після цього допускає бригаду до обслуговування РП. Черговий вказує бригаді 

місце робіт, у присутності всіх її членів доторкається до вимкнених струмоведучих 

частин, демонструючи, що вони обезструмлені; показує невимкнені частини 

установки, розташовані поблизу (вони повинні бути огороджені). Керівник бригади 

інструктує робітників налагоджувальних організацій і випробувальних лабораторій 

та з'ясовує їм особливості даного об'єкта. Після цього вони розписуються в 

спеціальному журналі. При випробуванні підвищеною напругою від стороннього 

джерела треба строго виконувати вимоги Правил з техніки безпеки при експлуатації 

електроустановок споживачів. Після таких випробувань на обладнанні можуть бути 

залишкові заряди, небезпечні для життя. Тому перш ніж доторкатися до 

струмоведучих частин, після того як знята напруга, слід ретельно розрядити їх на 

землю протягом декількох хвилин за допомогою ізолюючої штанги і заземленого 

проводу. 

Виконуючи вимірювання в колах, які знаходяться під навантаженням, треба 

строго дотримуватись правил проведення робіт у струмових колах. 

При всіх видах обслуговування РП, які пов'язані з підвищеною напругою, слід 

ретельно перевіряти заземлювачі корпусів обладнання (як перевірюваного, так і того, 

що випробується) і конструкцій, зв'язок заземлюючих проводок з контуром, 

наявність контуру і його опір. Контролюючи справність вимикача, треба звертати 

особливу увагу на випадкові відмови кінематичних пристроїв, які можуть призвести 

до його вмикання. При роботі на висоті необхідно застосовувати драбини, 

риштовання, пояси, драбинки відповідно до правил безпеки. Пересувні установки 

високої напруги повинні бути обладнані засобами, які забезпечують безпеку праці, 

звуковою і світловою сигналізацією, яка вмикається перед подачею напруги на 



об'єкт, надійними заземлювачами. На місці випробувань встановлюють огородження. 

Під час перерви бригада покидає приміщення або територію відкритої підстанції, 

Наряд залишається у виконавця робіт. Після перерви бригаду допускає до роботи 

керівник. У кінці дня прибирають робоче місце і здають наряд черговому. По 

закінченні обслуговування установки відповідальний керівник закриває наряд, 

пред'являє робоче місце і здає ключі черговому персоналу, після чого на об'єкт 

можна подати напругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ. 

Контроль ізоляції та сушіння трансформаторів 

При зволоженні ізоляції обмоток у процесі монтажу, а також після капітального 

ремонту трансформатора з повною або частковою заміною обмоток або ізоляції вони 

підлягають сушінню. Сушити трансформатори можна різними методами, але при 

будь-якому з них на видалення вологи з ізоляції впливають такі фактори: перепад 

тисків; перепад вологи; перепад температур. 

У першому випадку, чим нижчий тиск середовища, у якому відбувається 

сушіння, тим інтенсивніший цей процес. Тому сушіння у вакуумі більш сприятливе. 

Найбільш довершеним є сушіння у спеціальних вакуумних шафах з глибоким 

вакуумом (приблизно 93,31 МПа), але в умовах сільської електрифікації воно не 

знаходить застосування, бо потребує складного дефіцитного обладнання. 

У другому випадку волога в процесі сушіння переміщується від більш 

зволожених шарів ізоляції до менш зволожених і сухих. 

У третьому випадку волога під час сушіння переміщується від більш нагрітих 

місць до менш нагрітих. При нормальному тиску особливого значення набуває третій 

фактор. Сушіння ізоляції протікає найбільш сприятливо, якщо напрями потоків тепла 

і вологи співпадають. Оскільки волога переміщується звичайно із внутрішніх шарів 

ізоляції у зовнішні, а потім видаляється в атмосферу, бажано мати для сушіння 

джерело живлення всередині самого трансформатора. 

В умовах експлуатації набули поширення найбільш економічні і зручні методи 

сушіння ізоляції трансформаторів: втратами у власному баку (індукційний метод) і 

струмами нульової послідовності. У першому і другому випадках трансформатори 

сушать на місці їх установки при будь-якій температурі. При цьому масло з баків 

необхідно злити. 

Сушіння втратами у власному баку (індукційний метод) доцільне для 

трансформаторів III габариту і вище. Нагрівання відбувається за рахунок втрат у 

баку, для чого на бак трансформатора намотують намагнічувальну обмотку, 

звичайно ізольованим проводом з кроком між витками 5-6 мм. Якщо застосовують 

голий провід, то його намотують на дерев'яні рейки з кроком між витками не 

меншим ніж 20 мм. Для більш рівномірного розподілення температури всередині 

бака більшу частину витків намагнічувальної обмотки (=2/3) розташовують на 



нижній половині бака. Для запобігання нерівномірному навантаженню живильної 

мережі намагнічувальну обмотку виконують трифазною, З'єднаною в "зірку", при 

цьому фази обмотки розташовують одна над одною по висоті бака. Середню фазу 

намотують назустріч крайнім. Для зменшення викривлення фазних напруг 

намагнічувальну обмотку доцільно виконати з різним числом витків: крайні фази - 

1,3 ш, середню фазу — 0,4 ш розрахованого значення. У цьому випадку розподілення 

струмів по фазах намагнічувальної обмотки майже рівномірне. 

Температуру нагрівання трансформатора регулюють, змінюючи підведену 

напругу, число витків намагнічувальної обмотки або періодично вимикаючи її 

живлення. 

Як зазначалося вище, сушіння активної частини трансформатора у власному 

баку індукційними втратами для трансформаторів І і II габариту недоцільне. 

Причиною є недостатня товщина стінки бака і, відповідно, недостатня величина 

втрат, що виділяються. Кращі результати для трансформаторів І і II габаритів дає 

сушіння у власному баку струмами нульової послідовності. 

Сушіння струмами нульової послідовності (СНП) відрізняється від 

попереднього методу тим, що намагнічувальною служить одна з обмоток 

трансформатора, яка з'єднана за схемою, вказаною на рис. 7.1. У трансформаторів, 

які застосовуються в сільському господарстві, частіше нульова група з'єднання 

обмоток. У цьому випадку дуже зручно використовувати як намагнічувальну 

обмотку нижчої напруги з виведеною нульовою точкою. 

 

 

Нагрівання відбувається за рахунок втрат потужності в намагнічувальній обмотці, 

сталі магнітопроводу, його конструктивних деталях і в баку, тобто за рахунок 

внутрішніх і зовнішніх джерел тепла. Таке сушіння відбувається двома способами: 



струмом к.з. і втратами у власному баку.Через наявність внутрішнього джерела 

теплоти даний метод характеризується значно меншим споживанням потужності (до 

40%) і часом сушіння (до 40%) порівняно з індукційним. 

Недолік сушіння струмами нульової послідовності полягає в тому, що напруга 

живлення нестандартна, тобто потрібно мати спеціальне джерело струму (найчастіше 

зварювальний трансформатор). 

Після сушіння перевіряють кріплення обмоток, визначають опір ізоляції стяжних 

шцильок магнітопроводу (він повинен бути не менший ніж 5 МОм для 

трансформаторів напругою до 35 кВ), підтягують всі болтові з'єднання. Температура 

елементів трансформатора повинна бути на 5-10°С вища за температуру 

навколишнього повітря. 

Не допускається, щоб активна частина трансформатора знаходилась на 

відкритому повітрі більше 16 год у суху погоду (відносна вологість повітря до 75%) і 

12 год — у вогку погоду (відносна вологість повітря вища ніж 75%). Перед 

включенням (після заливання маслом) трансформатори витримують 48 год у теплому 

приміщенні і 120 год - у холодному. 

 

Експлуатація трансформаторних олив 

Експлуатаційні властивості трансформаторного масла визначаються його 

хімічним складом, що залежить головним чином від якості сировини і 

застосовуваних засобів його очищення при виготовленні. 

Для заливання застосовують певні марки масел, проте, при дотриманні ряду 

умов, допускається заливати трансформатори сумішшю масел [20]. 

Кожна партія масла, застосовувана для заливання і доливання, повинна мати 

сертифікат підприємства-постачальника, що підтверджує відповідність масла 

стандарту. Для масла, що прибуло разом з трансформатором, ця відповідність 

стандарту підтверджується записом у паспорті трансформатора. 

У процесі роботи трансформатора під впливом температури і кисню повітря 

трансформаторне масло втрачає свої початкові властивості. Відбувається 

полімеризація масла, тобто його старіння й окислення. Старіння масла 



супроводжується випаданням шламу, що заповнює канали між витками і 

прошарками обмоток, які служать для циркуляції й охолодження масла. 

Стан трансформаторного масла оцінюється за результатами його випробувань, 

що залежно від обсягу поділяються на три види: 

випробування на електричну міцність, що включає визначення пробивної 

напруги, визначення наявності води, візуально — вміст механічних домішок; 

 скорочений аналіз, що включає, крім названих вище, визначення кислотного 

числа, вміст водорозчинних кислот, температури спалаху і кольори масла; 

 випробування в обсязі повного аналізу, що включають у себе всі випробування 

в обсязі скороченого аналізу, а також визначення tgб натрову пробу, стабільність 

проти окислювання, кількісне визначення вмісту вологи і механічних домішок. 

Методика випробування масла зумовлена відповідними стандартами. 

У процесі експлуатації трансформаторне масло треба періодично перевіряти. 

Періодичність випробувань повинна бути такою, щоб своєчасно виявити 

недопустиме погіршення характеристик масла, викликане впливом температури, 

підвищених напруженостей поля, кисню,що міститься в маслі, контактуванням з 

металами, а також впливом випадкових або непередбачених явищ (порушення 

технології виготовлення, присутність сторонніх домішок тощо); 

Терміни випробувань ізоляційного масла такі: для трансформаторів, які 

працюють з термосифонними фільтрами — один раз на три роки і після капітального 

ремонту; для трансформаторів потужністю 400 кВ А і більше, що працюють без 

термосифонних фільтрів - не рідше одного разу на рік. 

Позачергове взяття проби масла для аналізу повинно провадитися при появі 

ознак внутрішнього пошкодження трансформатора (виділення газу, внутрішні 

сторонні шуми тощо.) 

При скороченому аналізі експлуатаційне трансформаторне масло повинно 

відповідати таким нормам: 

 кислотне число - не більше ніж 0,25 мг КОН на 1 г масла; 

 реакція водної витяжки - нейтральна, допускається вміст водорозчинних кислот 

не більше ніж 0,014 мг КОН на 1 г масла для трансформаторів потужністю більшою 

ніж 630 кВ А, для трансформаторів потужністю до 630 кВ А - не визначається; 

 механічні домішки - відсутні; 



 падіння температури спалаху в трансформаторах - не більше ніж 5 °С від 

початкової; 

 електрична міцність - пробивна напруга не нижча ніж: 

20 кВ - для апаратів напругою до 15 кВ; 

25 кВ - для апаратів напругою 15-35 кВ; 

35 кВ — для апаратів напругою 60-220 кВ; 

 тангенс діелектричних втрат (§3 масла трансформаторів і вводів - не більше 

одного відсотка при 20°С і семи відсотків при 70°С; 

 температура застигання - не вища ніж -45°С. 

Пробу для випробування масла відбирають у сухі чисті скляні банки місткістю 1 

л з притертими пробками, на яких закріплюють етикетки з переліком устаткування, 

дати, причини відбору, а також особи, що відібрала пробу. При взятті проби 

відкривають спускний вентиль у нижній частині трансформатора, дають стекти 

невеликій кількості масла, щоб змити бруд біля вхідного отвору вентиля, і тільки 

після цього набирають у банки приблизно 0,75 л масла для випробування на пробій і 

1,5 л - для скороченого хімічного аналізу. Якщо при лабораторному аналізі буде 

виявлено нижчі показники якості масла порівняно з установленими нормами, 

вживають заходів для відновлення втрачених маслом властивостей шляхом чищення, 

сушіння і регенерації масла. 

 

Очищення, сушіння і регенерація. 

 

Орієнтовний термін служби трансформаторного масла, що гарантується його 

виготовлювачами, становить 6...8 років. В умовах сільського господарства для масел 

середньої якості без присадок цей термін може скорочуватися до двох трьох років. 

Одна з причин зменшення терміну служби - зволоження масла і його наступне 

окислювання. Часта зміна масла в трансформаторах або його регенерація спричиняє 

невиправдано великі експлуатаційні витрати. 

Аналіз причин пошкоджень розподільних трансформаторів, що працюють у 

південних районах України показує, що з усіх пошкоджень до 30 відсотків припадає 

на передчасне порушення ізоляції обмоток через прискорене старіння масла. При 

експлуатації трансформатора волога може надходити в масло з навколишнього 



середовища, а також утворюватися в ньому в результаті окисних, процесів. Вміст 

лише 0,01...0,02 відсотка вологи призводить до значного зниження пробивної 

напруги масла і, як наслідок, до скорочення терміну служби ізоляції 

трансформаторів. Хому розробка засобів захисту трансформаторів від зволоження: - 

проблема не тільки технічна, але й економічна. 

Зараз немає практично прийнятного способу захисту ізоляції сільських розподільних 

трансформаторів потужністю до 630 кВ А від зволоження. Запропоновані в 

закордонній і вітчизняній практиці методи (застосування термоелектричного 

осушувача, захист масла азотом, повна герметизація трансформатора тощо) для 

трансформаторів 10/0,4 кВ сільських мереж, як правило, неприйнятні через їх високу 

вартість. 

          Відповідно до ПТЕ ізоляційне масло в трансформаторах і апаратах повинно 

бути відновлене при зниженій електричній міцності, хімічних показниках або нижче 

норм на експлуатаційне масло, а також при виявленні в маслі механічних домішок. 

Очищення експлуатаційного масла від механічних домішок, шламу і вологи може 

проводитися без зливання з апарата або трансформатора, а при неможливості 

виведення останніх з роботи також і без зняття напруги. 

Очистка масла від механічних домішок і вологи в трансформаторі без зняття 

напруги може провадитися при будь-якій потужності і напрузі, якщо забезпечується 

нормальний рівень масла. Очищення роблять переважно фільтр-пресами і 

вакуумними сепараторами. 

Наявність шламу в маслі трансформаторів особливо небажано, тому що шлам, 

відкладаючись на обмотках, в охолодних каналах, магнітопроводі тощо, порушує 

відведення тепла і викликає прискорене теплове старіння, і, як наслідок, руйнування 

ізоляції. Видалення шламу особливо з важкодоступних місць, як механічними 

засобами, так і вимиванням гарячим маслом, затруднено. 

Із збільшенням кислотного числа масла росте старіння твердої ізоляції обмоток 

трансформаторів, що зумовлює необхідність глибокої регенерації масла й очищення 

трансформаторів. Тому доцільне систематичне підтримання необхідної якості масла 

в процесі експлуатації шляхом фільтрації через сорбенти. 

Відповідно до вимог ПТЕ масло трансформаторів потужністю 160 кВ А і вищою, 

як правило, повинно піддаватися безперервній регенерації, яка здійснюється в 

термосифонних фільтрах або шляхом періодичного приєднання адсорбенту 



 

 

 

Рис.2.1.  Термосифонний фільтр: 1 - циліндр; 2 і 5 - 

відповідно пробка для випускання повітря та спускання 

масла; З - знімна кришка; 4 - бак трансформатора; б - 

патрон з адсорбентом (силікагелем) 

Рис.2.2  Схема регенерації масла без зливання його з трансформатора. 

1 - трансформатор 

2 - підігрівник 

3 - адсорбер 

4 - фільтр-прес 

5 - насос 

6 - засувка  

 

 

Крім того, для стабілізації масла застосовуються антиокислювальні присадки - 

окремо або разом із сорбентом 9. 

Використання термосифонних фільтрів засноване на природній, а адсорберів - на 

примусовій циркуляції масла. Фільтр заповнюється крупкою сорбенту (силікагель 

КСК) і приєднується за допомогою патрубків до трансформатора. Масло в 

термосифонних фільтрах переміщується зверху вниз внаслідок різниці густин 

нагрітого й охолодженого масла. Розрахункова місткість фільтра - близько двох 

відсотків об'єму масла в баку. 

У трансформаторах 10/0,4 кВ для захисту масла від попадання в нього вологи з 

повітря використовують вологовбирні патрони 

 

 

 

  Рис.2.3  Повітросушник 

  1 і 6 - відповідно стальний та прозорий ковпачок; 2 - масляний 

затвор; 3 - розширник; 4 - корпус вологоосушника; 5 - 

вологовбирна речовина (цеоліт); 7 - силікагель (індикатор) 



Стрілками показано шлях проходження повітря, активною речовиною в якому 

служить силікагель. Для підвищення ефективності захисту масла доцільно в 

термосифонних фільтрах використовувати як добавку до силікагелю більш активний 

вологопоглинач .«^цеоліт. Він спроможний поглинути в 1,5-2 рази більше вологи, ніж 

силікагель марки КСК при однакових об'ємах адсорбентів. Цеоліт можна 

застосовувати й у повітряному фільтрі, замінивши ним силікагель, а останній 

компонент використовувати як індикатор.  

Заслуговує на увагу запропонований авторами термосифонний фільтр з 

комбінованим адсорбентом (рис.7.8). 

Фільтр являє собою циліндр діаметром 200 мм, висотою 800 мм і товщиною 

стінки 4 мм. Циліндр приєднаний до бака трансформатора за допомогою патрубків. 

Сорбент термосифонного фільтра поміщено в патроні з металевої сітки 3 з отворами 

2,5x2,5 мм, висота патрона 700 мм. Для рівномірної циркуляції масла по висоті шару 

адсорбенту передбачено вільний доступ масла до нього через проміжок між 

корпусом фільтра 1 і патроном, а також установлено вирівнювальну сітчасту трубу 2 

діаметром 25 мм .      

 

 

 Рис.2.4. Термосифонний фільтр з комбінованим 

адсорбентом 

1 -  корпус  фільтра; 2 - вирівнювальна сітчаста труба; 3 - патрон з адсорбентом; 4 - 

нижній патрубок; 5 - гумова прокладка; 6 - кришка фільтра; 7 - верхній патрубок; 8 - 

кран для випускання повітря 

                 Співвідношення об'ємів силікагелю КСК і цеоліту ИаА за попередніми 

розрахунками було взято 5:1 (пізніше це співвідношення довелося змінити і взяти як 

1:2,5 і 0,5 - один відсоток від маси масла в трансформаторі). Через те що масло у 



фільтрі циркулює зверху вниз, силікагель було поміщено в нижній частині, а цеоліт - 

у верхній (перед заряджанням фільтра силікагель і цеоліт просушували). Таке 

розміщення адсорбентів забезпечувало ефективніше використання силікагелю для 

видалення з масла продуктів окислювання, а цеоліту - вологи. 

За даними досліджень роботи термосифонного фільтра з комбінованим 

заповнювачем побудовано графік зміни пробивної напруги масла, відносної 

вологості і температури навколишнього середовища в часі (рис.7.9). Для зіставлення 

отриманих результатів паралельно розглядався режим роботи трансформатора з 

відключеним фільтром. 

З графіка випливає, що після зміни маси компонентів середнє значення пробивної 

напруги масла для трансформатора з фільтром стало 45 кВ з амплітудою коливання 

±5 кВ, а для трансформатора без фільтра - 35 кВ з амплітудою коливання до 11 кВ. 

Тривалість роботи фільтра зросла з шести до 11 місяців. 

 

 

Рис. 2.5  Залежність електричної міцності масла від: 1 - відносної вологості 

середовища; 2 - температури повітря; З і 4 - пробивної напруги масла 

трансформатора відповідно з комбінованим фільтром і без фільтра 

Дослідження показали, що застосування цеоліту у фільтрах для трансформаторів 

10/0,4 кВ дозволяє регулювати вологовміст масла в найбільш важкі періоди (висока 

відносна вологість навколишнього середовища). Зміну сорбенту у фільтрі 

рекомендується робити, коли кислотне число масла досягнуло 0,15-0,2. 

 



 Безпека парці під час експлуатації трансформаторів. 

Проводячи ремонт силових трансформаторів, треба насамперед виконувати 

правила пожежної безпеки, бо трансформаторне масло — це пожежо і 

вибухонебезпечний матеріал. Горючими і легкозаймистими є і більшість ізоляційних 

матеріалів: лаки, лакотканини, папір, дерево і т, п. 

Повністю складений трансформатор можна піднімати тільки за спеціальні 

підйомні скоби або римболти, приварені до стінки бака. Не можна піднімати 

складений трансформатор за кільця виємної (активної) частини. Переміщати 

трансформатори треба обережно, щоб не пошкодити кожух, ізолятори і т. п. 

Механізми, пристрої та інструменти, застосовувані на вантажно-

розвантажувальних роботах, повинні бути справними і відповідати робочому 

навантаженню. 

Ремонт або навіть часткові роботи на піднятому і не опущеному на робоче місце 

трансформаторі недопустимі. 

У період ремонту і після нього трансформатори піддають між операційному 

контролю і післяремонтним випробуванням. Місця контролю повинні бути 

спеціально огороджені і мати на вхідних дверях блоківку, яка вимикає живлення 

випробовувальних установок при відкриванні дверей. 

На випробуваннях трансформаторів використовують установки високої напруги, 

які створюють підвищену небезпеку, Тому на них повинні працювати 

електромонтери з кваліфікаційною групою з техніки безпеки не менш як III або IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: РЕМОНТ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ. 

Ремонт деталей і складальних одиниць трансформатора 

У процесі капітального ремонту трансформаторів виконують ремонт деталей і 

складальних одиниць активної частини і зовнішніх складових частин. 

Ремонт магнітної системи. При усуненні пошкоджень ізоляції та країв пластИн 

електротехнічної сталі ярмо частково розпресовують і між пластинами прокладають 

телефонний (конденсаторний) папір або покривають за допомогою пензля 

бакелітовим лаком з подальшим просоченням. При усуненні забоїн країв пластин 

електротехнічної сталі в розпресоване ярмо вбивають декілька текстолітових, 

дерев'яних або металевих клинів зі смугами електрокартону. Загнуті краї пластин 

випрямляють, прокладають між ними листи ізоляції з кабельного або телефонного 

паперу і знов опресовують ярмо. 

Усунення осередків прогоряння і оплавлення активної сталі проводиться без 

розбирання магнітної системи. Зовнішні дефекти пластин сталі усувають 

карборундовим каменем, насадженим на вал дриля, або вирубанням гострим 

зубилом. Потім частково розпресовують ярмо, відділяють одну від одної пластини на 

пошкодженій ділянці, знімають задирки з кромок пластин напилком або шабером, 

очищають ділянки від старої ізоляції та металевих ошурок, ізолюють пластини одну 

від одної телефонним або кабельним папером і знов опресовують ярмо. 

Заміну дефектної ізоляції стяжних шпильок виконують у такій послідовності. 

Пошкоджену паперово-бакелітову трубку замінюють новою або виготовляють її з 

кабельного паперу товщиною 0,12 мм. При намотуванні на шпильку папір 

просочують бакелітовим лаком і запікають при температурі не вищій ніж 105°С 

протягом трьох-чотирьох годин. Товщина стінок ізоляційних трубок для діаметрів 

шпильок повинна бути: від 12 до 25 мм - 2-3 мм; від 25 до 35 мм - 3-4 мм; більше 50 

мм - 5-6 мм. Довжину трубки вибирають рівною товщині ярма або більшою на 5-6 

мм. Ізолюючі шайби і прокладки виготовляють з електрокартону товщиною не 

меншою ніж 2 мм. Пошкоджену ізоляцію напівбандажів замінюють смугою 

електрокартону необхідної товщини. Після заміни трубок чи напівбандажів 

проводять вимірювання опору ізоляції мегомметром на напругу 1000-2500 В. Опір 

ізоляції не нормується. 



Заміну дефектних шинок заземлення проводять при наявності підгарів та інших 

пошкоджень. Шинка, яка заміняється, повинна бути того ж перерізу, що й до заміни, 

полуджена олов'янистим припоєм і встановлена відповідно до заводської схеми 

заземлення магнітної системи. 

Якщо виникла необхідність ремонту магнітної системи трансформатора з повним 

розбиранням і переізолюванням пластин електротехнічної сталі, то роблять так. 

Ярма і стержні магнітної системи розпресовують і розшихтовують. Пластини 

укладають на стелажі окремими стопками по позиціях і пакетах, одночасно 

проводячи відбракування дефектних пластин. При необхідності видаляють стару 

ізоляцію з пластин електротехнічної сталі, для чого при хімічному способі 

видалення пластини з лаковою або паперовою ізоляцією занурюють у 20-25-

процентний розчин їдкого натру (каустичної соди) або тринатрійфосфату, 

підігрітого до 60-80°С, перемішуючи його парою або гарячим повітрям. Потім 

пластини виймають з розчину, промивають в гарячій воді при температурі 90-95°С 

і сушать. Механічне чищення пластин від ізоляції проводять сталевими 

кардолентними щітками на спеціальному верстаті. Відпалювання пластин сталі для 

видалення паперової ізоляції здійснюють на спеціальній установці при температурі 

350-500°С.Нанесення і запікання лакової плівки на пластинах проводять на 

лакувальному верстаті. Товщина лакового покриття на два боки повинна бути не 

більше: при одноразовому покритті - 0,01 ±0,004 мм; при дворазовому - 0,02±0,006 

мм.  Пластини сталі ізолюють сумішшю з 90 відсотків лаку КФ-965 і десяти 

відсотків чистого фільтрувального гасу або уайт-спіриту, сушать при температурі 

450-600°С протягом 40-45 секунд. Незначні пошкодження лакової плівки 

відновлюють лакуванням гліфталевим лаком 1154 із застосуванням розчинників - 

бензину або бензолу. Сушіння проводять при 25 С протягом семи годин. Після 

завершення процесу переізолювання пластин електротехнічної сталі приступають 

до складання магнітної системи трансформатора. На робоче місце доставляють 

повний комплект ізольованих пластин, ізоляційних деталей, стяжних шпильок з 

гайками і шайбами, напівбандажів, кріпильних деталей, пристосувань та 

інструменту. Складання магнітної системи залежно від її габаритних розмірів 

проводять на металевих столах, пристосуваннях і кантувачах, на яких проводилося 

їх розбирання або кантування в горизонтальне положення. 



           Ремонт обмоток. Поступаючі на ремонт обмотки мають різні пошкодження, 

розміри яких визначають обсяг і способи їх усунення. Розглянемо деякі з них. 

Усунення пошкоджень ізоляції витків обмотки виконують так. Виток з 

пошкодженою ізоляцією відтягують фібровим або металевим клином, зачищають 

місце пошкодження, усувають задирки, підрізають ізоляцію. Ізолюють смугами 

лакотканини ЛХММ-105 або кабельного паперу чи бакелітовим лаком з 

напівперекриттям на товщину згідно із заводським виконанням і з перекриттям 

місць пошкодження ізоляції з обох боків не менш ніж на 10 мм. Встановлюють 

ізольований виток на попереднє місце, покривають місце накладання додаткової 

ізоляції лаком МЛ-92 або ГФ-95. При пошкодженні ізоляції витка у видаленій 

частині котушки між витками закладають смугу електрокартону товщиною 0,3-0,5 

мм. 

При відновленні ізоляції відводів пошкоджену ізоляцію з обох кінців від місця 

пошкодження зрізають на конус, довжина якого повинна бути не менша за 10-кратну 

товщину ізоляції відводу. Потім накладають на відвід з напівперекриттям нову 

ізоляцію смугами з лакотканини ЛХММ-105 шириною 30 мм, попередньо 

висушеними при температурі 80-90 С протягом не менше десяти годин.  

При заміні декількох витків двошарових циліндричних обмоток, обмотку 

закріплюють на шаблоні, встановленому на намотувальному верстаті ТТ-20 або ТТ-

22. Знімають бандаж зовнішнього шару (розрізають або розмотують), встановлюють 

тимчасовий бандаж з таким розрахунком, щоб обмотка не розплуталась після 

видалення дефектних замінюваних витків. Обережно знімають опорне кільце, якщо 

ж воно пошкоджене, то виготовляють нове. Розпускають витки і відрізають провід 

від місця пошкодження з деяким запасом по довжині. Якщо разом з проводом 

підгоріли опорні рейки, то обгорілі місця зрізають до чистого картону; взамін 

встановлюють нові смуги на пров'яленому бакелітовому лаку. 

Наступний етап ^ відновлення обмотки. Для цього готують місце паяння 

проводів і припаюють новий провід достатньої довжини для домотування обмотки і 

вивідного кінця. Домотують обмотку, закріплюють крайні витки, опорне кільце і 

вивідний кінець. Потім знімають тимчасовий бандаж і, якщо обмотка була просочена 

та запечена, просочують домотані витки рідким бакелітовим лаком, накладають 

бандаж на всю обмотку і також просочують рідким бакелітовим лаком. Якщо 



обмотка намотана в два паралельні проводи і більше, місця запаювань зміщують 

одне відносно одного з кроком 100-150 мм. 

Аналогічно виконують часткове перемотування багатошарових циліндричних 

обмоток, намотаних круглим проводом. 

Ремонт перемикальних пристроїв. У процесі експлуатації трансформаторів деталі 

перемикальних пристроїв зношуються і пошкоджуються. Тому при ремонтах 

необхідно відновлювати їх працездатність. При проведенні ремонту перемикального 

пристрою ПБВ перевіряють стан рухомих і нерухомих контактів;, видаляють 

незначні підгоряння з контактних поверхонь дрібною скляною шкуркою, протирають 

поверхню чистою технічною салфеткою, змоченою в бензині або ацетоні. При 

значних пошкодженнях (обгорянні та оплавленнях) контакти замінюють новими, 

заводського виготовлення, а при їх відсутності виготовляють за зразком 

пошкоджених (з урахуванням їх зносу); видаляють з контактної поверхні плівку 

окису; підтягують всі кріпильні деталі, замінюють пошкоджені вушка, ізоляційні 

деталі та прокладки. Встановлюють нову набивку з азбестового шнура, просоченого 

технічним вазеліном. 

Після ремонту перемикача перевіряють зусилля пружин рухомих контактів, яке 

повинно бути в межах 20-50 Н, а також легкість проходження контактів при всіх 

положеннях перемикача.  

При ремонті перемикальних пристроїв РПН перевіряють стан контактних 

поверхонь контактів вибірника ступенів, контакторів і електричної частини 

приводного механізму. Контакти всіх елементів перемикального пристрою, які 

мають легкі оплавлення, очищають і опилюють, усувають підгари і напливи металу. 

При значних пошкодженнях контакти замінюють новими. Глибина раковини на 

контактній поверхні не повинна перевищувати 0,3 мм, площа обгоряння контактів — 

десять відсотків площі поверхні. Перевіряють зміщення рухомих і нерухомих 

дугогасних контактів один відносно іншого у вертикальному і горизонтальному 

положенні, воно не повинне перевищувати 1 мм. Регулюють ступінь натискання 

контактів вибірника і контакторів. Тиск контактів у пристроях РПН типу РНТ і РНО 

в замкнутому стані повинен бути 0,5-0,6 МПа, контактів вибірників і 

передвибірників - 0,5-0,6 МПа, основних контактів контактора - 0,8-1 МПа. На 

завершальному етапі знімають колову діаграму послідовності дії контактів вибірника 



і контактора при прямому та зворотному ході, яка повинна відповідати заводським 

нормам. Знімають осцилограму роботи контактів пристроїв РПН. 

Ремонт основних зовнішніх частин трансформаторів. Паралельно з ремонтом 

активної частини проводять огляд, ремонт і підготовку до наступної установки всіх 

зовнішніх складових частин трансформатора (бака, кришки, розширника, вихлопної 

труби, запобіжних клапанів, адсорбційних і термосифонних фільтрів, ізоляторів 

тощо). 

           Ремонт бака і кришки починають з перевірки стану зварних швів. Місця 

витікання очищають від бруду, обезжирюють ацетоном або бензином і заварюють 

електродуговим зварюванням, а на ребрах і стінці бака - газозварюванням. 

Спеціальними епоксидними смолами зашпаровують тріщини. Металевими щітками 

видаляють шлак і зачищають зварні шви. Перевіряють якість шва, для чого із 

зовнішньої або внутрішньої поверхні бака зварний шов покривають крейдою, а з 

протилежної змочують гасом, відсутність плям на забіленій поверхні свідчить про 

добру якість шва. Оглядають і при необхідності відновлюють пошкоджену різь 

отворів та гнізд, упорного бортика на рознятті бака і усувають несправності. При 

необхідності усувають погнутості і вм'ятини корпуса бака. Очищають і обезжирюють 

внутрішню поверхню, фарбують маслостійкою емаллю 624С, 1201, ВЛ-515 або ФЛ-

ОЗК, сушать протягом п'яти годин при температурі 15-20°С. Контакт пофарбованих 

ділянок з маслом допускається не раніше, ніж через 24 години після закінчення 

сушіння. Зовнішню поверхню фарбують емаллю ПФ-115 сірого кольору після 

сушіння і просочування активної частини маслом, попередньо зашпаклювавши і 

заґрунтувавши зварні шви. Ремонт розширника проводять у такій послідовності. 

Відкручують болти бічних люків розширника, а при ЇХ відсутності вирізають одну з 

бічних стінок. Проводять огляд внутрішйьої та зовнішньої поверхні і визначають 

стан розширника. При необхідності ремонтують покажчики рівня масла. Очищають 

внутрішню та зовнішню поверхню від забруднень і корозії салфетками, змоченими в 

бензині, сушать і фарбують маслостійкою емаллю 624С, 1201 або НЦ-51-23 

внутрішню поверхню розширника. Виготовляють нову стінку і приварюють або 

прикручують до корпуса розширника. Розбирають, чистять і складають 

маслопокажчик, відстійник, повітроочисник, заповнюючи його сухим 

крупнозернистим силікагелем. По закінченні ремонту випробовують розширник на 

герметичність стовпом масла висотою 1,5 м протягом 20 хвилин. 



            При ремонті вихлопної труби її розбирають, очищають внутрішню 

поверхню від іржі і фарбують емаллю 624С або 1201. Скляний диск протирають від 

бруду і нальоту масла. Для дисків діаметром 150-200 мм застосовують скло 

товщиною 2,5-3 мм, при діаметрі 250 мм і більшому - 4,0-4,5 мм. При відсутності 

скла можна застосовувати мідну фольгу товщиною 0,1-0,15 мм, пофарбовану з обох 

боків емаллю 624С. Ущільнюючі гумові прокладки змащують клеєм і бакелітовим 

лаком.  

            Ремонт фільтрів. При ремонті адсорбційних і термосифонних фільтрів їх 

розбирають і видаляють відпрацьований сорбент, очищають, обезжирюють і 

фарбують. Промивання фільтра здійснюють трансформаторним маслом, підігрітим 

до 50-60°С, і випробують його на герметичність залишковим тиском масла 0,2 МПа 

протягом 30 хв. Засипають фільтри просіяним силікагелем: для повітроосушних 

фільтрів — дрібнопористим марки КСМ і для термосифоннихкрупнопориСтим 

марки КСК. Перед заповненням фільтрів силікагелем останній просушують при 

температурі 140°С протягом восьми годин або до 300°С протягом двох годин. При 

необхідності внутрішню поверхню фільтра покривають нітроемаллю 624С. 

           Ремонт вводів. Вводи трансформаторів повинні ізолювати струмоведучі 

стержні, забезпечувати надійне контактне з'єднання і запобігати просочуванню масла 

назовні. В експлуатації знаходяться вводи різних конструкцій, але найбільшого 

поширення набули вводи 0,4- 35 кВ армованої, а в трансформаторах останніх років 

випуску - знімної конструкції.  

          Армовані вводи закріплюються на кришці трансформатора за допомогою 

чавунного фланця або обойми, у якій закріплено фарфоровий ізолятор. Як замазка 

використовується магнезіальна маса, яка після застигання захищається від 

зволоження нітроемаллю. Іноді застосовують для цієї мети гліцеринові замазки. 

Старіння замазок і ущільнювальних гумових прокладок є найчастіше причиною 

ремонту вводів. Для знімання вводу необхідно злити частину масла з бака і підняти 

активну частину. Цього недоліку позбавлені вводи знімної конструкції, якими 

комплектуються трансформатори 6-35 кВ нових серій. Кріплення фарфорових 

ізоляторів до кришки здійснюється за допомогою спеціальних фланців і натискних 

кулачків. Для заміни вводів, ущільнювальних гумових прокладок та інших деталей 

вже не потрібен підйом активної частини.При ремонті фарфорових покришок вводів 

пошкоджені місця фарфору очищають від забруднень, обезжирюють, висушують і 



покривають клеєм БФ-4, бакелітовим або гліфталевим лаком. Після цього необхідно 

провести термічну обробку при температурі 55-60 С протягом однієї хвилини.  

Покриття і обробку повторюють два рази, останній шар оброблюють при температурі 

80-90 С протягом однієї години. 

         При усуненні дефектів різей стержня і гайок забиту нарізку на стержні 

зачищають плашкою, а гайки - мітчиком. Якщо при ремонті вводу потрібно 

переармування, то ввід знімають і ремонтують згідно з технічними умовами заводу-

виробника. 

 

Післяремонтне випробування трансформаторів. 

Метою випробувань після ремонту є перевірка стану трансформатора і якості 

ремонту. При капітальному ремонті без заміни обмоток в обсяг випробувань входить. 

Хімічний аналіз і випробування масла з бака трансформатора та вводів. 

Вимірювання стану опору обмоток постійному струму при всіх положеннях 

перемикача відгалужень (рис.1) 

 

Рис. 2.1. Схеми вимірювання опору постійному струму обмотки трансформатора 

методом амперметра-вольтметра: а - для малих опорів; б - для великих опорів 

Вимірювання проводиться мостовим методом або методом амперметра-вольтметра. 

При вимірюваннях другим методом, якщо опори обмоток малі (до 1 Ом і нижчі), 

проводи кола вольтметра приєднують до затискачів трансформатора безпосередньо. 

Одночасно вимірюється температура обмотки, за яку береться температура верхніх 

шарів масла в трансформаторі. 

Струм при вимірюваннях, як правило, не повинен перевищувати 20 відсотків 

номінального струму обмотки. Величини опорів обмоток різних фаз не повинні 

відрізнятись один від одного більше ніж на два відсотки. 



Вимірювання коефіцієнта трансформації на всіх відгалуженнях. При вимірюванні 

напруга подається з боку обмотки вищої напруги, (рис. 2.2). Найчастіше напруга, що 

подається, становить 380 або 220 В і легко піддається вимірюванню як з боку вищої, 

так і з боку нижчої напруги, при цьому забезпечується одночасно безпека проведення 

вимірювань. 

 

Рис. 2.2. Схема вимірювання коефіцієнта трансформації трифазного силового 

трансформатора 

 

Виміряний коефіцієнт трансформації не повинен відрізнятись більше ніж на два 

відсотки від коефіцієнта, який одержали на тому ж відгалуженні для інших фаз, або 

від паспортних даних. Вимірювання проводять у тому випадку, коли проводилось 

перепаювання схеми або було знято перемикач відгалужень. 

Вимірювання опору ізоляції доступних стяжних болтів, ярмових балок і 

випробування ізоляції стяжних болтів підвищеною напругою. Величина опору 

ізоляції не нормується, рекомендоване значення - не менше ніж 10 МОм. 

Допускається пониження опору ізоляції не більше ніж на 50 відсотків вихідної 

величини. Ізоляція стяжних болтів повинна витримати випробування напругою 

змінного струму до 2000 В протягом однієї хвилини. 

Вимірювання характеристик ізоляції проводять при температурі ізоляції не нижчій 

ніж +10°С до початку і після закінчення капітального ремонту. До основних 

вимірювань належать: 1) вимірювання опору ізоляції обмоток трансформатора і 

визначення коефіцієнта абсорбції. 



 

Рис. 2.3. Схема вимірювання опору ізоляції обмоток трансформатора 

2) вимірювання ємності  обмоток при частотах  2 та 50 Гц  і визначення відношення 

С2/C50 

3)  тангенса кута  діелектричних втрат обмоток і вводів. 

 

      Допустимі значення наведенні в табл. 1.2 

Табл. 1.2. Найбільш допустимі значення характеристик ізоляції трансформатора.

 

Випробування головної ізоляції підвищеною напругою. Випробування ізоляції 

обмоток разом з виводами полягає в прикладанні до кожної з обмоток випробної 

напруги промислової частоти. Величина напруги вибирається за ГОСТ залежно від 

номінальної напруги обмотки, що випробовується, типу трансформатора, від умов 

(заводських або експлуатаційних), у яких проводився ремонт, і від того, чи 

замінювалися обмотки та ізоляція. Зростання напруги під час випробувань 

допускається проводити відразу до 40 відсотків Uвип. , а потім  плавно зі швидкістю 

не більшою ніж три відсотки Uвип  за одну секунду. Через одну хвилину зниження 

напруги дозволяється проводити зі швидкістю до 25 відсотків і Uвип протягом п'яти 

секунд, а потім можна вимкнути напругу. Якщо в процесі випробування не 

спостерігались часткові розряди або пробої ізоляції, то вважають, що трансформатор 

витримав випробування. 



      При ремонті трансформатора з розбиранням активної частини обсяг випробувань 

збільшується. Проводять випробування активної сталі магнітопроводу, визначають 

групи з'єднання обмоток, вимірюють струм і втрати холостого ходу, а також втрати в 

обмотках і напругу к.з. їх проводять відповідно до Норм випробування 

електрообладнання і апаратів електроустановок споживачів. 

 

 

ТЕМА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ РЕЗЕРВНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. 

Експлуатація резервних електростанцій 

Резервні електростанції використовують для безперебійного електропостачання 

сільськогосподарських споживачів у тих випадках, якщо використовувати інші 

засоби, наприклад, мережне резервування, неможливо або економічно недоцільно. 

Такі електростанції встановлюють біля споживачів 1 і 2 категорій. Резервними 

джерелами електропостачання служать стаціонарні або пересувні електроустановки 

відносно невеликої потужності.    

 Промисловість випускає резервні електростанції з карбюраторними і дизельними 

двигунами. При потужності вищій ніж 16 кВт економічно доцільно використовувати 

дизельні електростанції (ДЕС). їх основний елемент - дизель-генератор. Дизель 

(первинний двигун) і синхронний генератор з'єднані між собою жорсткою муфтою. 

Електростанції комплектують апаратурою керування і контрольно-вимірювальними 

пристроями. 

Стаціонарні ДЕС потужністю до 200 кВт поставляють комплектними. їх 

встановлюють на фундаменти в закритих приміщеннях з температурою 

навколишнього повітря 8-40°С. 

Пересувні комплектні ДЕС монтують на транспортних засобах і захищають від 

атмосферних впливів. їх можна переміщувати на будь-яку відстань і вводити в 

експлуатацію без додаткової підготовки. Такі станції призначені для роботи на 

відкритому повітрі при температурі від -50 до +40°С. 

Залежно від призначення дизельного агрегата і конкретних умов його 

експлуатації державним стандартом передбачено три ступені автоматизації. 



Перший ступінь - автоматичне підтримання номінального режиму після пуску і в 

процесі роботи під навантаження. При цьому повинні діяти пристрої аварійно-

запобіжної сигналізації та захисту, автоматично підзаряджатися акумуляторні 

батареї і наповнюватися баки паливом. 

Другий ступінь — автоматизація першого ступеня, а також дистанційне 

автоматичне керування агрегатами (пуск, синхронізація при паралельній роботі, 

прийняття навантаження, зупинка, контроль за роботою, підтримання непрацюючого 

двигуна в нагрітому стані). 

Третій ступінь - автоматизація другого ступеня, а також автоматичне 

наповнення паливних і масляних баків, повітряних балонів, розподіл активних і 

реактивних навантажень при паралельній роботі, керування допоміжними 

агрегатами. 

У дизель-електричних станціях другого і третього ступенів автоматизації 

аварійно-запобіжна сигналізація спрацьовує, якщо досягає граничних значень 

температура води, масла і повітря, тиск масла, витрата і рівень рідини, частота 

обертання вала двигуна тощо. 

Щоб правильно вибрати і експлуатувати ДЕС, необхідно знати її основні технічні 

дані: номінальну потужність, напругу, силу струму, спосіб регулювання напруги 

генератора і тип дизельного агрегата (табл. 1.1). Від резервних станцій, як правило, 

одержують змінний струм при напрузі 230 та 400 В і частоті 50 Гц. У цьому випадку 

всі споживачі електроенергії під'єднують безпосередньо до шин генератора, що 

забезпечує високу стабільність напруги. Відхилення напруги від номінальної для 

генераторів з магнітними збудниками і вугільними регуляторами типу РУП не 

перевищує ±3-5 відсотків (при зміні навантаження від нуля до 100 відсотків); для 

синхронних генераторів із самозбудженням без коректора - також ±3-5 відсотків, а з 

коректором - ±1-2 відсотки; для синхронних генераторів, які живлять силове, 

освітлювальне і побутове навантаження - ±5 відсотків. 

  Табл.1.1 Технічні дані електростанцій з дизельними двигунами. 



 

Продовження табл. 1.1 

 

П р и м і т к а .  1. Спосіб регулювання напруги автоматичний. 

2. Літерні позначки ДЕС розшифровуються так: АД - агрегат дизельний; ЕСД 

— електростанція дизельна пересувна; ДЕА - дизель електроагрегат 

автоматизований; ДГА — дизель-генератор автоматизований; АСДА — агрегат 

стаціонарний дизельний автоматизований; АС — автоматизована дизель-

електрична станція. 

Для дизельних агрегатів станцій допускається 10-процентне перевантаження 

протягом однієї години. Найбільше відхилення частоти обертання при вмиканні і 

вимиканні номінального навантаження становить ±6 відсотків.  

Застосовуючи швидкохідні дизелі з малою нерівномірністю ходу, можна в 

процесі експлуатації включати два або більше агрегатів паралельно, тому що в 

цьому випадку майже співпадають регуляторні характеристики первинних двигунів 

та зовнішні - синхронних генераторів.  



Підготовка і пуск ДЕС. Приміщення для стаціонарних ДЕС повинні 

задовольняти вимоги СНиП. Все основне і допоміжне обладнання розмішують так, 

щоб персоналу було зручно працювати. Монтаж і установлення електрообладнання, 

прокладання проводів і кабелів у приміщенні ДЕС потрібно виконувати в суворій 

відповідності до ПУЗ та заводських інструкцій. 

При підготовці ДЕС до першого пуску необхідно: 

 розконсервувати двигун, генератор та інші збірні одиниці відповідно до 

прикладених інструкцій з експлуатації; 

 перевірити, чи затягнуті болти і гайки двигуна та генератора, чи добре 

кріпиться рама до фундаменту, а також інші збірні одиниці між собою;  

 заповнити всі системи дизеля охолоджуючою рідиною і маслом, перевірити 

щільність з'єднань трубопроводів, усунути незначні несправності; 

 впевнитися в тому, що монтаж систем відповідає схемам, при необхідності 

внести зміни; 

 впевнитися в надійності рознімних з'єднань і перевірити за проектною 

електричною схемою з'єднань, як підключені шафи і збірні одиниці агрегата; 

 продути сухим стиснутим повітрям генератор, шафи керування, панелі, блоки 

автоматики; 

 перевірити стан електровимірювальних приладів, захисної і сигнальної 

апаратури; 

 провести випробування генератора, тобто виміряти опір ізоляції обмоток 

статора і ротора та кіл збудження, випробувати ізоляцію статора і ротора та кіл 

збудження підвищеною напругою промислової частоти; 

 виміряти опір обмоток постійному струму; 

 виміряти повітряний проміжок між статором і ротором генератора, між 

полюсами і якорем збудника (норми випробувань наведено в ПУЗ); 

 перевірити системи охолодження і змащування генератора; 

 переконатись у тому, що виводи генератора правильно приєднані до мережі, а 

корпус надійно заземлений. 

Перед транспортуванням пересувної ДЕС треба перевірити, як працюють 

спеціальні пристрої (гальмо, засувка буксирного гака, задній ліхтар і стоп-сигнал, 

привод керування тощо) чи надійне кріплення агрегатів та допоміжного обладнання. 

При підготовці до пуску такої ДЕС необхідно: 



 вибрати місце її установки (воно повинно бути рівним і горизонтальним, 

знаходитися від будівель і споруд на відстані не меншій ніж 4-6 м і розташовуватися 

в центрі споживачів електроенергії"); 

 встановити генератор ДЕС проти вітру, щоб забезпечити добрі умови його 

охолодження, причому дверцята капота агрегата зі сторони генератора повинні бути 

відкриті; 

 встановити заземлювач і приєднати до нього корпус генератора; 

 розташувати і приєднати освітлювальні засоби, розгорнути кабельну мережу; 

 оглянути всі збірні одиниці і перевірити, чи готова станція до експлуатації 

згідно із заводською інструкцією.  

Після установки пересувну ДЕС закріплюють ручним гальмом, а при роботі 

більше двох-трьох діб її ресори і колеса розвантажують домкратами. 

 

Види і періодичність ремонтів резервних електростанцій 

 

Здавання-приймання змонтованих ДЕС проводять відповідно до вимог СНиП. 

Для цього потрібна така документація: акт про необхідність огляду-ревізії агрегата з 

його розбиранням; протокол огляду-ревізії дизель-генератора (якщо вона 

проводилася); формуляр монтажу генератора або всього агрегата; акт про готовність 

фундаменту для установки дизель-генератора; протокол, який підтверджує 

можливість вмикання генератора без сушіння. 

Після представлення названої вище документації персонал замовника за участю 

представників монтажної і налагоджувальної організації проводить комплексне 

випробування електростанції в режимі холостого ходу і оформлює акт її здачі в 

експлуатацію. Перед пуском агрегата необхідно: 

 оглянути двигун, генератор, допоміжні пристрої, панелі та щити і усунути 

виявлені несправності; ' 

 виміряти опір ізоляції при включених автоматичних вимикачах мегомметром, 

розрахованим на напругу 500 В (вона повинна бути не менша ніж 0,5 МОм). При 

меншому значенні опору ізоляції деталі очищають від пилу і бруду, а при 

необхідності сушать генератор; 



 перевіряють ступінь зарядження акумуляторних батарей і справність систем 

запалювання. Якщо акумуляторні батареї розряджені більше ніж на 50 відсотків, 

пуск двигуна стартером не дозволяється; 

 проконтролювати рівень палива у витратному баку за покажчиком (бак 

повинен бути заправлений паливом, а його кран встановлений у положення 

"Відкрито"); 

 переконатися в тому, що в паливній системі немає повітря; 

 заправити витратні та допоміжні масляні баки, а також заповнити внутрішній 

контур системи охолодження водою і перевірити її циркуляцію в зовнішньому 

контурі; 

 перевірити щільність з'єднання очисника повітря і дію механізму повітряної 

заслінки; 

 вимкнути автоматичний вимикач генератора в силовій мережі; 

 встановити перемикач кіл керування в положення "Ручне керування" або 

"Автоматичний пуск". 

Положення вимикачів і перемикачів на панелях, щитах керування генератора і 

дизельної автоматики повинно відповідати інструкції з експлуатації ДЕС. 

Агрегат пускають і зупиняють відповідно до заводської інструкції. Після пуску 

і прогрівання двигуна протягом 10 хвилин на холостому ходу його частоту 

обертання поступово доводять до 50 с", а потім збуджують генератор. Шунтовим 

реостатом встановлюють номінальну напругу, контролюючи її вольтметром, і 

вмикають генератор; поступово збільшують навантаження до 75 відсотків 

номінального. Перевіривши роботу систем охолодження води і масла, через 15 хв 

доводять навантаження до номінального. 

Перед тим як зупинити генератор, навантаження вимикають. Потім поступово 

збільшують опір у колі збудження, обертаючи рукоятку шунтового реостата проти 

годинникової стрілки; знизивши напругу до мінімального значення, зупиняють 

генератор. 

Дистанційний автоматичний пуск і зупинку виконують у заданій технологічній 

послідовності з пульта (шафи) керування за допомогою кнопок. У випадку успішного 

пуску запалюється сигнальна лампа "Нормальна робота", при аварійному режимі 

спрацьовують датчики Сигналізації та захист і запалюється сигнальне табло 

"Аварійна робота", агрегат автоматично зупиняється. 



Сигнал для автоматичного пуску — зміна контрольованих параметрів агрегата 

(недопустиме зниження або підвищення напруги, перевантаження тощо). Сигнал для 

автоматичної зупинки одного з двох паралельно працюючих агрегатів,- зниження 

загального навантаження на шинах генератора до 80 відсотків номінальної 

потужності або відновлення напруги в мережі, яка контролюється, при цьому 

резервний агрегат відключається. 

 

 

 

ТЕМА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ ПОНАД 

1000В 

Технічний огляд повітряних ліній 

Огляди повітряних ліній. При технічному обслуговуванні проводять обходи і 

огляди ПЛ - планові та позачергові. 

Планові (періодичні) огляди є денні, нічні, верхові і контрольні. 

При денних оглядах контролюють і виявляють стан опор, проводів, траверс, 

ізоляторів, розрядників, роз'єднувачів, приставок, бандажів, хомутів, відбійних труб, 

льодорізів, нумерації, написів, плакатів, а також стан траси. Елементи лінії, яких не 

видно з землі неозброєним оком, монтер-обхідник оглядає через бінокль. 

Для ПЛ напругою 0,38-20 кВ планові (періодичні) огляди проводять не рідше 

одного разу на місяць. 

Про виявлені поломки аварійного характеру повідомляється керівництву і 

черговому диспетчеру, використовуючи всі можливі засоби зв'язку або особисто. 

Такі пошкодження і несправності повинні усуватися негайно. Про інші несправності, 

виявлені при огляді ПЛ, робиться запис у листі огляду. 

Під час нічних оглядів перевіряють, чи нема світіння або іскріння в місцях 

з'єднань, які виникають при незадовільному стані контактів, а також виявляють 

дефектні ізолятори ламп вуличного освітлення. 

При денних і нічних оглядах обхідник не має права підніматись на опори ліній, 

які знаходяться під напругою. 

Оскільки не всі дефекти можна визначити, спостерігаючи за елементами лінії з землі, 

проводять верхові огляди. їх роблять при необхідності, але не рідше одного разу на 



шість років. Лінію вимикають, заземлюють, а потім перевіряють кріплення арматури 

і ізоляторів, ступінь їх забруднення, а також кріплення і натяг розтяжок. 

          Контрольні огляди лінії виконує інженерно-технічний персонал підприємства 

електричних мереж за затвердженим графіком. При цьому перевіряють роботу 

монтерів-обхідників, виконання протиаварійних заходів, оцінюють стан ПЛ та їх 

трас. 

При періодичних оглядах перевіряють також чистоту траси, чи не торкаються 

проводи гілок дерев, чи не проводяться на трасі будівельні роботи без дозволу, чи 

не зберігаються матеріали. 

Позачергові огляди виконують при ожеледі;, сильних морозах, лісових і 

степових пожежах, після льодоходу і повені, а також автоматичного вимикання 

лінії. 

Під час оглядів не можна виявити всі несправності ПЛ, тому існуючими 

Правилами технічної експлуатації передбачено ряд профілактичних перевірок і 

вимірювань. 

Безпека праці під час експлуатації і ремонту ПЛ напругою  

до 1000 В. 

Враховуючи підвищену небезпеку проведення робіт на діючих повітряних лініях, 

дотриманню Правил безпеки надають особливого значення. 

Кожна ПЛ повинна мати чіткі позначення опор і ланцюгів, де проходить багато 

ліній електропередачі. 

Позначення наносяться відповідно до вимог Правил безпеки. Всі особи, які 

обслуговують лінії електропередач і виконують на них роботи, повинні пройти 

вступний (загальний) інструктаж при поступленні на роботу та інструктаж з ТБ на 

лінії із записом у журналі. Працюючі на обслуговуванні і ремонті ПЛ не повинні 

мати каліцтв і хвороб, що перешкоджають виконанню робіт, а тому зобов'язані 

проходити медичний огляд при поступленні на роботу, а також періодично - 

відповідно до правил з техніки безпеки при експлуатації ПЛ. Монтери, що 

обслуговують лінії електропередачі, повинні пройти навчання методів роботи на 

робочому місці під керівництвом досвідченого робітника, вивчити правила, а потім 

пройти перевірку знань у кваліфікаційній комісії й одержати певну кваліфікаційну 

групу з ПБ. Всі особи, починаючи з групи II, повинні бути практично навчені 



прийомам звільнення людини, що потрапила під напругу, прийомам надання 

першої медичної допомоги при ураженнях електричним струмом. 

          Всяка робота на діючих лініях може виконуватись лише при обов'язковому 

дотриманні таких умов: 

 на виконання роботи повинно бути відповідне розпорядження особи, 

уповноваженої на це (наряд, усне або телефонне розпорядження); 

 робота повинна проводитися не менше ніж двома особами, за винятком робіт 

без підняття на опору і з підйомом не вище 3 м від землі, не пов'язаних із 

розбиранням конструктивних елементів опор; 

 повинні бути виконані організаційні і технічні засоби щодо забезпечення 

безпеки робіт. 

Іноді виникає необхідність виконання робіт на ПЛ без зняття напруги. У цьому 

випадку потрібні спеціальні заходи для забезпечення безпеки: 

 склад бригади по можливості зберігати постійним; 

 відповідальний керівник і виконавець робіт повинні мати стаж роботи на 

лініях не менше трьох років, а особи з вищою і середньою технічною освітою - не 

менше одного року; 

 всі члени бригади повинні пройти навчання і наступну перевірку знань 

методом виконання робіт на лінії, що знаходиться під напругою, і набуттям 

практичних навичок роботи. 

При роботах на ПЛ без зняття напруги працюючі не повинні доторкатися 

ізоляторів, наближати свій інструмент до проводу на відстань меншу ніж 0,6 м. 

Персонал, що працює на проводах відключеної лінії, яка знаходиться в зоні 

впливу іншої діючої ПЛ, а також виконуючий роботи на землі з розкручування або 

заміни проводу чи троса, повинен вжити захисних заходів від ураження 

електричним струмом. Це досягається встановленням додаткових заземлень 

поблизу працюючих тощо. Під час настання грози всякі роботи на лінії повинні 

бути припинені, а люди виведені на край траси. 

Тверді знання персоналом  Правил з техніки безпеки і неухильне їх виконання 

забезпечать безпечне проведення всіх робіт, включаючи і роботи без зняття 

напруги на ПЛ. 

 



ТЕМА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ ДО 1000В 

Технічний огляд кабельних ліній 

Надійність роботи кабельних ліній значною мірою залежить від правильної 

організації експлуатаційного нагляду за станом кабелів, їх трас і різних споруд, у 

яких кабелі прокладені, а також від виконання місцевою владою Правил з охорони 

високовольтних електричних мереж. 

З метою охорони кабельних ліній напругою 1 кВ і вище від механічних 

пошкоджень Правилами з охорони високовольтних електричних мереж передбачені 

нижчезазначені заходи. 

Для підземних кабелів повинні бути відведені земельні ділянки по 1 м в обидва 

боки від крайнього кабелю. У межах цієї зони не допускається прокладання інших 

комунікацій без згоди з організацією, яка експлуатує кабельну лінію; забороняється 

звалювати великі вантажі, виливати кислоти і луги, влаштовувати звалища сміття. 

Для підводних кабельних ліній встановлюється охоронна зона, яка визначена 

паралельними прямими, що проходять на відстані 100 м в обидва боки від вказаних 

кабельних ліній. У цій зоні забороняється влаштовувати пристані суден та барж, 

кидати якорі і волокуші; виконувати без згоди з організацією, яка експлуатує 

кабельні лінії, дно заглиблювальні і землечерпальні роботи. 

Надійна робота кабельних ліній, які прокладені безпосередньо в землі, у багатьох 

випадках залежить від стану траси і ґрунту, впливу на них різних факторів, які 

виникають у землі. Надійність роботи кабельних ліній, які прокладені в колекторах, 

тунелях та інших подібних спорудах, залежить від температури повітря, вентиляції, 

правильності взаємного розташування кабелів і ряду інших причин. На кабелі, які 

прокладені у воді, впливають фактори, які пов'язані з дисципліною судноплавства і 

станом водних шляхів. 

          В основу організації експлуатаційного нагляду повинно бути покладено 

виконання таких робіт: обхід трас і огляд стану кабельних ліній та різних споруд, у 

яких вони прокладені; нагляд за виконанням робіт на трасах і поблизу кабельних 

ліній; проведення організаційно - технічних заходів і роз'яснювальних робіт серед 

населення, керівників підприємств, установ, будівельних організацій тощо. 



Періодичність обходів і оглядів монтерами кабельних ліній. Кабельні траси і 

експлуатовані кабельні лінії, муфти та споруди повинні підлягати обходам і 

оглядам, періодичність яких наведено в табл. 4.10. 

Нагляд за станом кабельних трас. Всі види робіт на кабельних трасах, згідно 

з Правилами з охорони високовольтних електричних мереж, можуть проводитися 

тільки за умови попереднього погодження цих робіт з організацією, яка експлуатує 

кабельні мережі. 

Підприємства електромереж при погодженні робіт повинні вимагати, щоб у 

технічній документації (проект, кошторис) були відображені заходи щодо захисту 

кабельних ліній. Найчастіше (приблизно у 45 випадках із 100) кабелі виходять з 

ладу внаслідок механічних пошкоджень їх при виконанні земляних робіт 

безпосередньо на трасі або поблизу траси кабельної лінії. 

Таблиця 1.1 

Періодичність обходів і оглядів трас кабельних ліній  

Вид огляду Періодичність 

1 2 

Планові огляди монтерами: 

 трас кабелів, прокладених 

у землі; 

 кінцевих муфт на 

лініях напругою вищою за 

1000 В; 

 те ж, напругою до 1000 В; 

 кабельних муфт, 

розташованих у 

трансформаторних 

приміщеннях, розподільних 

пунктах і на підстанціях; 

 кабельних колодязів; 

 підводних кабелів 

За місцевими 

інструкціями, але не 

менш ніж один раз на 

три місяці 

Один раз на шість міс. 

Один раз на рік 

Одночасно з іншим 

обладнанням Двічі на 

рік 

Згідно з місцевими 

інструкціями 

 

   Позачергові огляди      У період паводків і 



після злив 

Огляди інженерно-

технічним персоналом 

Згідно з місцевими 

інструкціями 

Огляди тунелів, шахт і 

каналів на підстанціях 

Те ж 

  

П р и м і т к а .  1. Огляд закритих територій відбувається разом з особою, яка 

призначена підприємством і відповідальна за збереження кабельних ліній. 2. Огляд 

кабельних ліній, які відкрито прокладені в кабельних спорудах (колекторах, 

тунелях, колодязях), проводиться двома особами. 3. На генеральних планах 

закритих територій повинні бути нанесені траси кабельних ліній і визначені їх 

охоронні зони. 4. Підводні переходи обстежуються водолазами. 5. Контрольні 

(вибіркові) огляди кабельних ліній інженерно-технічним персоналом проводяться 

не менше ніж один раз на шість місяців. 

Місця виконання земельних робіт за ступенем небезпеки пошкодження кабелів 

поділяються на дві зони: 

 зона — ділянка землі, яка розташована на трасі кабелів або на відстані до 1 м 

від крайнього кабелю напругою вищою за 1000 В; 

 зона - ділянка землі, яка розташована від крайнього кабелю на відстані 

більшій ніж 1 м. 

При роботах у першій зоні забороняється: 

• застосування екскаваторів та інших землерийних машин; 

• застосування ударних механізмів (клин-баби, куля-баби тощо) на відстані 5 м; 

• застосування механізмів для розпушування грунту (відбійних молотків, 

електромолотків тощо) на глибині більшій ніж 0,4 м при нормальній глибині 

закладання кабельної лінії (0,7 м); 

• виконання земляних робіт без нагляду (протягом усього часу їх виконання) з 

боку технічного персоналу організації, яка експлуатує, і при відсутності планів 

траси та інших документів, які дозволяють точно визначити місцезнаходження 

кабельної лінії; 

• виконання робіт з порушенням потрібних відстаней і без захисту кабелю від 

механічних пошкоджень при обладнанні траншей, які перетинають кабельні лінії. 



              За викликом відповідальної особи (начальника або прораба) організації, яка 

проводить розривання, представник електромережі, маючи на руках план траси 

кабельних ліній та інші документи (геодезичний план, профіль траси, вертикальні і 

горизонтальні планування), а також необхідну кількість попереджувальних і 

забороняючих плакатів, зобов'язаний: 

 переконатися в наявності непростроченого дозволу місцевої ради на виконання 

робіт, планів розташування підземних споруд на ділянці наступних робіт і проекту, 

погодженого з відповідними організаціями; 

 з'ясувати зміст і обсяг земляних робіт, а також строки їх виконання; 

 перевірити за кресленням розташування кабельних ліній, вказати прорабу 

трасу цих ліній і позначати межі безпечного виконання робіт (межі позначають 

мотузкою, яка натягнута між кілками; біля меж вивішують попереджувальні 

плакати); 

 вимагати при необхідності, щоб у його присутності було проведено контрольне 

шурфування для точного визначення місця знаходження кабельної лінії; 

 видати письмовий дозвіл на виконання робіт з вказівкою вимог щодо 

забезпечення збереження кабелів і меж виробництва робіт; 

 стежити за виконанням усіх запобіжних заходів; 

 стежити, щоб розкриті кабелі і з'єднувальні муфти були надійно захищені 

дерев'яними коробами і укріплені, а на коробах були встановлені попереджувальні 

плакати; 

 спостерігати за тим, щоб після закінчення робіт були виконані всі 

відновлювальні роботи: зняття захисних коробів, розбирання кріплень, засипання 

траси, ущільнення ґрунту тощо. 

 

Профілактичні випробування та вимірювання. 

 

 Профілактичні випробування ізоляції кабельних ліній - це організаційно-

технічний захід, який дозволяє виявити дефекти, що виникають у процесі монтажу 

або експлуатації кабельних ліній з метою їх своєчасного ліквідування і запобігання 

таким чином аварії і недовідпуску електроенергії споживачам. Профілактичні 



випробування кабельних ліній здійснюються підвищеною напругою постійного 

струму, нормовані значення якої наведено в табл. 1.1 

Таблиця 2.1 

Значення випробувальних напруг постійного струму силових кабелів 

Номіналь

на 

напруга 

кабельної 

лінії, кВ 

Випробувальна 

напруга, кВ 

Тривалість 

прикладеної 

випробувальної 

напруги, хв 

після 

проклада

ння 

у процесі 

експлуата

ції 

після 

проклада

ння 

у процесі 

експлуатац

ії 

До 4 6 5 10 5 

3 18 15 10 5 

6 36 ЗО 10 5 

10 60 50 10 5 

П р и м і т к а .  Стан ізоляції кабельних ліній напругою до 1 кВ перевіряється 

за допомогою мегомметра на 2,5 кВ протягом однієї хвилини. 

Періодичність профілактичних випробувань кабельних ліній встановлена 

правилами не менше одного разу на рік. Кабельні лінії, які мають поганий стан 

Ізоляції або працюють у тяжких умовах (часті земляні роботи на трасі, вплив 

блукаючих струмів або ґрунтової корозії), доцільно випробувати частіше, 

Кабельні лінії, які прокладені в тунелях, колекторах, будівлях підстанцій, не 

піддані корозії та механічним пошкодженням і які не мають з'єднувальних муфт, 

випробуються не менш як один раз на три роки. 

Кабельні лінії, які прокладені в землі і працюють протягом п'яти років та 

більше без електричних пробоїв в умовах експлуатації і при профілактичних 

випробуваннях, випробуються в строки, встановлені головним інженером ПЕМ з 

урахуванням місцевих умов, але не менше одного разу на три роки. 

Захист від корозії металевих оболонок кабелю. Металеві оболонки кабелю, 

які прокладаються або знаходяться в зоні високої корозійної активності, повинні 

бути надійно захищені від кородуючого впливу на них грунту, води і блукаючих 

струмів. 



Ступінь корозійної активності грунтів залежить від їх питомого опору і 

хімічного складу, а річкових та інших вод - від хімічного складу. 

Корозійна активність грунтів залежно від їх питомого опору 

Табл. 2.2 

 

Для металевих оболонок найбільш серйозною небезпекою є блукаючі струми, 

джерелами яких є самі кабелі, бо при переході струму з їх оболонок у навколишнє 

середовище з більш низьким потенціалом оболонка буде служити анодом та 

інтенсивно руйнуватися. 

Інтенсивність руйнування оболонки кабелю буде залежати від значення 

блукаючого струму в анодній зоні, тривалості його протікання і матеріалу 

оболонки. 

Щоб виявити анодні зони і своєчасно запобігти руйнуванню металевих 

оболонок кабелю, прокладених у землі, вимірюють: 

• різницю потенціалів, а також густину струму, що стікає з оболонки в землю. Рис. 

2.3.  

 

 



Рис. 2.3. Схема вимірювання потенціалу на оболонках кабелів і густини струмів, що 

стікають з них: 

1 - кабель; 2 - електрод 

 

• силу струму, що протікає по кабелю, струму, рис. 2.4. 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Схема вимірювання блукаючих струмів, 

які протікають вздовж оболонки кабелю:                                                                                

1 - допоміжна батарея; 2 - реостат; З — кабель. 

 

Небезпечними є потенціали вищі ніж 0,1 В, які з'являються на оболонці кабелю. 

Вимірювання за схемою рис. 4.3 проводять приладом з великим внутрішнім опором 

(10000 Ом на 1 В шкали) і міліамперметром з межами вимірювань 0±10 мА; 0±100 

мА. 

Вимірювання за схемою рис. 1.4 проводиться за допомогою допоміжного електрода, 

який являє собою відрізок кабелю довжиною 0,5 м або трубопроводу із зачищеною 

до блиску поверхнею, з площею не меншою ніж 1 дм
2
. З відомими розмірами 

поверхні (5 дм
2
) допоміжного електрода 2 (рис. 1.3.) і силою струму, що стікає з 

електрода в землю І3, визначають питому густину струму Іс , мА/дм
2
. 

 

Іс =  І3 / S 

Для кабелів, які знаходяться в землі, небезпечною є густина струму витікання з 

оболонки кабелю в землю більша ніж 0,15 мА/дм
2
. 

Одним з найбільш поширених способів визначення сили і напряму струму за 

металевою оболонкою кабелю є компенсаційний метод, при якому вимірювання 

потенціалів проводять протягом 20 хвилин через кожні 5 с, після чого за 

одержаними результатами визначають середнє значення потенціалів і струмів, 

підраховуючи їх у знакозмінних зонах окремо для позитивних і негативних значень. 

 Захист від блукаючих струмів ведеться експлуатаційним персоналом електромереж. 

Короткий перелік захисних заходів наводиться в табл. 1.13. 



 

Таблиця 1.2 

Захід Зміст заходу 

Виявлення зон, небезпечних для 

кабельних ліній стосовно 

електричної корозії 

Систематичне проведення 

вимірювань і складання карт 

анодних зон 

Те ж, стосовно хімічної корозії Лабораторні випробування проб 

грунту з траншеї (по 150 г з кожного 

її боку і 100 г з дна траншеї), де 

прокладено кабельну лінію 

Організація спостереження за 

станом кабельних ліній 

 Створення контрольних пунктів 

для вимірювання блукаючих струмів і 

визначення їх напряму: у котлованах 

на трасі кабельної лінії (при прокла-

данні кабелю в траншеї); у блочних 

колодязях (при прокладанні кабелів у 

трубах і залізобетонних блоках). 

 Вимірювання приладом МС-8 по-

тенціалу на кабелях у ТП, ЗТП і РП, 

розташованих поблизу електрифіко-

ваних шляхів 

Зниження густини блукаючого 

струму 

З'єднання металевих броньованих 

стрічок і оболонок кількох 

кабельних ліній 

Розрив електричних кіл блукаючих 

струмів по металевих покриттях 

Встановлення на кабельних лініях 

ізолюючих муфт з токсичним 

компаундом 

 

 

 

 

 

 



Способи визначення місць пошкодження кабельних ліній 

            В умовах експлуатації кабельних ліній можливі такі пошкодження: 

 замикання між собою двох або трьох жил без замикання або з               

замиканням їх на землю (оболонку); 

 замикання однієї жили на землю; 

 обрив однієї або кількох жил без замикання на землю; 

обрив однієї або кількох жил без замикання або із замиканням на землю. 

            Можливі також пошкодження типу запливаючого пробою, при якому кабель 

веде себе як непошкоджений, але пробивається при повторному випробуванні 

високою напругою. Запливаючий пробій характерний для пошкоджень у 

з'єднувальних муфтах. 

При запливаючих пробоях, як правило, опір у місці пробою великий, тому 

доводиться додатково пропалювати кабель за допомогою потужного джерела 

випрямленої напруги (на газотронах або кремнієвих вентилях) або робочою 

напругою промислової частоти. Пропалювання ведуть в один або декілька прийомів 

до зниження перехідного опору в місці пошкодження до кількох сотень ом. 

Методи і прилади для визначення місця пошкодження в кабелях можна 

розділити на два види: відносні і абсолютні. 

При відносному методі всі результати вимірювань параметрів кабельної лінії 

дозволяють визначити тільки зону пошкодження (ділянку лінії), а при абсолютному 

методі визначають точне місце пошкодження. 

До відносних методів відносять: імпульсний, петльовий, коливального розряду 

і ємнісний, а до абсолютних - індукційний та акустичний. 

Імпульсний метод грунтується на вимірюванні часу проходження 

короткочасного імпульсу, який посилають у пошкоджену лінію від місця 

вимірювання до місця пошкодження (де імпульс відбивається) і назад. 

Якщо задатись у- швидкість поширення електричного імпульсу в лінії; і — час 

проходження імпульсу до точки відбиття і назад, то відстань 

до точки, де має місце відбиття, визначиться із співвідношення: 

де:  

lx – відстань до місця пошкодження, м 



tx – час проходження імпульсу, мкс 

v – швидкість проходження імпульсу, м/мкс 

 

            Дослідні вимірювання різних кабельних ліній показали, що швидкість 

поширення імпульсу по кабелю приблизно дорівнює 160 м/мкс. У цьому випадку 

  

             Прилади для імпульсного методу випускаються кількох типів: ИКЛ-5, 

Р51А,Р5-5 та ін. Всі вони мають електронно-променеву трубку, на екрані якої можна 

простежити за проходженням імпульсу, а також побачити лінію масштабних 

позначок часу для визначення відстаней (рис. 1.5). 

 

Рис. 3.1. Зображення імпульсів на екрані приладу ИКЛ-5: а - при вимірюванні на 

лінії, яка має коротке замикання жил кабелю; б - при обриві жили в муфті: 

1 - лінія імпульсу; 2 - сітка; 3 - лінія позначок 

Полярність відбитого сигналу показує характер зміни хвильового опору в місці 

відбиття. При обриві кабельної лінії або проходженні сигналу до її кінця хвильовий 

опір збільшується і випадіння відбитого сигналу на екрані проходить вверх (рис. 

4.5.6), випадіння ж вниз означає наявність короткого замикання або замикання однієї 

жили на оболонку (рис. 4.5.а), хвильовий опір при цьому зменшується. Відстань до 

місця пошкодження визначається відліком числа масштабних позначок і множенням 

на ціну поділки кожної позначки, м. Наприклад, на рис. 4.5.а число позначок між 

початками зондуючого і відбитого імпульсу дорівнює 2,8, отже місце пошкодження 

знаходиться на відстані / = 160 • 2,8 = 488 м. 

При користуванні приладами, які засновані на цьому методі, достатньо проводити 

вимірювання з одного кінця пошкодженої лінії. Але достовірні результати можуть 

бути одержані тільки у випадку чистого обриву жил і при коротких замиканнях, 

якщо перехідний опір невеликий (менше 100 Ом). 



Петльовий метод застосовується для визначення відстані до місця замикання 

жили на оболонку в силових кабельних лініях при наявності однієї непошкодженої 

жили. Метод може застосовуватися при значенні перехідного опору в місці 

пошкодження до 5 кОм. При необхідності зниження величини перехідного опору 

ізоляцію кабелю допалюють кенотроном або газотронним пристроєм. Метод 

грунтується на принципі вимірювального моста постійного струму (рис. 4.6). 

Визначається співвідношення опорів пошкодженої і непошкодженої жили відносно 

точки замикання. При вимірюванні пошкоджена і непошкоджена жила з'єднуються на 

протилежному кінці кабелю перемичкою перерізом не меншим ніж 50 мм
2
. Плечі 

вимірювального моста утворюються регульованими комбінованими опорами r1 і  r2 , 

опорами жил rx  і ry , відповідно пропорційно довжині кабелю lx і  l+ly. 

       Регулюючі опори r1 і  r2  встановлюють стрілку гальванометра в нульове 

положення, що відповідає рівновазі пліч моста. 

 

Рис. 3.2.  Схема для визначення місця пошкодження кабелю петльовим методом. 

 

Оскільки опір жили прямо пропорційний її довжині, із отриманого співвідношення 

можна визначити відстань до місця пошкодження: 

 

де: r1 і  r2 – опори моста, які під’єднанні відповідно до пошкодженої і непошкодженої 

жили. 

Після визначення відстані l x слід поміняти місцями кінці проводів, які йдуть до 

кабелю, і виконувати нове вимірювання, при цьому буде знайдена відстань  l+ly . 

Якщо результати обох вимірювань у сумі помітно відрізняються від подвійної 



довжини кабелю, то вимірювання виконані неточно і їх треба повторити, попередньо 

перевіривши всі контакти у схемі.  

         Для підвищення точності визначення відстані до місця пошкодження 

рекомендується проводити вимірювання з обох кінців кабельної лінії. При правильно 

проведених вимірюваннях додержується умова: 

 

де індекси з одним та двома штрихами відповідають вимірюванням для одного і 

другого кінця ліній. Точність вимірювання петльовим методом в основному 

залежить від похибки самого вимірювання, чутливості моста і похибки фактичного 

визначення довжини по трасі кабелю та різного перерізу ділянок. 

При використанні серійної апаратури точність вимірювання петльовим методом може 

бути доведена до 0,1-0,3 відсотка. На лініях з різними перерізами і матеріалами жил 

на окремих ділянках після проведення вимірювань уточнюють відстань до місця 

пошкодження зведенням довжин ділянок lnp до одного перерізу Sпр і питомого опору 

рпр : 

 

 

де  рп, ln , Sn`  

Додавши зведені довжини ділянок, одержують довжину еквівалентного 

однорідного кабелю і уточнюють фактичну відстань до місця пошкодження. 

Метод коливального розряду застосовується для визначення відстані до місця 

пошкодження у силових кабельних лініях при замиканнях, які носять характер 

"запливаючого" пробою. Суть методу полягає у вимірюванні періоду (напівперіоду) 

вільних коливань, які виникають у зарядженій кабельній лінії при пробої ізоляції в 

місці пошкодження. Вільні коливання замовлені невеликим перехідним опором у 

місці пошкодження в момент розряду і характеризуються періодичним поширенням 

електромагнітної хвилі від місця пошкодження до кінця лінії і назад з поступовим 

згасанням процесу. Оскільки швидкість поширення початкового фронту хвилі для 

силових кабельних ліній практично постійна (160±1 м/мкс), то за часом періоду 

(напівперіоду) вільних коливань можна визначити відстань до місця пошкодження. 



Характер зміни напруги коливального процесу при пробої зарядженого кабелю 

наведено на рис. 3.3. 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Напруга коливального процесу 

при пробої зарядженого кабелю на однорідній 

лінії. 

 

За один період вільних коливань Т хвиля чотири рази проходить відстань від 

місця пошкодження до кінця кабелю, тоді 

 

де lx – відстань від місця вимірювання до місця пошкодження кабелю, м 

     v - швидкість поширення електромагнітної сили, м/мкг. 

     Т – період коливань, мкг. 

Період вільних коливань визначається за зміною напруги на кінці кабелю за 

допомогою осцилографа або електронного мікросекундометра. З метою підвищення 

точності вимірювання в розрахунок береться час тільки першого напівперіоду 

коливань, які мають найменше викривлення. 

При вимірюванні на жилу кабелю подається висока напруга негативної полярності. У 

момент пробою в місці пошкодження виникає рівна за значенням хвиля напруги 

позитивної полярності (напруга в місці пошкодження в момент пробою дорівнює 

нулю), яка поширюється до кінця кабелю. Через  після пробою хвиля приходить 

до кінця  кабелю і напруга на виходах стає позитивною. Сама хвиля відбиваючись від 

кінця кабелю  ( без зміни знаку ), відходить назад до місця пошкодження через

, після пробою хвиля відбивається із зміною знака (стає негативною) і йде знову до 

кінця кабелю. До моменту часу хвиля підходить до кінця кабелю і напруга на 



жилах стає негативною. До часу   хвиля повернеться до місця пошкодження і 

перший період коливань закінчується. 

Відповідно до часу подвійного пробігу хвилі: 

 

Перший на півперіод коливання процесу (рис.1.7.) можна визначити за зміною 

полярності напруги та виміряному кінцю кабелю. При t1 негативна напруга зміниться 

на позитивну, при t2  позитивна  напруга змінюється на негативну.  

       Вимірювальні прилади підєднують до кабелю за допомогою ємнісного 

подільника (рис.1.8.) 

 

Рис. 3.4. Схема визначення місця пошкодження кабелю методом коливального 

розряду: 1 високовольтна установка; 2  подільник напруги; 3  коло зупинки; 4  коло 

пуску; 5  вимірювальний прилад; 6  місце пошкодження; 7  металева оболонка; 8  

жили кабелю 

Електронний секундомір ЕМКС-58М вимірює інтервал часу tx=t3-t1. У момент 

часу t1 запускається схема приладу, у момент часу t3 зупиняється. Підрахунок 

відстані до місця пошкодження проводиться за шкалою, яка проградуйована в 

кілометрах, з точністю до п'яти відсотків. Метод коливального розряду - єдиний при 

визначенні відстані до місця пошкодження при "запливаючому" пробої і дозволяє 

проводити безпосереднє вимірювання відстані за шкалою мікросекундоміра 

незалежно від довжини і типу КЛ. 

 



                   Ємнісний метод застосовується для визначення відстані до місця 

пошкодження при обриві жил кабелю в з'єднувальних муфтах при опорі ізоляції 

пошкодженої жили не меншому ніж 5 Ом. Метод ґрунтується на вимірюванні 

ємності обірваної ділянки, яка пропорційна довжині кабелю до місця пошкодження. 

Ємність можна визначати як на постійному струмі, так і на змінному. Розглянемо 

застосування даного методу в трьох випадках пошкоджень. 

1. Обрив жили (рис. 1.9а). Вимірюють ємність обірваної жили з одного (С1,) і 

другого ( С2) кінців кабелю. Відстань до місця пошкодження 

 

2. Обрив жили із замиканням на землю її другого кінця (рис. 1.9. б) У цьому 

випадку С2 = 0. Вимірюють ємність С1, обірваної жили. Відстань до місця 

пошкодження: 

 

де С-ємність непошкодженої жили. 

3. Обрив однієї жили із замиканням жил між собою і на землю (глухе 

заземлення) (рис. 1.9. в). Відстань до місця пошкодження 

 

де С0 - питома ємність, мкФ/км (береться із довідника). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Рис. 3.5. Види пошкоджень кабелів з обривом жил: а - без 

заземлення; б - із заземленням одного кінця; в - із 

заземленням одного кінця та двох інших жил  



         Для вимірювання ємнісним методом застосовуються генератори частотою 

1000 Гц і мости постійного струму (тільки при чистому обриві жил) і змінного 

струму (при чистих обривах жил та перехідних опорах 5 кОм і вищих). 

Індукційний метод застосовується для безпосереднього пошуку місць пошкодження 

на трасі кабельної лінії при невеликих перехідних опорах (не більше ніж 20-50 Ом). 

Використовуючи цей метод, можна визначати трасу і глибину закладання кабелю. 

Суть методу полягає в пропусканні по кабелю струму 15-20А звукової частоти і 

фіксації характеру зміни електромагнітного поля над кабелем за допомогою 

приймального пристрою. Наведена в приймальній антені ЕРС пропорційна струму в 

кабелі, числу витків і площі, яка охоплена антеною Практично для індукційного 

методу застосовується частота 800-1200 Гц. 

         При визначенні місця пошкодження і траси кабелю слід ураховувати, що 

наведена ЕРС залежить від струморозподілу в кабелі та взаємного просторового 

положення антени і кабелю. 

Для визначення місця замикання між жилами і знаходження з'єднувальних муфт 

на трасі кабельної лінії виводи генератора приєднують до пошкоджених жил кабелю 

(рис. 4.10). 

 

Рис. 3.6. Схема визначення замикання між 

жилами індукційним методом (а) і крива 

зміни ЕРС антени вздовж осі кабелю (б): 1 - 

з'єднувальна муфта; 2 — кабель у металевій 

трубі; 3 - місце пошкодження; 4 — генератор 

звукової частоти; 5 - антена; 6 — підсилювач; 

7 — телефон 
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Оператор, просуваючись вздовж траси кабелю, за допомогою приймальної рамки 

(антени 5), підсилювача 6 і телефонних навушників 7 за характером 

електромагнітного поля визначає, де проходить траса, розташування муфти, а також 

глибину прокладання кабелю і місце пошкодження (рис. 4.10. в). 

При переміщенні антени вздовж траси кабелю появляються сигнали, які 

змінюються за рівнем звучання. У місцях розташування з'єднувальних муфт 

спостерігається різке підсилення сигналу. При прокладанні кабелю в металевій трубі 

або при заглибленні траси кабелю спостерігається сильне послаблення сигналу. Над 

місцем пошкодження сигнал, як правило, підсилюється, що зумовлено переходом 

струму з жили на жилу. За місцем пошкодження на відстані не більшій за половину 

кроку скрутки жил кабелю сигнал згасає (рис. 1.10. б). 

Визначення місця однофазного короткого замикання в кабелі на оболонку 

індукційним методом потребує від оператора великих навичок. Похибка визначення 

місця пошкодження індукційним методом не більша ніж 0,5 м. 

Акустичний метод полягає у створенні в місці пошкодження потужних 

електричних розрядів і фіксації на поверхні землі звукових коливань за допомогою 

чутливих приймальних пристроїв. Для створення розрядів у місці пошкодження 

електрична енергія попередньо нагромаджується в конденсаторах або ємності жил 

самого кабелю шляхом заряджання від пристрою випрямлення. Накопичена енергія 

при досягненні напруги пробою витрачається при розряді за дуже короткий час і в 

місці пошкодження виникає потужний удар. Звук від цього удару поширюється в 

навколишньому середовищі і може бути прослуханий на поверхні землі. По 

закінченні розряду електрична дуга в місці пошкодження згасає, а напруга на ємності 

зростає до напруги пробою. Звичайно періодичність складає дві-три секунди. На 

поверхні землі звук прослуховується за допомогою стетоскопа або п'єзоелектричного 

мікрофона з підсилювачем і виходом на головні телефони. Залежно від характеру 

пошкодження кабельної лінії складають відповідну схему вимірювання (рис. 1.11).  



 

Рис. 3.7. Схема визначення місця пошкодження кабелю акустичним 

методом При замиканнях з перехідним опором 40 Ом і більшому як генератор 

імпульсів використовується випрямний пристрій, конденсатор ємністю 1-2 мкФ та 

іскровий проміжок (рис. 1.11. а); як розрядна ємність можуть бути використані 

непошкоджені жили кабелю (рис. 1.11. б). Напруга пробою іскрового проміжку не 

повинна перевищувати 70 відсотків випробувальної напруги кабелю даного типу, що 

необхідно для усунення перенапруг на кабелі, які виникають при подвоєнні 

зондуючого імпульсу біля розімкненого кінця, якщо пробій у місці пошкодження не 

виникає. 

При перехідних опорах менших ніж 40 Ом і металевих замиканнях на оболонку 

акустичний метод не використовується. У цих випадках провідний місток у місці 

пошкодження руйнують пропусканням великих струмів, а металеві спаї випалюють 

за допомогою зварювальних або інших трансформаторів. При пошкодженнях із 

"запливаючим" пробоєм напруга на кабель подається безпосередньо від випрямного 

пристрою (рис. 1.11. в). При такому пошкодженні хвильові перенапруги не 

виникають і напруга пробою може бути доведена до випробної. Визначення місця 

пошкодження акустичним методом виконується встановленням датчика на грунт або 

дорожнє покриття через кожні 1...2 м до досягнення максимальної чутності. 

Звичайно відносним методом попередньо визначається зона пошкодження і 

уточнюються місця розташування з'єднувальних муфт, траса кабелю уточнюється 

індукційним методом. 

Зона чутності на поверхні землі залежно від властивостей грунту становить від двох 

до 15 м. Місце пошкодження визначається за максимальною чутністю звуку розрядів. 

Для акустичного методу вимірювання можна використати акустично-індукційний 

кабелешукач типу КАИ-73. 

 



ТЕМА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПУСКОВОЇ, ЗАХИСНОЇ, РЕГУЛЮЮЧОЇ АПАРАТУРИ І 

РОЗПОДІЛЬЧИХ ПРИСТРОЇВ НАПРУГОЮ ДО 1000В. 

Експлуатація РП та захисної апаратури напругою до 1000 В 

Для електропостачання сільськогосподарських споживачів, як правило, 

використовують комплектні трансформаторні підстанції (КТП), які складаються з 

трансформаторів, блоків комплектних розподільних пристроїв (КРП) та елементів 

відкритих розподільних пристроїв (ВРП), які доставляються заводом-виробником у 

зібраному або підготовленому для збирання вигляді. КТП проектують з одним або 

двома трансформаторами напругою 110/35/10 кВ, 110/10, 35/10, 35/0,4 кВ за 

спрощеними схемами, у яких використовують, де це можливо, запобіжники, 

короткозамикачі і відокремлювачі. Серед трансформаторних підстанцій (ТП) 

сільськогосподарського призначення поширені КТП і закриті ТП (ЗТП) напругою 

35/10, 35/0,4 і 10/0,4 кВ. 

Найбільш складною і відповідальною ланкою будь-якої підстанції є розподільний 

пристрій РП (РУ), за допомогою якого забезпечують споживачів електроенергією. 

Він складається з апаратів (комутаційних, вимірювальних, захисних), які пов'язані 

між собою збірними шинами і об'єднані вторинними колами в комплекс. Склад 

такого комплексу залежить від призначення пристрою, місця, яке займає в 

електричній системі, напруги, потужності і кількості кіл. 

Виготовляють КРП для внутрішньої і зовнішньої (КРПЗ) установки. Останні 

можуть бути стаціонарними і пересувними. У шафах КРП і КРПЗ розташовані 

вимикачі ВВВ-10, ВМП-10, ВМГ-10, ВММ-10 та інші відповідно з ручним, 

пружинним, вантажним і електромагнітним приводом. 

До РП ставлять такі основні вимоги: 

          • обладнання РП повинно задовольняти вимоги надійної роботи як у 

номінальному режимі, так і при коротких замиканнях (к.з.), мати необхідну термічну 

і динамічну стійкість, тобто надійно протистояти силам електродинамічного впливу і 

короткочасному нагріванню струмами к.з.; 

               ізоляція обладнання повинна відповідати номінальній напрузі мережі і 

витримувати всякі її підвищення при комутаційних і атмосферних перенапругах; 

 обладнання повинно надійно працювати при допустимих перевантаженнях (без 

пошкоджень і зниження строку його служби); 



 приміщення для РП повинні бути зручними і безпечними при обслуговуванні 

та ремонті обладнання; 

 температуру і вологість повітря в приміщеннях для закритих РП необхідно 

підтримувати такими, щоб на ізоляторах не випадала роса (температура для ЗРП не 

більша ніж 40 °С); 

 розподільні пристрої обладнують робочим та аварійним електричним 

освітленням відповідно до норм і вимог, які наведені в ПУЗ; 

 пристрої, і особливо прилади комутаційних апаратів, повинні мати чіткі написи 

(назву обладнання і диспетчерське найменування електричного кола). На вимикачах 

та їх приводах, роз'єднувачах, відокремлювачах, короткозамикачах і заземлюючих 

ножах обов'язкові покажчики положення "Включено" і "Вимкнено"; 

 у приміщеннях, де розташовані РП, повинен бути інвентар, необхідний для 

безпечної роботи, і засоби гасіння пожежі. 

Відповідно до ПУЗ нові і реконструйовані РП та встановлене в них 

електрообладнання проходять приймально-здавальні випробування. їх вводять в 

експлуатацію тільки після приймання комісіями на підставі діючих положень. 

Приймально-здавальні випробування РП напругою вищою ніж 1 кВ виконують 

відповідно до ПУЗ, пп. 1.8.18, 1.8.20, 1.8.22, 1.8.24, 1.8.28, 1.8.34, а також до норм 

випробування електрообладнання. Висновок про придатність РП до експлуатації 

дається на підставі результатів всіх випробувань, які відносяться до даної одиниці 

обладнання. 

Вимірювання і випробування відповідно до діючих директивних документів, 

інструкцій заводів-виробників і норм, які виконувались у процесі монтажу, а також 

налагоджувальним персоналом безпосередньо перед введенням електрообладнання 

РП в експлуатацію, повинні бути оформлені відповідними актами і протоколами. 

ТО основного електрообладнання 

 

Загальні вимоги. При технічному обслуговуванні основного електрообладнання 

необхідно: 

 забезпечувати режими роботи РП і окремих електричних кіл, які відповідають 

технічним характеристикам встановленого обладнання; підтримувати в будь-який 

період таку роботу схеми РП і підстанції, яка найбільшою мірою відповідає вимогам 



надійності енергосистеми і безвідмовної селективної роботи пристроїв релейного 

захисту та автоматики; 

 систематично наглядати за станом електрообладнання і приміщень для РП, 

усувати в короткий строк виявлені несправності і дефекти, тому що їх розвиток може 

призвести до відмов у роботі та аварій; 

 контролювати, чи своєчасно проводяться профілактичні випробування і ремонт 

обладнання; 

 дотримуватись встановленої послідовності перемикань в РП. 

Огляди РП. При оглядах виявляють несправності обладнання, 

будівельної частини (включаючи прилеглу територію та під'їзди), інших елементів 

підстанції. Виявлені несправності фіксують у журналі дефектів і повідомляють про 

них інженерно-технічному персоналу. 

Періодичність оглядів встановлюють залежно від типу пристрою (відкрите або 

закрите), його призначення і форми обслуговування. Строки наглядів призначають 

відповідно до Правил технічної експлуатації (ПТЕ). 

Якщо є постійний черговий персонал, РП оглядають не менше одного разу на 

три доби. При несприятливій погоді (мокрий сніг, туман, сильний та тривалий дощ, 

ожеледь тощо), а також після к.з. і при появі сигналу про замикання на землю 

проводять додаткові огляди. Рекомендується один раз на місяць оглядати РП в 

темряві для виявлення можливих розрядів коронування в місцях пошкодження 

ізоляції та місцевих нагрівань струмопровіднгіх частин. 

У РП підстанцій напругою 35 кВ і вищою, які не мають постійного чергового 

персоналу, графік огляду складають залежно від типу пристрою, значення підстанції 

для енергосистеми або зони електропостачання. У цьому випадку огляди виконує 

керівник групи підстанцій або призначений майстер не рідше одного разу на місяць. 

Трансформаторні підстанції і РП електричних мереж напругою 10 кВ і нижчою, 

які не мають постійного чергового персоналу, оглядають не менше одного разу на 

шість місяців. 

Позачергові огляди на об'єктах без постійного чергового персоналу проводять у 

строки, які встановлені відповідно до місцевих інструкцій з урахуванням потужності 

к.з. і стану обладнання, в усіх випадках незалежно від потужності к.з., якщо 

автоматичне повторне вмикання (АПВ) не здійснилося, після вимикання струмів к.з. 

оглядають вимикач. 



Розподільні пристрої підстанцій додатково оглядає перед плановим ремонтом 

інженерно-технічний персонал, щоб уточнити обсяг робіт. По можливості огляди 

виконують у той же час, коли вимірюють навантаження, відбирають проби масла 

тощо. 

Технічне обслуговування масляних вимикачів. Вимикачі високої напруги 

служать для комутації електричних кіл в усіх експлуатаційних режимах: вмикання і 

вимикання струмів навантаження, струмів намагнічування трансформаторів, 

зарядних струмів ліній; вимикання струмів к.з. У кожного з режимів- роботи є свої 

особливості, які визначаються параметрами електричного кола. 

На підстанціях в умовах сільського електропостачання використовують вимикачі 

ВВВ-10, ВМГ-10,ВМП-10,ВММ-10 та інші. Основні частини цих вимикачів — 

струмопровідні і контактні системи з дугогасними пристроями, ізоляційні 

конструкції корпусу і допоміжні елементи, передаточні механізми та приводи. 

Надійність роботи вимикачів в умовах експлуатації може бути забезпечена тільки 

при належному обслуговуванні. 

Зовнішні огляди вимикачів без вимикання проводять, враховуючи місцеві умови, 

але не рідше одного разу на шість місяців. При зовнішньому огляді перевіряють 

положення вимикача за позначками його сигнальних пристроїв; стан поверхні 

фарфорових вводів, ізоляторів та тяг*, чи є викид масла з газовідводів і чи не 

просочилося воно через ущільнення контактів розеток і прокладки вимикачів; стан 

кріплень контактів шин (за кольором термоплівок визначають їх температуру). 

Особливо ретельно контролюють рівень масла в баках (полюсах) і відповідність 

його температурним позначкам на шкалах маслопокажчиків, тому що від цього 

залежить надійна робота вимикачів. При температурі навколишнього середовища від 

—40 до +40°С рівень масла не повинен перевищувати граничну позначку 

маслопокажчика. При збільшенні рівня і відповідно зменшенні об'єму повітряної 

подушки над маслом створюється надмірний тиск у баку при гасінні дуги, що може 

бути причиною руйнування вимикача. При значному зниженні рівня або витіканні 

масла з бака вимикач також може вийти з ладу. У цих випадках вживають 

термінових заходів, які перешкоджають вимиканню вимикачем струмів 

навантаження і к.з.: знімають запобіжники в колі електромагніту вимикання і 

створюють схему, при якій електричне коло з некерованим вимикачем можна 

вимкнути іншим, або знижують навантаження на даному приєднанні до нуля. 



При температурі навколишнього повітря нижчій ніж -20°С умови гасіння дуги в 

масляних вимикачах різко погіршуються через підвищення в'язкості масла і 

зменшення швидкості руху рухомих частин. Щоб поліпшити умови роботи, вимикачі 

обладнують автоматичним пристроєм для підігрівання масла в баках. 

         Технічне обслуговування роз'єднувачів, відокремлювачів і 

короткозамикачів. Роз'єднувачі відносяться до електричних комутаційних апаратів 

з видимим місцем розривання. Вони призначені для вимикання і вмикання ділянок 

електричних мереж без струму навантаження, що забезпечує безпеку при виконанні 

робіт на даній ділянці, а також для вмикання і вимикання струмів холостого ходу 

трансформаторів, зарядних струмів повітряних і кабельних ліній тощо. 

Відокремлювачі за конструкцією струмопровідних частин не відрізняються від 

роз'єднувачів. їх контактна система не пристосована для операцій при робочому 

струмі навантаження. Основне призначення — швидке відокремлення пошкодженої 

ділянки електричної мережі в безструмову паузу. Допускаються також вимикання і 

вмикання намагнічувальних і зарядних струмів. За допомогою приводу керують 

відокремлювачем, вимикаючи його автоматично або вручну, а вмикаючи тільки 

вручну. 

Відокремлювачі застосовують в основному для підстанцій сільського 

електропостачання, які виконані за спрощеною схемою без вимикачів на боці високої 

напруги. Крім відокремлювачів, тут встановлюють короткозамикачі. 

Короткозамикачі використовують при внутрішніх пошкодженнях силових 

трансформаторів, щоб швидко створити потужні штучні к.з. на лініях живлення, які 

вимикаються потім вимикачами. Знявши напругу з лінії, пошкоджений 

трансформатор від'єднують за допомогою відокремлювана, а лінія починає 

функціонувати при спрацьовуванні АПВ. 

Для надійної роботи пристроїв необхідна чітка послідовність дій пристроїв 

релейного захисту, автоматики, комутаційних апаратів, а також блокувань між 

відокремлювачами і короткозамикачами в колах керування. 

У процесі експлуатації роз'єднувачі, відокремлювачі і короткозамикачі оглядають не 

менше двох разів на рік, а також після аварійних вимикань. При цьому основну увагу 

звертають на стан контактних з'єднань та ізоляції апаратів. Контактні з'єднання 

найбільш відповідальні і в той же час найбільш ненадійні елементи розглянутих 

апаратів. Поверхні ізоляторів роз'єднувачів, відокремлювачів і короткозамикачів 



повинні бути чистими. Забруднення поверхні ізоляторів при дощі, тумані, сильній 

росі призводить до зниження розрядної напруги. 

        При вмиканнях і вимиканнях ізолятори сприймають великі механічні 

навантаження. Щоб запобігти руйнуванню, не слід проводити планові перемикання в 

періоди різких похолодань і сильних морозів, тому що в ізоляторах можуть з'явитися 

великі внутрішні напруги. Вони виникають через різні коефіцієнти температурного 

розширення елементів ізоляторів. 

При оглядах перевіряють, чи нема на ізоляторах, особливо в місцях, які 

прилягають до фланців, поздовжніх і кільцевих тріщин, а також пошкоджень в 

арматурі і цементних швах. Якщо на поверхні виявлено дефекти, які знижують 

механічну або діелектричну міцність ізоляторів, апарати необхідно ремонтувати. 

Відмови в роботі відокремлювачів і короткозамикачів часто виникають через 

несправності, забруднення і затирання механізмів приводів, дефекти в колах 

керування і блокування. При експлуатації потрібно дуже ретельно стежити за станом 

приводів. 

Технічне обслуговування вимірювальних трансформаторів і конденсаторів 

зв'язку. У трансформаторах і конденсаторах перевіряють рівень масла: чи не 

підтікає масло через прокладки кришок, фланців і армовані частини фарфорових 

ізоляторів. Справність трансформаторів контролюють за показниками приладів, а 

конденсаторів - за роботою каналів зв'язку. Якщо виявлено підвищений шум, 

пошкодження вводів та інші дефекти, які заважають нормальній роботі, апарати 

повинні бути відключені. Перед цим необхідно вимкнути відповідні пристрої захисту 

та автоматики. 

Контроль за станом струмопровідних частин і контактних з'єднань. Стан 

струмопровідних частин, контактних з'єднань шин і апаратів РП перевіряють при 

оглядах. У ЗРП контролюють нагрівання рознімних з'єднань за допомогою 

електротермометрів або термосвічок, а також термоіндикаторів. 

Принцип дії електротермометра заснований на вимірюванні температури 

терморезистором, який наклеєний на зовнішню поверхню головки датчика і закритий 

мідною фольгою. 

Найпростіше визначити температуру нагрівання контактних з'єднань за 

допомогою набору термосвічок, які мають різні температури плавлення: №1 - 

50...55°С; №2 - 70...80°С; №3 - 90...100°С; №4 - 120... 130°С; №5 - 150... 160°С. 



Як термоіндикатор застосовують оборотну плівку багатократної дії, що при 

тривалому нагріванні змінює свій колір при 70°С із червоного на темно-червоний; 

при 100 С плівка стає чорною. Після охолодження контакту плівка набуває 

початкового червоного кольору. Термоіндикатор повинен витримувати не 

руйнуючись не менше 100 змін кольору при тривалому нагріванні до температури 

110°С. При нагріванні до 120 С протягом однієї-двох годин або до 170°С протягом 

п'яти хвилин плівка розкладається. 

У відкритих ВРП стан контактів перевіряють за допомогою термопокажчиків 

одноразової дії та візуально. Стан контактів збірних шин ВРП в процесі експлуатації 

періодично перевіряють, вимірюючи перехідний опір. Опір ділянки шини в місці 

контактного з'єднання не повинен перевищувати опору ділянки тієї ж довжини без 

контакту більше ніж в1,2 разу. 

Обслуговування комплектних розподільних пристроїв (КРП, КРПЗ). 

Обслуговування КРП і КРПЗ проводять відповідно до місцевих інструкцій, які 

розроблені на основі діючих правил технічної експлуатації, інструкцій заводів-

виробників, а також з урахуванням кліматичних умов при експлуатації пристроїв. 

До обслуговування шаф КРП і КРПЗ допускається спеціально навчений 

технічний персонал з відповідною кваліфікаційною групою. 

Підстанції для сільського електропостачання, в яких встановлені КРП, звичайно 

працюють без постійного чергового персоналу. У цьому випадку шафи КРПЗ 

оглядають, не вимикаючи їх, як правило, не менше одного разу на місяць. Після к.з. 

виконують позачерговий огляд. При особливих місцевих умовах (сильне 

забруднення) і несприятливій погоді (туман, мокрий сніг, ожеледиця тощо) 

необхідно додатково оглядати шафи. 

Якщо КРПЗ експлуатують в середовищі з підвищеною відносною вологістю і 

різкими коливаннями температури, шафи оглядають не менше двох разів на місяць, 

тому що можливе перекриття ізоляції. 

При огляді КРП і КРПЗ перевіряють стан ущільнень у місцях стиків елементів 

металоконструкцій; справність приєднання обладнання до контуру заземлення; 

наявність засобів гасіння пожежі; роботу і справність пристроїв та обігрівання шаф 

(тільки для КРПЗ); кількість і колір масла у вимикачах; стан монтажних з'єднань; 

нагрівання струмопровідних частин і апаратів; наявність сторонніх шумів та запахів; 

справність сигналізації, освітлення і вентиляції; положення комутаційних апаратів. 



При експлуатації забороняється відгвинчувати змінні деталі шафи, підіймати 

автоматичні шторки, які закривають струмопровідні частини обладнання. У 

пересувних шафах для заземлення відгалужених ліній напругою 6... 10 кВ за 

допомогою роз'єднувачів необхідно вимкнути вимикач; викотити візок; перевірити, 

чи нема напруги на нижніх роз'єднувальних контактах; ввімкнути заземлюючий 

роз'єднувач; поставити візок у положення, при якому проводять випробування. 

          Запобіжники в шафі трансформатора власних потреб можна міняти тільки без 

навантаження. Проводячи роботи всередині відсіка пересувного возика, на 

автоматичній шторці необхідно вивішувати плакат: "Стій, напруга!". Викочувати 

візок з вимикачем і встановлювати його в робоче положення може тільки 

оперативний персонал. 

 

Безпека праці під час експлуатації апаратури 

Для безпеки виконання перемикань у РП необхідно: 

 вимкнути струмоведучі частини обладнання, на якому передбачається 

працювати, а також ті, до котрих можна випадково доторкнутися або наблизитися на 

небезпечну відстань; 

 вжити заходів, які перешкоджають помилковій подачі напруги до місця роботи; 

 встановити тимчасові загородження з ізолюючих матеріалів, попереджувальні 

плакати; 

 перевірити відсутність напруги на затискачах вимкненого обладнання і виводах 

вимикачів; 

 заземлити і закоротити вимкнені струмоведучі частини з тих боків, на які може 

бути подана напруга; 

встановити на місцях робіт плакати: "Працювати тут". Між частинами, які 

вимикаються і струмоведучими, які знаходяться' під напругою, повинна бути 

відстань, помітна з усіх боків. Щоб не сталося зворотне трансформування низької 

напруги, силові і вимірювальні трансформатори з цього боку вимикають. Щоб 

попередити самовільне або помилкове вмикання, у силових колах дистанційних 

приводів виймають запобіжники на обох полюсах. Приводи роз'єднувачів, доступні 

стороннім особам, зачиняють на замок. 



На ключах керування і приводах вимикачів та роз'єднувачів, за допомогою яких 

може бути подана напруга до місця роботи, виконуючий вимкнення вивішує 

плакати: "Не вмикати - працюють люди!"; на приводах лінійних роз'єднувачів: "Не 

вмикати - робота на лінії!". 

До схеми диспетчера, який керує вимкненням, прикріплюють стільки плакатів, 

скільки працює бригад. 

Необхідність тимчасових загороджень, їх вид і спосіб встановлення визначають 

залежно від місцевих умов і характеру робіт. На загородженнях вивішують плакати: 

"Стій - напруга!". Потім готують комплект переносних заземлювачів, приєднують їх 

до заземлюючої проводки і перевіряють відсутність напруги на частинах установки, 

які призначені для роботи. Для цього застосовують покажчик напруги. Справність 

покажчика визначають, наближаючи його до струмоведучих частин, які розташовані 

поблизу і знаходяться під напругою. Операцію проводять в діелектричних 

рукавицях. 

При подібних випробуваннях відкритих РП напругою 35 і 110 кВ до робочої 

частини покажчика, нагвинченого на штангу, приєднують іскровий проміжок. Якщо 

є напруга, то з'являється світловий і звуковий сигнал (характерний тріск). Такий 

контроль можливий тільки в суху погоду. 

Перевіривши відсутність на установці напруги, заземлюють і закорочують 

струмоведучі частини всіх фаз, з якими будуть працювати. Затискачі переносного 

заземлювача за допомогою штанги з ізоляційного матеріалу накладають на 

заземлювальні струмоведучі частини фаз і надійно з'єднують. Після цього вивішують 

плакат "Працювати тут!". Тимчасові переносні заземлювачі виконують з 

неізольованих гнучких багатожильних проводів перерізом не меншим ніж 25 мм
2
, 

перевірених на термічну стійкість. 

Заземлювач спочатку знімають із струмоведучих частин, а потім від'єднують від 

заземлюючого контуру. Наряд закривають після огляду обладнання і місця, де 

проводилася робота. Перед введенням обладнання в експлуатацію необхідно 

вимкнути заземлюючі ножі або зняти переносні заземлювачі; перевірити ізоляцію; 

прибрати тимчасові загородження, попереджувальні та інші плакати, вивішені до 

початку робіт; встановити постійне загородження. 

Якщо на вимкненій установці працювало кілька бригад, то вмикати її можна 

тільки після того, як будуть закриті всі наряди. 



При нещасних випадках напругу з відповідної частини установки знімають без 

дозволу керівника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: РЕМОНТ ПУСКОВОЇ, ЗАХИСНОЇ, РЕГУЛЮЮЧОЇ АПАРАТУРИ І 

РОЗПОДІЛЬЧИХ ПРИСТРОЇВ НАПРУГОЮ ДО 1000В. 

Безпека праці підчас ремонту апаратури. 

Роботи на розподільних щитах, силових зборках на ділянці до запобіжника слід 

проводити при ввімкнених і заземлених шинах та обладнанні. 

Ділянки, які підлягають технічному обслуговуванню, повинні бути огороджені і 

забезпечені необхідними плакатами. 

Для роботи під напругою потрібно мати дозвіл від вищестоящого оперативного 

персоналу і проводити її повинні дві особи з тим, щоб при попаданні однієї під 

напругу, інша могла подати відповідну допомогу. 

При вимиканні щита або лінії напругою 380, 220 і 110 В перед початком роботи 

необхідно повісити плакати, прокласти ізолюючий матеріал між ножами вимкненого 

рубильника і попередити старшого електрика або відповідальну особу про 

проведення робіт на даній ділянці. 

Робота під напругою допускається лише в тому випадку, якщо не можна 

вимкнути установку за умовами технології. При цьому роботу доручають 

досвідченому електрику під наглядом інженера з обов'язковим дотриманням заходів 

безпеки (використання гумових килимків та інших ізолюючих матеріалів). 

Огляди в розподільних щитах на напругу до 1000 В може проводити черговий 

електрик, що має кваліфікаційну групу не нижче третьої. 

При огляді дозволяється замінювати лампи освітлення, плавкі вставки 

запобіжників при знятій напрузі, ремонтувати або заміняти вимикачі, ремонтувати 

дверцята, замки. 

Якщо напругу зняти не можна, то допускається замінювати плавкі вставки під 

напругою і під навантаженням, попередньо впевнившись у відсутності короткого 

замикання на лінії. При цьому працювати треба в запобіжних окулярах, 

діелектричних рукавицях або користуватися ізолюючими кліщами. 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2:  ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ РУБИЛЬНИКІВ ТА ПЕРЕМИКАЧІВ, ПАКЕТНИХ 

ВИМИКАЧІВ І ПУСКОВИХ ЯЩИКІВ, КНОПОК КЕРУВАННЯ, ЗАПОБІЖНИКІВ, 

КОНТАКТОРІВ, МАГНІТНИХ ПУСКАЧІВ, КОТУШОК КОНТАКТОРІВ, ТА 

ПУСКАЧІВ. 

 

ТЕМА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ. 

Несправності, що виникають в процесі експлуатації електродвигунів 

Умови експлуатації електродвигунів поділяються на чотири групи: легка, 

нормальна, жорстка і особливо жорстка. Легкі умови означають, що значення 

одного або декількох факторів відхиляються від номінальних у бік поліпшення. При 

нормальних умовах експлуатації всі фактори впливу мають значення, на які двигун 

спроектований. При жорстких умовах значення одного з факторів впливу перевищує 

номінальне, значно впливаючи на надійність двигуна. В особливо жорстких умовах 

експлуатації значення двох або більше факторів перевищують номінальні. 

Відповідно до ГОСТ 183-74 та ДСТУ для обертових електричних машин 

передбачено вісім номінальних режимів роботи електродвигунів (81-88). Основні з 

них: тривалий 81, короткочасний 82, повторно- короткочасний 83, переміжний 86. 

Додаткові номінальні режими: повторно-короткочасний з частими пусками 84, 

повторно-короткочасний з частими пусками і електричним гальмуванням 85, 

переміжний з частими реверсами 87, переміжний зі зміною частоти обертання 88. 

Найбільш характерні режими роботи електроприводу в сільському господарстві - 

це короткочасний і тривалий номінальний. 

Для таких сільськогосподарських машин, як транспортери прибирання гною і 

роздавання кормів, властивий короткочасний режим роботи електроприводу 82. 

Такий режим роботи віднесений до жорстких умов експлуатації, бо через малий 

період роботи температура електродвигуна не досягає усталеного значення і його 

ізоляція не встигає висохнути. Під час пауз електродвигун остигає практично до 

холодного стану. Режими з частими пусками і реверсами S4, S5, S6, S7 

супроводжуються значними тепловими, комутаційними і механічними діями на 

обмотку та механічними на підшипники і тому віднесені до особливо жорстких умов 

експлуатації. 



Умови пусків залежно від режиму роботи електродвигунів прийнято такі: для 

легких умов експлуатації - 0,2 пуску в годину; нормальних - 5... 10; жорстких - більш 

ніж десять:; особливо жорстких - значно більше десяти пуску в годину. За 

тривалістю пусків встановлена така градація: для легких пусків - менше ніж 1 с; 

нормальних 1-3 с; жорстких - 3-10 с; особливо скоросних — більше ніж 10 с.  

Коефіцієнти навантаження прийнято такі: для легких умов експлуатації - менше 

ніж І; нормальних — 1; жорстких і особливо жорстких - більше ніж IV 

Рівень вібрації рішають: для легких і нормальних умов експлуатації - менш ніж 

1мм/с і більш ніж 10 мм/с — для жорстких і особливо жорстких. 

Умови навколишнього середовища: легкі умови експлуатації - закриті 

приміщення із штучно регульованим кліматом, нормальні — закриті приміщення з 

природною вентиляцією; жорсткі - відкрите повітря, навіси і приміщенні з 

підвищеною вологістю. 

Запиленість визначена за даними досліджень і класифікована таким чином: при 

вмісті пилу менше ніж 16 мг/м
3
 — легкі умови; 16-60 мг/м

3
 - нормальні; більше ніж 

60 міім
3
 - жорсткі. 

Загазованість визначаться за двома показниками - технічними умовами на 

електродвигуни для сільськогосподарського виробництва і за аміаком: для легких 

умов експлуатації - менше ніж 0,03 г/м ; нормальних - 0,03 г/м
3
 і жорстких - більше 

ніж 0,03 г/м
3
. 

Поєднання вологості і аміаку створює особливо жорсткі умови експлуатації 

електродвигуні. 

Коливання напруги живлення в сільських мережах негативно впливає на 

експлуатацію електродвигунів. Згідно з Правилами технічної експлуатації напруга на 

затискачах електроприймачів у кожному пункті мережі при будь-якому режимі її 

навантаження не повинна відхилятися більш ніж на ± 5 відсотки. У випадку зміни 

напруги мережі активна Потужність на валу двигуна залишається практично 

постійною, змінюються лиш втрати потужності двигуна 8Р, які можуть бути 

позитивними і негативними залежно від зміни напруги, типу двигуна і його 

коефіцієнта навантаження /3. У загальному вигляді можна записати 

 

де  К – коефіцієнт пропорційності 



При значному падінні напруги на затискачах електродвигунів знижується 

продуктивність роботи виробничих механізмів. Витрати електроенергії на 

виготовлення продукції в цьому випадку різко зростають. Підвищення напруги 

призводить до збільшення реактивної потужності, яку споживають електродвигуни. 

При цьому споживання реактивної потужності зростає із зменшенням коефіцієнта 

навантаження двигуна. Для двигунів потужністю 20 кВт і вищою в середньому на 

кожний процент зростання напруги реактивна потужність, яка споживається, 

збільшується на три відсотки, а для двигунів меншої потужності — на п'ять-сім 

відсотків, що викликає додаткові втрати енергії. Коливання напруги в широкому 

діапазоні приводять до зміни відношення між опорами мережі і двигуна. Розрахунки 

показують, що при співвідношенні між опорами мережі і двигуна, рівному 0,2, 

кратність максимального моменту асинхронного двигуна знижується приблизно на 

35 відсотків, що несприятливо для механізмів з важкими умовами пуску або тих, які 

потребують високих максимальних моментів. 

З метою підвищення експлуатаційної надійності двигунів у подібних випадках 

можливе використання модифікацій двигунів з підвищеним пусковим моментом або 

підвищеним ковзанням. Особливо важливо правильно вибрати захист залежно від 

можливих проявів аварійних ситуацій. 

Низький рівень технічного обслуговування також є несприятливим фактором. 

Він зумовлений недостатньою кваліфікацією обслуговуючого персоналу, 

територіальною розкиданістю об'єктів обслуговування, недостатнім оснащенням 

запасними частинами, нерівномірністю завантаження електриків у зв'язку із 

сезонністю робіт, несприятливими кліматичними умовами, які обмежують 

своєчасність обслуговування. 

Крім того, несприятливо відбивається нестача нормативних матеріалів з вибору 

умов експлуатації та ремонту двигунів у сільському господарстві. 

Представлений аналіз відображає вплив різних факторів на надійність. Щоб 

виявити інші можливі резерви підвищення ефективності використання двигунів, 

доцільно досліджувати структуру їх застосування. Знання структури застосування 

необхідне при розробці нових серій електродвигунів або модернізації існуючих, а 

також для врахування конкретних вимог, які ставляться до двигунів. 

          Робота асинхронного двигуна при асиметрії напруги. Як правило, робочі 

характеристики асинхронного двигуна визначаються для умов симетричної системи 



напруги в мережі живлення. Однак на практиці система напруг у трифазній мережі 

ніколи не буває ідеально симетричною. Тому трифазну систему напруг, яку підводять 

до асинхронного двигуна, можна розкласти на дві симетричні складові: систему V 

прямої послідовності і систему 02 зворотної послідовності. Першій симетричній 

складовій системи напруг відповідає симетрична система струмів /, прямої 

послідовності, пряме обертове магнітне поле і прямий момент двигуна Мг на валу 

машини. Друга симетрична складова напруг призводить до виникнення струмів / 

зворотної послідовності в колах машини, зворотного обертового магнітного поля в її 

магнітній системі і зворотного (гальмівного) моменту М2 на валу машини. 

 

 

Сучасні способи захисту електродвигунів від аварійних режимів роботи. 

Як було відмічено раніше, у процесі експлуатації електроприводів виникають 

різні аварійні ситуації, основні з яких: 

 неповнофазний режим (обрив фази - ОФ) - 40...50 відсотків; 

 загальмування ротора (заклинювання - ЗР) - 20...25 відсотків; 

 технологічні перевантаження (ТП) -вісім-десять відсотків; 

 зниження опору ізоляції (ЗОЇ) — 10...15 відсотків; 

 порушення охолодження (ПО) - вісім-десять відсотків. 

Розглянемо деякі з них з точки зору ефективності захисту 

електродвигунів. 

Неповнофазний режим виникає у випадку перегоряння запобіжника, обриву 

проводу мережі живлення, порушення контактних з'єднань. При цьому виникає 

перерозподіл струмів і напруг електродвигуна, що і призводить до його відмови. 

Особливо чутливі до неповнофазних режимів електродвигуни малої та середньої 

потужності. Якщо для двигуна потужністю більшою ніж 20 кВт небезпека 

руйнування обмотки статора виникає при навантаженні більшому за 50 відсотків, то 

для двигунів меншої потужності - починаючи з навантаження 25 відсотків. 

Загальмування ротора - найтяжчий аварійний режим двигуна, він може 

виникати через руйнування підшипників, заклинювання робочої машини, 

примерзання робочих органів машини тощо. Загальмування може виникнути як під 

час пуску, так і під час роботи двигуна. При загальмуванні ротора по обмотках 



двигуна протікають підвищені струми, при яких швидкість нагрівання обмотки 

досягає 7-10°С/с, і тому через 10-15 с температура обмотки досягне приблизно 

допустимих  значень. 

           Під технологічними перевантаженнями розуміють перевантаження, які 

виникають у процесі роботи електродвигуна, що призводить до збільшення 

температури ізоляції обмоток вище гранично допустимого значення (для 

відповідного класу ізоляції). Такі перевищення не викликають моментального 

пробою ізоляції обмотки електродвигуна, але здатні прискорити старіння ізоляції, 

поступове її руйнування і, як наслідок, передчасний вихід з ладу двигуна. 

           Вплив вищезазначених аварійних режимів роботи електродвигунів на їх 

відмову можна простежити за функціональними зв'язками (рис.2.1).  

 

 

Аналіз цих зв'язків дозволяє визначити оптимальну ділянку використання 

конкретного виду захисту двигуна і обгрунтувати технічні вимоги до пристроїв 

захисту залежно від їх призначення. 

Захисні пристрої повинні забезпечувати безперервність виробництва, достатню 

швидкодію, мінімальний час повернення у вихідне положення після спрацювання, 

надійну роботу в реальних умовах сільського господарства, зручність в експлуатації.  

Захист можна поділити на три групи. До першої відносять спеціальні пристрої, 

які реагують на окремий спеціально контрольований аварійний режим. Це пристрої 



типів ЕЛ-8, ЕЛ-10, Е-511, РОФ, РНФ, які вимикають двигун при неповно фазній і 

несиметричній напрузі мережі, а запобіжні муфти - при загальмуванні ротора; ЗОУП, 

РУД вимикають двигун при недопустимому зниженні опору ізоляції. До другої групи 

відносять універсальні пристрої, які реагують на декілька аварійних режимів, 

контролюючи один параметр двигуна. Це теплові реле типів ТРН, ТРА, РТЛ, РТТ, 

пристрої температурного захисту типу УВТЗ, фазочутливі пристрої типу ФУЗ тощо. 

Третю групу утворюють комплектні пристрої, які реагують на всі основні аварійні 

режими, контролюючи декілька параметрів двигуна. Це пристрої захисту типу УЗ-1, 

станції керування типу ШЕП-5802, "Каскад", універсальна станція керування і 

захисту УСУЗ тощо. 

              Згідно з параметром, який контролюється чутливим (вимірювальним) 

органом пристрою, весь захист можна поділити на струмовий, тепловий, 

температурний, фазовий, напруговий і комплексний. 

Вибір типу захисту за технічними характеристиками проводять з урахуванням 

структури аварійних режимів, які очікують у конкретного електроприводу. 

              За економічним критерієм вибір типу захисту полягає в тому, щоб 

знайти такий пристрій захисту, додаткові витрати на який контролюються 

досягнутим зниженням витрат на капітальний ремонт захищеного 

електрообладнання і технологічної шкоди. 

              Послідовність вибору типу захисту регламентовано галузевим 

стандартом "Методика вибору елементів пускорегулювальної і захисної 

апаратури електроприводів сільськогосподарських машин". Основні пристрої 

захисту наведено в табл. 2.2. 

У багатьох сільськогосподарських механізмах використовують всі види захисту, які 

розглянуто нижче. Однак на тваринницьких комплексах, де вихід двигуна з ладу веде 

до значних матеріальних втрат, вимоги до захисту різко зростають, тому 

використовувати теплові реле небажано.       

                                                                                                            Табл.2.2  

 

Рекомендовані типи захисту для електроприводів різних сільськогосподарських 

машин 

 



 

 

 

Продовження таблиці 



 

Плавкі запобіжники, які призначені для захисту електродвигунів від коротких 

замикань, через великий розкид характеристик недостатньо надійні. При 

перегорянні однієї плавкої вставки може виникнути неповнофазний режим 

асинхронного двигуна. Крім того, плавка вставка в процесі експлуатації 

окислюється — "старіє", площа її перерізу зменшується, що може призвести до 

фальшивих спрацювань запобіжника. Доцільно для захисту електродвигунів від 

коротких замикань використовувати автоматичні вимикачі з електромагнітними 

розчіплювачами, а від технологічних перевантажень - з тепловими. Найширше 

використання находять вимикачі з комбінованими розчіплювачами. Принцип дії 

теплових розчіплювачів вимикачів і теплових реле магнітних пускачів однаковий. 

Теплові реле всіх типів мають теплову інерцію, крім того в них спостерігається 

значний розкид їх захисних характеристик. Ці реле необхідно настроювати на місці 

їх установки, враховуючи робочий струм двигуна і температуру навколишнього 

середовища. 

Струмовий захист не рекомендується використовувати для двигунів, що працюють 

у режимах з повторно-короткочасним і різко вираженим випадково-змінним 

навантаженням, а також при порушенні системи охолодження. Недоліки захисної 

апаратури, побудованої на струмовомуметоді, призвели до розробки принципово 

нових захисно-вимикальних пристроїв (УВТЗ). 



         У систему температурного захисту входять температурні датчики, 

розташовані в лобовій частині обмотки електродвигуна (по одному в кожній фазі), 

та вимикальний пристрій, який підсилює сигнал датчиків і передає його у схему 

керування магнітного пускача. 

            Як температурні датчики використовують позистори СТ14-2, розраховані на 

температури спрацювання 115; 130; 145 і 160°С. При аварійному режимі і 

підвищенні температури двигуна понад допустиму опір датчиків різко зростає, 

вимикальний пристрій розмикає своїми контактами кола котущки магнітного 

пускача і двигун від'єднується від мережі. Це коло буде розімкнене доти, доки 

обмотка статора не охолодиться до заданої температури. Більш докладно принцип 

роботи і особливості перевірки цього захисту розглянуто в розділі 14. 

Промисловість випускає для сільського господарства пристрої УВТЗ, а також 

спеціальні асинхронні двигуни короткозамкненим ротором і вмонтованим 

температурним захистом (А02...СХТЗ) потужністю 1,5-13 кВт. 

Для захисту. електродвигунів від неповнофазних режимів використовують 

фазочутливі пристрої, принцип дії яких полягає в наступному. Різниця фаз напруг, які 

формуються при аварійних режимах, відрізняється від різниці фаз напруг при 

нормальному режимі роботи. Фазовий детектор фіксує цей сигнал і впливає на реле 

захисту. Фазочутливі пристрої захисту випускають п'яти типорозмірів: 

Табл. 2.3. 

 

Фазочутливий пристрій, який вмикають через трансформатори струму, захищає 

електродвигун великої потужності не тільки при неповно фазних режимах, але й у 

випадку перевантаження. Досвід експлуатації показав, що електродвигуни з такими 

пристроями виходять з ладу значно рідше. 

 

 

 

 



ТЕМА: ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ. 

Експлуатація машин постійного струму і двигунів занурю вальних насосів. 

Спеціальні електронасосні установки, які занурюються в свердловину на глибину 

20-250 м від поверхні землі, відкрили широкі можливості використання підземних 

вод для побутових потреб сільського населення і виробничих цілей. Майже в 

кожному господарстві є декілька свердловин, обладнаних занурювальними 

електронасосами. У деяких господарствах, особливо південних районів України, є в 

експлуатації до 50 і більше занурювальних електродвигунів. 

Найбільше поширення отримали електродвигуни типу ПЗДВ (занурювальний 

електричний водонаповнений двигун потужністю 2-65 кВт). їх конструкція істотно 

відрізняється від конструкції асинхронного двигуна єдиної серії. Наприклад, обмотка 

виконана спеціальним проводом, який призначений для роботи у воді; ротор має 

підшипники ковзання, які змащуються водою; корпус повністю герметизований і 

заповнений водою. 

Метою виробничої експлуатації занурювальних електродвигунів є забезпечення 

потрібного графіка водопостачання об'єкта і підтримання режиму Найбільшого ККД 

насосної установки. Вона досягається за рахунок виконання таких заходів: 

                контролю дебіту і динамічного рівня підземних вод у свердловині та 

підбору режиму роботи насосної установки, при якому виключається "сухий хід" 

насоса; 

 підтримання гідравлічних параметрів мережі, при яких насос працює стійко і з 

найбільшим ККД; 

 оснащення системи водопостачання запасними резервуарами і водонапірними 

баштами, які забезпечують резервування водоподачі при відмовах насосної 

установки; 

 підтримання потрібної якості напруги на затискачах електродвигуна; 

 вчасного та якісного виконання робіт з технічної експлуатації електродвигуна і 

станції керування. 

Підготовка занурювального електродвигуна до роботи. Перед вмиканням 

внутрішню порожнину заливають чистою водою. Вимірюють опір ізоляції обмотки 

статора відносно корпуса — він повинен бути не меншим ніж 5 МОм при 

температурі води 20°С. З'єднують вивідні проводи з кабелем живлення, місця 



з'єднань занурюють у металевий резервуар з водою і після витримки протягом 1,5-2 

год вимірюють опір цих з'єднань - він повинен бути не меншим ніж 500 МОм. 

Опускають насосну установку в свердловину і через 1,5 год вимірюють опір ізоляції 

обмотки статора та кабеля живлення - він повинен бути не меншим ніж 5 МОм. 

Підготовляють водопровідну мережу і вмикають електродвигун. За амперметром 

визначають струм, який споживається в мережі. Він не повинен перевищувати 

номінального значення. 

Технічне обслуговування виконують щомісячно без підняття електродвигуна із 

свердловини в такій послідовності. Виміряють струм і напругу електродвигуна. 

Збільшення струму на 20-25 відсотків (при номінальній напрузі) свідчить про 

зношення деталей установки і вказує на необхідність поточного ремонту. Вимикають 

двигун і після вистигання протягом 45 хв виміряють опір ізоляції обмотки та кабеля 

живлення відносно заземлених частин насосної установки. Зниження опору у два- 

три рази порівняно з попереднім результатом або його зменшення нижче ніж 5 МОм 

свідчить про дефекти в ізоляції. 

Коливання напруги на затискачах занурювального електродвигуна істотно 

впливають на режим роботи електронасоса і призводять до підвищення струму, який 

споживає електродвигун, і, як наслідок, до підвищеного теплового зношення ізоляції 

проводів обмотки статора. 

Для запобігання корозії металевих частин і старінню ізоляції обмоток 

рекомендується заливати електродвигун дистильованою інгібованою водою. Склад 

інгібітору: уротропін - 2,4 г/л, нітрат натрію - 0,6 г/л. При такому інгібіторі 

швидкість корозії деталей і вузлів електродвигунів значно сповільнюється. 

Інгібована дистильована вода менш активно діє на ізоляцію обмоток. 

Діагностування занурювальних електродвигунів. Для контролю технічного стану 

занурювальних електродвигунів без підняття із свердловини розроблено 

ВНИИВИДом діагностичний пристрій КИ-6301. За допомогою цього пристрою 

здійснюють автоматичний контроль за технічним станом занурювальних 

електродвигунів. Пристрій встановлюють біля станції керування і з'єднують з нею 

п'ятижильним кабелем. Додаткове прокладання проводів до електродвигуна 

непотрібне, оскільки контроль перед кожним пуском здійснюється по проводах, які 

підводять живлення до електродвигуна. З допомогою пристрою контролюють 

технічний стан ізоляції обмоток статора, зношення радіальних і упорних 



підшипників, згин вала, тобто технічний стан вузлів і деталей, які обмежують ресурс 

роботи електродвигунів. Технічний стан ізоляції контролюють вимірюванням струму 

витікання ізоляції. Через те, що при зношенні радіальних підшипників ротор зачіпає 

за активну сталь статора і внаслідок цього електродвигун виходить з ладу, допустиме 

значення зношення радіальних підшипників контролюють по асиметрії положення 

ротора в розточці статора. При зношенні упорного підшипника вал з ротором 

переміщується вниз відносно корпуса електродвигуна на величину зношення. У 

зв'язку з цим зношення упорного підшипника контролюють за переміщенням ротора 

електродвигуна. 

При застосуванні пристрою КИ-6301 сигнал до станції керування на вмикання 

електронасоса поступає не на котушку магнітного пускача, як звичайно, а в блок 

контролю пристрою. При задовільному стані електродвигуна пристрій подає команду 

на вмикання електродвигуна в мережу. У випадку загрози аварії пристрій не дозволяє 

ввімкнути електронасос, при цьому загоряється сигнальна лампочка. Якщо 

електродвигун непристосований до діагностування, то пристрій контролює тільки 

технічний стан ізоляції його обмоток. Для контролю зношення радіальних і упорного 

підшипників в електродвигуні встановлюють датчик, який складається з двох 

відрізків проводу ПЗВВП або ПВДП-1 діаметром 1,6 мм (2 мм з урахуванням 

товщини ізоляції"), діода Д223Б і резистора МЛТ-1 опором від 2 до 3 кОм. 

Рис.1.1 

 



Рис. .10. Схема діагностичного пристрою КИ-6301 для занурювального 

електродвигуна 

Схема діагностичного пристрою КИ-6301 зображена на рис. 10.10. Пристрій 

працює таким чином. При подачі автоматично або вручну сигналу на вмикання 

електродвигуна насоса напруга поступає на вивід 1. При задовільному стані ізоляції 

або механічної частини електродвигуна спрацьовує контрольне реле КV1 і своїми 

контактами КV1:1 замикає коло котушки проміжного реле КV2. Реле КV2 

спрацьовує, при цьому його контакт КV2:3 у колі, яке йде до електродвигуна (вивід 

2), розмикається. Одночасно розмикається контакт КV2:4 у колі сигнальної лампи 

НЬ. Замикаючий контакт КV2:1 вмикає пускач станції керування ШЗТ і 

електродвигун починає працювати. 

При пошкодженні ізоляції обмотки статора електродвигуна в колі (вивід І, кнопка ЗВ 

"контроль", Рис. .10. Схема діагностичного пристрою КИ-6301 для занурювального 

електродвигуна 

Схема діагностичного пристрою КИ-6301 зображена на рис. 10.10. Пристрій 

працює таким чином. При подачі автоматично або вручну сигналу на вмикання 

електродвигуна насоса напруга поступає на вивід 1. При задовільному стані ізоляції 

або механічної частини електродвигуна спрацьовує контрольне реле КУ1 і своїми 

контактами КУ1:1 замикає коло котушки проміжного реле КУ2. Реле КУ2 

спрацьовує, при цьому його контакт КУ2:3 у колі, яке йде до електродвигуна (вивід 

2), розмикається. Одночасно розмикається контакт КУ2:4 у колі сигнальної лампи 

НЬ. Замикаючий контакт КУ2:1 вмикає пускач станції керування ШЗТ і 

електродвигун починає працювати. 

При пошкодженні ізоляції обмотки статора електродвигуна в колі (вивід І, кнопка 

ЗВ "контроль", УОІ, резистори К1 і К2, контакт КУ2:2, резистор КЗ, контакт КУ2:3, 

місце пошкодження обмотки) буде протікати струм і напруга на затискачах реле буде 

недостатньою для його спрацювання. Не спрацює також реле і не замкне свої 

контакти КУ2:1 в колі магнітного пускача. Двигун насоса не запуститься, при цьому 

буде горіти сигнальна лампочка НЬ. 

При роботі електродвигуна в результаті зношення радіальних підшипників 

асиметрія положення ротора в розточці статора досягає такого значення, коли ротор 

починає стирати ізоляцію закріпленого на тримачах відрізка провідника датчика і 



провідник датчика замикається на "землю". При зношенні упорного підшипника 

ротор опускається вниз VD1 , резистори К1 і К2, контакт КV2:2, резистор КЗ, 

контакт КV2:3, місце пошкодження обмотки) буде протікати струм і напруга на 

затискачах реле буде недостатньою для його спрацювання. Не спрацює також реле і 

не замкне свої контакти КV2:1 в колі магнітного пускача. Двигун насоса не 

запуститься, при цьому буде горіти сигнальна лампочка НL 

При роботі електродвигуна в результаті зношення радіальних підшипників асиметрія 

положення ротора в розточці статора досягає такого значення, коли ротор починає 

стирати ізоляцію закріпленого на тримачах відрізка провідника датчика і провідник 

датчика замикається на "землю". При зношенні упорного підшипника ротор 

опускається вниз і настає час, коли він стирає ізоляцію відрізка провідника датчика, 

який закріплений на нижньому підшипниковому щиті, і замикає провідник на 

"землю". При замиканні провідника датчика на "землю" в колі (вивід 1, кнопка 8В 

"контроль", діод VD)1, резистори К1 і Н2, контакт КV2:2, резистор КЗ, контакт КV 

2:3, вивід 2, місце замикання провідника датчика на "землю") буде протікати струм. 

Реле КV1 не спрацює і не дасть ввімкнути в мережу електродвигун насоса. 

Контрольна лампочка не буде горіти. 

Для визначення виду пошкодження (обмотки або підшипника) натискають 

кнопку 5В "контроль". Погасання сигнальної лампочки при натисканні кнопки 

свідчить про зношення радіальних і упорного підшипників, а якщо лампа продовжує 

горіти - пошкоджена ізоляція обмотки статора електродвигуна. 

Зміною висоти установки датчика і величини опору К4 схему можна настроїти так, 

що сигнал про пошкодження ізоляції обмотки статора або зношення підшипників 

буде отриманий вчасно (150-200 год). 

 

Безпека праці під час експлуатації електричних машин. 

До виконання робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту 

електродвигунів допускаються електромонтери та електрослюсарі, які пройшли у 

встановлені строки медичний огляд і знають правила та інструкції з техніки 

безпеки, пройшли навчання безпечних методів роботи і перевірку знань з 

присвоєнням певної кваліфікаційної групи, навчені прийомів звільнення 



потерпілого від електричного струму і правил надання першої допомоги 

потерпілим. 

Технічне обслуговування і поточні ремонти електрообладнання проводять при 

повністю знятій напрузі, тобто електродвигун повинен бути повністю відімкнений 

від мережі. Для виключення помилкової подачі напруги до місця роботи знімають 

запобіжники, прокладаютьізоляційний матеріал між губками і ножами рубильників, 

від'єднують кабелі. 

На рукоятках вимикальних апаратів вивішують плакат: "Не вмикати - працюють 

люди". Після вивішення попереджувальних плакатів впевнюються у відсутності 

напруги на всіх трьох фазах, користуючись індикатором чи вольтметром. 

Під напругою працюють тільки при випробуванні відремонтованих машин та 

апаратів і тільки в тому випадку, якщо цього вимагає технологія перевірки. 

При роботі на електродвигунах необхідно вживати заходів, щоб двигун не 

прийшов у рух з боку приводного механізму. 

Забороняється працювати в одязі із закачаними рукавами і без головного убору. 

При роботі з контактними кільцями, які обертаються, колектором і щітками рукави 

працюючого повинні бути застібнуті біля кисті, а на руки надіті діелектричні 

рукавиці. 

Випробування електрообладнання з використанням підвищеної напруги повинні 

проводити особи, які пройшли спеціальну підготовку і мають практичні навички з 

проведення випробувань у діючих електроустановках. Перед початком випробувань 

необхідно перевірити заземлення корпусів випробовуваного двигуна і надійно 

заземлити випробувальну установку. Місце випробування, а також з'єднувальні 

проводи, які знаходяться під високою напругою, повинні бути обгороджені. Крім 

того, повинен бути вивішений плакат "Випробування - небезпечно для життя". 

При проведенні слюсарних робіт з розбирання, ремонту і збирання електричних 

машин та апаратів необхідно користуватися знімачами. При рубанні твердих і 

крихких металів зубилом або крейцмейселем необхідно одягати захисні окуляри. 

При роботі на свердлильному верстаті забороняється притримувати деталь 

руками або закріплювати деталь під час роботи верстата. 

Допуск до роботи в електроустановках персоналу від сторонніх організацій, з якими 

укладено договори на обслуговування і ремонт, повинен оформлятися відповідно до 

вимог Правил з техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. 



ТЕМА: РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН (ДВИГУНІВ) 

Ремонт електричних машин (двигунів) 

Ремонт підшипникових щитів і станин зводиться в основному до заварювання 

тріщин і відновлення розмірів посадочних місць. Частіше всього тріщини 

з'являються в чавунних підшипникових щитах або станинах. Якщо товщина стінки, 

що ремонтується, більша ніж 5 мм, то перед ремонтом роблять два отвори діаметром 

3-5 мм на початку та в кінці тріщини і знімають кромку під кутом 45-60 по всій її 

довжині. Існує декілька способів заварювання тріщин у деталях із чавуну. 

Перший спосіб: заварюють тріщину при початковій температурі деталі 18-

22°С мідним електродом, обгорненим смужкою білої жерсті, з обмазувальним 

матеріалом ООМ-5 або рідким склом. Наплавлену мідь посипають бурою й у процесі 

накладання шва кують. Другий спосіб: по обидва боки тріщини вкручують сталеві 

шпильки (у шаховому порядку) так, щоб вони проходили через стінку деталі; далі 

шпильки зварюють між собою сталевим електродом по обидва боки деталі. 

Третій спосіб: деталь в опоці з піском нагрівають до температури 700-800°С у 

печі або у ковальському горні і заварюють тріщину газовим зварюванням; потім 

деталь повільно остигає в опоці з піском протягом 24 год або більше. При цьому 

способі якість шва дуже добра. 

Якщо в підшипниковому щиті змінилися розміри посадочного місця, його 

розточують і запресовують перехідне кільце з товщиною стінки 1,5-2 мм. 

При зміні розмірів замка зрізають його торцеву поверхню на 2-3 мм І на ту ж 

довжину проточують посадочну поверхню нового діаметра, а на валу електродвигуна 

роблять нове заточення в осьовому напрямку, що обмежує посадку підшипника. 

Ремонт валів і заміна підшипників кочення. Вал може мати такі 

пошкодження: згин, пошкодження поверхні шийок, вироблення, конусність і 

овальність шийок. Зігнутий вал правлять на гвинтовому пресі. Подряпини, забоїни і 

шорсткості шийок вала усувають шліфуванням і поліруванням вручну або на 

верстаті. Зношені шийки валів наплавляють, а тріщини у валах заварюють, якщо 

вони поширені всередину не більше ніж на десять відсотків діаметра вала і займають 

не більше ніж десять відсотків його обводу (для поперечних тріщин). Після 

наплавлення вал проточують на токарному верстаті і шліфують. При необхідності 

роблять новий вал із сталі марки Ст45. 



Шарико- і роликопідшипники, як правило, не ремонтують. При зносі робочих 

поверхонь кілець і тіл кочення підшипники замінюють новими. 

Підшипник вважають зношеним, якщо зазор між кулькою (роликом) і обоймою 

перевищує такі розміри: 0,1 мм — для валів діаметром до 80 мм і 0,3 мм - для валів 

діаметром більшим ніж 80 мм. 

Новий підшипник підбирають за номером старого або шляхом зіставлення їхніх 

розмірів. Шарико- і роликопідшипники знімають із вала знімачем. Захвати знімача 

накладають на внутрішнє кільце підшипника. Підшипники перед зніманням 

нагрівають, поливаючи їх гарячою олією температурою не більшою ніж 100°С, якщо 

вони не піддаються зніманню, а перед установленням попередньо розігрівають в олії 

до температури 95°С. 

        Ремонт активної сталі статора і обмотки короткозамкнутого ротора. При 

пробої обмотки на корпус або між фазами активна сталь статора може бути 

оплавлена. У цьому випадку, видаливши стару обмотку, знімають наплавлений 

метал; іноді вирубують частину зубця і ставлять протез із твердого ізоляційного 

матеріалу. 

Короткозамкнуті обмотки роторів виконують литими або зварними. Типові 

пошкодження литої обмотки - розкриття короткозамикаючих кілець і обрив стержня 

в пазу, а зварної - ослаблення або порушення контакту між стержнями і кільцем, 

обрив або підгоряння стержнів. 

Ремонт литої обмотки полягає в усуненні тріщин паянням (число тріщин - не 

більше двох на кожному кільці). Пошкоджені МІСЦЯ очищають від бруду і 

промивають бензином. Місця тріщин розширюють і розробляють за формою 

ластівчиного хвоста, але не більше ніж 2/3 товщини кільця. Ротор установлюють так, 

щоб дефектне місце розташовувалося горизонтально, нагрівають газовим пальником 

до температури 350...400 °С і залуджують припоєм, що складається з 15 відсотків 

олова, 20 відсотків кадмію і 65 відсотків цинку або 63 відсотків олова, 33 відсотків 

цинку, і чотирьох відсотків алюмінію. У процесі лудження протирають залуджувану 

поверхню щіткою з кардострічки. Полуджену тріщину заповнюють зазначеним 

припоєм, подаючи його з прутка. Надлишки припою знімають сталевою гладилкою в 

гарячому стані. Тріщини також можуть бути усунуті аргоно-дуговим зварюванням. 



Литі обмотки, що мають обриви стержнів, не відновлюються. При обривах 

стержнів можна виплавити алюміній із пазів і залити новий. Однак такий ремонт 

навіть на великих електроремонтних підприємствах не роблять через те, що для 

заливання обмотки потрібна велика кількість оснастки (на кожний тип ротора — свій 

ливарний кокіль), первинного алюмінію і немає гарантії в одержанні високої якості 

заливання. 

При ремонті зварної обмотки внаслідок ослаблення або порушення контакту 

стержня та кільця необхідно зачистити і пропаяти це місце мідно-фосфористим 

припоєм. При паянні бажано не допускати перегріву міді. При ослабленні стержня в 

пазу виконують розкарбування. 

Тріщини стержнів, розташовані на виступаючій із сердечника частині, усувають 

зварюванням, якщо глибина не більша ніж 1/4 товщини стержня. Якщо тріщина 

глибша, то ремонт ускладнюється. Відремонтовані ротори необхідно динамічно 

балансувати. 

Ремонт колекторів і контактних кілець. Найчастіше зустрічаються такі дефекти: 

подряпини, виробка і підгоряння контактних пластин, тріщини в пластмасі, місцеве 

вигоряння пластмаси, електричний пробій ізоляції, замикання пластин на корпус і 

між собою, відпаювання пластин від обмотки. Ремонт колекторів ділять на два види 

Щ без розбирання і з розбиранням. Колектори на пластмасі, як правило, ремонтують 

без розбирання, а на сталевій втулці при необхідності розбирають й у них замінюють 

окремі контактні та ізоляційні пластини. 

У першому випадку колектор обточують, фрезерують канавки, шліфують і 

полірують. Обточуванням усувають значні нерівності, що з'явилися через зношення 

або пошкодження колектора. При малих нерівностях його досить прошліфувати. 

Проточують колектор звичайно на токарних верстатах при низькій частоті обертання 

вала і малій подачі різця. 

Після проточування ізоляцію між пластинами фрезерують на глибину 0,5...2 мм 

залежно від діаметра колектора. У деяких випадках канавки між пластинами роблять 

вручну ножівковим полотном або спеціальним шкребком. На бічних поверхнях 

канавок не повинно залишатися лусочок слюди: грані пластин колектора обробляють 

шабером або тонким напилком. Канавки впорядковують при будь-якому ремонті 

колектора, навіть якщо його не проточували. 



Шліфують колектор найчастіше на токарному верстаті за допомогою 

дрібнозернистої шкурки, натягнутої на дерев'яну колодку. Після обточування і 

шліфування колектор та машину продувають стиснутим повітрям і прочищають. 

Для полірування поверхні пластин колектора використовують дрібнозернисту 

шліфувальну шкурку (№100), змащуючи її технічним вазеліном. Шліфувати і 

полірувати грубозернистою шкуркою неприпустимо. При обточуванні, шліфуванні 

та поліруванні необхідно стежити за тим, щоб пил не потрапляв в обмотку машини. 

Після полірування колектор протирають чистою серветкою, злегка змоченою 

бензином. Поверхня повинна бути дзеркальною, ексцентриситет не більше ніж 0,05 

мм. 

При замиканні між пластинами або їх вигорянням колектор розбирають, 

попередньо відпаявши кінці обмотки і надівши на нього хомут. Відкручують гайку, 

що кріпить колектор, зсувають натискний конус із манжетою і знімають комплект 

пластин із хомутом. Оглядають колектор і усувають виявлені пошкодження: 

обпилюють гострі кути "ластівчиного хвоста" або натискного конуса, заміняють 

вигорілі пластини, ремонтують прокладки між ними або міканітову манжету. Бажано 

збирати колектор, використовуючи прес. Деталі колектора запресовують повторно 

після його нагрівання до температури 170-180°С. Технологія обробки поверхні 

колектора аналогічна першому випадку і після перевірки, чи немає замикань, 

колектор направляють на складання з машиною. 

При ремонті контактних кілець їх звичайно проточують і полірують, якщо вони 

мають відхилення від циліндричної форми або значне підгоряння, раковини або 

вибоїну. Підсилюють або заміняють ізоляцію, що складається з просоченого лляною 

оливою електрокартону, мікафолію або гнучкого міканіту. 

Нагріті контактні кільця за допомогою преса насаджують на ізольовану втулку і 

сушать. Потім зовнішні поверхні ізоляції кілець покривають сірою емаллю і знову 

сушать у печі. Після сушіння опір ізоляції кілець повинен бути не меншим ніж 1 

МОм, він повинен витримувати пробивну напругу не меншу ніж 2,5 кВ при робочій 

напрузі двигуна 220...380 В. 

 

 

 



Випробування електричних машин після ремонту 

Після ремонту виконується обкатка машин і приймально-здавальні випробування 

за нормами, наведеними в ПТЕ. Загальні методи випробувань електричних машин 

викладено в ГОСТ 11828-'75 та ДСТУ. Висновок про придатність до експлуатації 

дається не тільки на підставі порівняння результатів випробувань з нормами, але й за 

сукупністю результатів усіх проведених випробувань та оглядів. Значення 

отриманих при випробуваннях параметрів повинні бути зіставлені з вихідними, а 

також і з результатами попередніх випробувань електричних машин. 

Під вихідними значеннями розуміють значення, вказані в паспорті машини, у 

протоколах випробувань заводу-виготовлювача, у стандартах і технічних умовах. 

При відсутності таких значень як вихідні можуть бути прийняті значення параметрів, 

отримані при приймально-здавальних випробуваннях після монтажу або 

випробуваннях після закінчення капітального ремонту електричної машини. 

Програмою випробувань двигунів після капітального ремонту передбачено такі 

операції: 

 випробування сталі статора двигунів з обмотками з прямокутного проводу 

(питомі втрати Щш більше ніж 5 Вт/кг, найбільший перегрів зубців при Вг = 1 Тл не 

повинен перевищувати 45°С, найбільша різниця перегріву різних зубців при тій же 

індукції - не більше ніж 30°С); 

 вимірювання опору ізоляції обмоток статора, ротора, термоіндикаторів із 

з'єднувальними проводами і підшипників; 

випробування обмоток статора і ротора в зібраному двигуні підвищеною напругою 

промислової частоти тривалістю одну хвилину.  

Значення випробувальних напруг обмоток у процесі їх виготовлення і після 

складання машини наведено в табл. 11.3-11.5. 

Таблиця 2.1. 

Значення випробувальних напруг електродвигунів з м'якими обмотками 

Випробовуваний 

елемент двигуна 

змінного струму з < 

0,66 кВ 

Потужність двигуна, 

кВт 

0,2... 10 10,1...100

0 



Обмотка після 

укладання в пази до 

паяння міжкотушкових 

з'єднань 

2,5 3,0 

Обмотки після паяння 

та ізоляції 

міжкотушкових 

з'єднань 

2,3 2,7 

Обмотки після 

просочування і 

запресовування 

обмотаного осердя 

2,2 2,5 

Головна ізоляція 

обмотки двигуна 

2Un+1,0, але не менше 

ніж 1,5 кВ 

Таблиця 2.2. 

Значення випробувальних напруг електродвигунів з обмотками  статора з 

прямокутного проводу __________________  

Випробовуваний 

елемент обмотки 

статора 

Електродвигун на номінальну 

напругу, кВ, потужністю 

до 1000 кВт вище 1000 

кВт 

до 0,66 2 3 6 10 3 6 10 

Окрема котушка 

(стержень) перед 

укладанням 

4,5 11 13

,5 

21

,1 

31

,5 

13

,5 

23

,4 

34 

Обмотка після 

укладання 

в пази до паяння 

міжкотушкових 

з'єднань 

3,5 9,

0 

11

,5 

18

,5 

29 11

,5 

20

,5 

30 

Обмотка після 

з'єднання та 

3,0 6,

5 

9,

0 

18

,5 

25 9,

0 

18

,5 

27 



ізоляції з'єднань 

Головна ізоляція 

обмотки зібраної 

машини 

  

2Un+1,

0, але 

не 

менше 

ніж 1,5 

кВ 

5,

0 

7,

0 

13

,0 

21 7,

0 

15

,0 

22 

 

Значення випробувальних напруг електродвигунів з фазним 

ротором 

Таблиця 2.3. 

 

П р и м і т к а .  П і д  U р о т    розуміється напруга на кільцях нерухомого 

ротора з розімкнутою обмоткою при номінальній напрузі на статорі. 

Результати випробувань вважаються позитивними, якщо не спостерігалося 

ковзних розрядів, поштовхів струму, відпливання або наростання його значення, 

пробоїв або перекриттів і якщо опір ізоляції, виміряний мегомметром після 

випробувань, залишився попереднім; 



 вимірювання опору обмоток статора і ротора (проводиться для двигунів 

потужністю 300 кВт і більшою або для двигунів із £/«>3 кВ, реостатів і 

пускорегулювальних резисторів постійного струму). Відхилення опору обмоток від 

паспортних і по фазах - не більше двох відсотків, для реостатів - не більше ±10 

відсотків; 

 випробування виткової ізоляції обмоток з прямокутного проводу 

імпульсною напругою високої частоти протягом 5... 10 с; 

вимірювання повітряного проміжку (якщо дозволяє конструкція) у чотирьох 

зсунутих на 90° точках (виміряні проміжки не повинні відрізнятися від середнього 

більше ніж на 10 відсотків) і зазорів у підшипниках ковзання та кочення; 

 перевірка роботи двигуна на холостому ходу (для двигунів потужністю 100 

кВт і більшою, напругою 3 кВ і вищою). Струм холостого ходу не повинен 

відрізнятися більше ніж на десять відсотків від зазначеного в каталозі. Тривалість - 

одна година; 

 вимірювання вібрації підшипників (для двигунів напругою 3 кВ і вищою та 

двигунів відповідальних механізмів). Максимально допустимі амплітуди вібрації — 

50; 100; 130; 160 мкм для двигунів із частотою обертання відповідно 3000; 1500; 

1000; 750 об/хв і менше; 

 перевірка роботи двигуна (напругою понад 1 кВ або потужністю 300 кВт і 

більшою) під навантаженням. Величина навантаження - не менше 50 відсотків 

номінального; 

 перевірка справності стержнів короткозамкнутих обмоток роторів 

електродвигунів потужністю 100 кВт і більшою (усі стержні повинні бути цілими) і 

спрацювання захисту машин напругою до 1000 В при живленні від мережі із 

заземленою нейтраллю (проводиться в машин з Uном >42 В), що працюють у 

небезпечних і особливо небезпечних умовах, а також у машин із (Uном > 380 В). 

Програмою випробувань машин постійного струму після капітального ремонту 

передбачено такі операції: 

 вимірювання опору ізоляції обмоток і бандажів, випробування ізоляції 

підвищеною напругою промислової частоти тривалістю одна хвилина, величини 



випробувальних напруг наведено в ПТЕ. Ці випробування не виконують для машин 

потужністю до 200 кВт на напругу до 440 В; 

 вимірювання опору обмоток, реостатів і пускорегулювальних реостатів 

постійному струму в практично холодному стані. Значення опорів обмоток 

збудження не повинні відрізнятися від заводських значень більше ніж на ±2 відсотки, 

обмотки якоря - на ±10 відсотків. У колах реостатів і пускорегулювальних реостатів 

не повинно бути обривів; 

 зняття характеристик холостого ходу і випробування виткової ізоляції. 

Характеристика холостого ходу знімається тільки в генераторів; 

відхилення характеристики від заводської не нормується. Тривалість випробувань 

виткової ізоляції - п'ять хвилин, при цьому випробуванні середня напруга між 

сусідніми колекторними пластинами не повинна перевищувати 24 В, якщо 2р>4. 

Безпека праці при ремонті електричних машин 

Повна безпека працюючих при виконанні ремонтних робіт забезпечується 

дотриманням правил електробезпеки і протипожежних заходів. 

Робітники, що поступають на ремонтне підприємство, повинні пройти 

інструктаж із загальних правил безпеки праці, правил електробезпеки, поводження 

на робочому місці при ремонті електричного обладнання, правил внутрішнього 

розпорядку. 

Керівними матеріалами з безпечних прийомів праці повинні бути ПТЕ і ПБ, а 

також місцеві або відомчі інструкції. 

Заходи безпеки на ремонтних дільницях. Робота із застосуванням різних 

інструментів у процесі обробки металів та інших матеріалів може призвести до 

серйозних травм, якщо ігнорувати заходами безпеки. 

Підвищеної уваги заслуговує знання і суворе дотримання заходів безпеки при 

виконанні ремонту електричних машин. Розбирання електричних двигунів 

потужністю до 10 кВт треба робити на верстаку, понад 10 кВт - на спеціальних 

стендах з доступом до них з усіх боків. Забороняється проводити розбирання на 

підлозі. 

При зніманні підшипників кочення застосовують спеціальні знімачі, що не 

повинні мати тріщин, погнутих стержнів, зірваної різі. 



Забороняється збивати підшипники з валів і вибивати їх із гнізд ударами 

молотка. 

Розібрані підшипникові щити, ротори і якорі треба укладати на стелажі, статори - 

на підставки, а дрібні деталі - у шухляди. 

Особливої обережності треба дотримуватись при закочуванні візків з деталями в 

мийну машину і при установці статорів машин в електропечі. При цьому повинні 

виконуватись такі правила: складальні одиниці машин, встановлені в електропечі, не 

повинні торкатися нагрівальних елементів печі, напруга на нагрівальні елементи 

може бути подана тільки після вмикання вентиляції; вивантажувати обладнання з 

печі допускається після вимикання напруги нагрівальних елементів і при ввімкнутій 

вентиляції; пуск двигунів насосів мийної машини можна робити при закритих її 

стулках, а відчиняти стулки дозволяється через декілька хвилин після припинення 

роботи машини і вмикання витяжної вентиляції. 

На обмотувально-ізоляційний дільниці особливу увагу треба звертати на роботу з 

ізоляцією, що містить скло. При цьому є небезпека попадання на шкіру дрібних 

частинок скла, що викликає її сильне подразнення. Для запобігання цьому проводи зі 

скловолокнистою ізоляцією попередньо просочують у рідко розведеному лаку, а 

потім просушують до напівзволоженого стану. Після цього їх використовують для 

намотування котушок. 

Зварювання або паяння кінців обмоток можна робити тільки в захисних окулярах, 

тому що випадкові краплі припою можуть потрапити в очі. 

На просочувально-сушильних дільницях приділяється особлива увага роботі з 

лакофарбовими матеріалами та їхніми розчинниками. Вони горять, легко 

займаються, а їхні пари вибухонебезпечні. Зберігати ці речовини треба окремо від 

інших матеріалів у приміщеннях з надійною вентиляцією і металевими дверима, що 

добре закриваються. Невелику кількість лакофарбових матеріалів можна зберігати в 

залізній шухляді, що замикається , при температурі не нижчій ніж +8 і не вищій ніж 

+25 С. Тара для зберігання лаків і фарб повинна щільно закриватися, мати 

маркування і бути справною. Звільнену тару відразу здають на склад. 

На робочих місцях легкозаймисті і горючі матеріали можуть знаходитися в 

кількостях одноденної витрати за умови дотримання пожежної безпеки. 



Деякі розчинники шкідливо діють на шкіру людини. При роботі з ними на руки 

надівають тонкі гумові рукавички. Якщо розчинник потрапив на шкіру, то треба 

відразу ж вимити руки з милом. 

При зануренні виробів у просочувальну ванну не треба допускати їхнього 

падіння, щоб уникнути розбризкування просочувального розчину. При закочуванні 

візків з деталями в сушильну піч візок треба штовхати від себе. Вмикання сушильної 

камери дозволяється тільки після щільного закриття стулок камери. Сушіння 

обмоток індукційним способом повинні виконувати двоє працюючих на 

огороджених ділянках з вивішеними попереджувальними плакатами. 

У сушильно-просочувальних відділеннях все устаткування повинно мати 

вибухозахищене виконання. 

Всі працівники, що мають справу з лакофарбовими матеріалами, повинні пройти 

спеціальний інструктаж з безпеки праці. 

Заходи безпеки при такелажних роботах. Всі операції з переміщення і 

підіймання вантажів, починаючи з розвантаження в місцях складування і кінчаючи 

установкою на місця монтажу, відносяться до такелажних робіт. Ці роботи 

вимагають особливої обережності і виконуються спеціально підготовленими 

робітниками-такелажниками, що знають правила поводження з вантажами. 

Вантажі масою більшою ніж 20 кг дозволяється піднімати тільки піднімальними 

механізмами, причому тільки вертикально й у два прийоми: спочатку піднімають 

вантаж на висоту 0,5 м, а, переконавшись у надійності його кріплення, роблять 

подальший підйом або переміщення. Всі стропи повинні мати бирки із зазначенням 

вантажопідйомності, дати випробування і придатності до роботи. 

          При підйомі електричного устаткування (наприклад, статора двигуна) з метою 

захисту його від пошкодження стропами застосовують спеціальні пристосування. Ці 

пристосування виключають надавлювання стропів, на яких піднімається 

устаткування. 

           Роботами з підіймання і переміщення вантажів повинен керувати бригадир. 

 

 



ТЕМА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРОВОДОК ТА 

ЕЛЕКТРОПРОВОДОК СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. 

Особливості технічного обслуговування і ремонту переносних та 

пересувних струмоприймачів, зварювальних трансформаторів. 

При експлуатації і монтажі обладнання часто виконують зварювальні роботи. 

Як джерела зварювального струму застосовують одно і багато постові 

трансформатори, випрямлячі та спеціальні генератори постійного і змінного струму. 

На органах керування зварювальним обладнанням повинні бути написи або умовні 

знаки, які вказують на функціональне призначення, і, крім того, фіксатори 

положення або огородження, що запобігає самовільному перемиканню. На 

зварювальні установки з боку мережі живлення встановлюють автоматичні вимикачі 

та запобіжники. З'єднувальні проводи між пересувною зварювальною установкою і 

пунктом живлення (довжиною не більше 10 м) захищають від механічних 

пошкоджень. 

Струм до електрода підводять по шланговому кабелю; зворотним провідником 

служить сама зварна конструкція та гнучкі проводи. Забороняється використовувати 

для цього мережу заземлення і металеві конструкції технологічного обладнання, яке 

не зварюють. Необхідно заземлити затискач вторинної обмотки зварювального 

трансформатора (до нього підключено зворотний провідник), а також корпус 

зварювальної установки (для цього передбачено спеціальний болт з надписом 

"Земля"). 

Зварювальне обладнання пересувного типу, яке важко заземлити, забезпечують 

пристроєм захисного вимкнення. 

Конструкція зварювального електродотримача повинна відповідати вимогам 

ПУЗ, застосовувати саморобні тримачі забороняється. Постійні роботи з 

електродугового зварювання потрібно проводити у спеціально вентильованих 

приміщеннях, які відповідають вимогам СНиП. 

Електротехнічний персонал спостерігає за станом зварювальних установок, 

приєднує їх до електромережі і від'єднує від неї. У електрозварників повинна бути 

кваліфікаційна група не нижче II. Під час роботи зварник одягає спеціальний одяг 

(куртку, штани, черевики з глухим верхом, рукавиці, фартух, нагрудник і головний 

убір), а обличчя і очі захищає щитком або маскою. Скло щитка підбирають залежно 

від режиму зварювання. Виконуючи роботи всередині металевих конструкцій, на 



відкритому повітрі після дощу або снігопаду, зварник користується додатковими 

захисними засобами. 

При експлуатації зварювальних трансформаторів, генераторів і перетворювачів 

проводять технічне обслуговування і поточні ремонти згідно з графіками. 

Технічне обслуговування проводять на місці установки обладнання, а поточні 

ремонти залежно від виду пошкодження можна проводити на місці установки або на 

пункті технічного обслуговування, у пересувній майстерні. 

            Типові обсяги робіт з технічного обслуговування однакові для зварювальних 

трансформаторів, генераторів і перетворювачів: очистити від забруднень, генератор і 

перетворювач продути стиснутим повітрям; перевірити стан заземлення, ослаблені 

затискачі підтягнути; перевірити стан проводів, що підводять живлення, і 

зварювальних кабелів. 

Для окремих видів зварювальних електроустановок додатково виконують такі 

роботи: 

трансформатори: перевірити стан механізму регулювання зварювального струму і 

конденсатора фільтра захисту від радіоперешкод; впевнитися у відсутності сторонніх 

шумів при роботі трансформатора, перевірити стабільність дуги при зварюванні; 

генератори і перетворювачі: перевірити стан з'єднання генератора з приводним 

двигуном; оглянути контактні з'єднання і дошку затискачів, ослаблені з'єднання 

підтягнути, дошку затискачів з відколами і тріщинами замінити; очистити щітковий 

механізм від забруднень, перевірити його технічний стан і відповідність положення 

траверси заводським позначкам; визначити ступінь іскріння, а при підвищеному 

іскрінні виявити причину і усунути її; замінити зношені або пошкоджені щітки; 

оглянути колектор генератора (перетворювача), при наявності слідів підгоряння 

виявити і усунути причини, а колектор пошліфувати шліфувальною шкуркою; 

перевірити опір ізоляції обмоток генератора, стан мастила підшипників; перевірити 

роботу генератора (перетворювача) на холостому ходу, стабільність зварювальної 

дуги при повному навантаженні та ступінь іскріння щіток. 

Технічне обслуговування і поточний ремонт зварювального електрообладнання 

проводять відповідно до графіка, складеного раніше, з дотриманням періодичності, 

яка встановлюється за табл. 12.2   Періодичність технічного обслуговування і 

поточних ремонтів зварювальних трансформаторів, генераторів і перетворювачів 

Табл.1.1 



 

П р и м і т к а .  Періодичність ТО і ТР наведена для тривалості роботи 

зварювального електрообладнання до восьми годин на добу. При використанні 

більше восьми годин на добу значення періодичності необхідно помножити на 

коефіцієнт 0,6. 

Поточний ремонт зварювальних трансформаторів. Залежно від виду 

пошкодження поточний ремонт, як зазначалося раніше, проводять на місці установки 

трансформатора або на пункті технічного обслуговування. 

Перед розбиранням вимірюють опір ізоляції обмоток трансформатора відносно 

корпуса і перевіряють, як працює механізм регулювання зварювального струму. 

Якщо опір ізоляції обмоток трансформатора нижчий за значення, вказані в технічних 

вимогах на поточний ремонт, або ходовий гвинт механізму регулювання 

зварювального струму обертається туго, із заїданням, то трансформатор 

відправляють на дільницю технічного обслуговування і ремонту електрообладнання. 

Знявши кожух, вимірюють опір ізоляції стяжних шпильок відносно 

магнітопроводу. Якщо він нижчий за допустиме значення, то, надівши кожух, 

трансформатор також відправляють на пункт технічного обслуговування. 

При подальшому розбиранні трансформатора знімають проводи і шини, механізм 

регулювання, покажчик і перемикач зварювального струму, контактні затискачі. 

Магнітопровід, не розбираючи, залишають на візку; обмотки також не знімають. 

Потім проводять дефекацію деталей і збірних одиниць; при необхідності їх 

розбирають, регулюють або замінюють окремі деталі. 

При обриві обмоток, міжвиткових і замиканнях на корпус, обвуглені ізоляції 

обмоток, пошкодженні магнітопроводу, а також, якщо опір ізоляції обмоток після їх 



сушіння нижчий за норму (2,5 МОм), трансформатори направляють на капітальний 

ремонт. 

Після поточного ремонту трансформаторів необхідно: 

 перевірити якість збирання трансформатора, легкість ходу механізму 

регулювання зварювального струму; 

 виміряти опір ізоляції первинних і вторинних обмоток відносно корпуса і між 

собою (він повинен бути не менший ніж 2,5 МОм); 

 випробувати на електричну міцність ізоляцію обмоток відносно корпуса і між 

собою напругою 2,5 кВ (для первинних обмоток напругою 380 В) і 2 кВ (для 

первинних обмоток напругою 220 В) протягом однієї хвилини; 

 випробувати міжвиткову ізоляцію первинних обмоток трансформатора при 

частоті 100 Гц напругою 500 В і 280 В відповідно для котушок, розрахованих на 

напругу 380 і 220 В; 

визначити похибку покажчика зварювального струму, яка не повинна перевищувати 

7,5 відсотка. 

Персонал, що обслуговує пересувні електрифіковані машини, повинен мати 

кваліфікаційну групу не нижче II. Необхідно слідкувати за тим, щоб не натягувався 

гнучкий кабель живлення і машини не наїжджали на нього. Якщо пересувну 

електрифіковану машину треба встановити на іншій дільниці, то кабель вимикають 

вимикачем, потім від'єднують від щитка. 

Висота підвішування тролейних ліній електрифікованих візків, опромінювальних 

та інших установок у виробничих приміщеннях повинна бути не менша ніж 3 м. 

Напругу на такі лінії подають тільки під час роботи установок. До повітряних мереж 

напругою 380/220 В електрифіковані машини приєднують за допомогою контактів, 

які накладають на проводи ізольованими штангами. Тому в електродвигунів машин 

повинні бути окремі вимикачі. Підключати декілька машин до одного вимикача 

заборонено. Пересувні установки, що працюють Сезонно, в інші пори року 

від'єднують від електромережі. 

Електрообладнання, машини і механізми оглядають щомісячно. Обсяг оглядів 

викладено в місцевій інструкції з експлуатації конкретних видів машин і механізмів. 

Поточний ремонт електрообладнання проводять не рідше одного разу на рік. 

При експлуатації і виконанні монтажних робіт широко застосовують 

електрифікований інструмент. Підводжувана до нього напруга повинна бути не 



більша ніж 220 В у приміщеннях з  нормальними умовами і не вища ніж 36 В у 

приміщеннях з підвищеною небезпекою, а також при роботі поза приміщеннями. 

Якщо нема інструменту напругою 36 В, можна застосувати інструмент, 

розрахований на напругу 220 В, використовуючи при цьому захисні засоби 

(діелектричні рукавиці, килимки, калоші) і обов'язково надійно заземливши 

(занудивши) його корпус. 

         Інструмент з подвійною ізоляцією при робочій напрузі 220 В можна 

використовувати без захисних засобів в усіх виробничих приміщеннях (крім 

приміщень з хімічно активним середовищем) і на відкритих майданчиках з підлогами 

різних видів. 

         В інструменті та штепсельних з'єднаннях не повинно бути доступу до 

струмоведучих частин. Конструкція інструменту повинна бути такою, щоб його 

можна було швидко ввімкнути в мережу і вимкнути від неї. У штепсельних 

з'єднаннях потрібен додатковий заземлюючий (занулюючий) контакт. Не рідше 

одного разу на місяць мегомметром, розрахованим на напругу 500 В, перевіряють 

опір ізоляції, відсутність замикань на корпус або обрив заземлюючої жили. Опір 

звичайної ізоляції повинен бути не меншим ніж 1 МОм, подвійної - не меншим ніж 2 

МОм. 

Після капітального ремонту електроінструменту додатково випробовують 

ізоляцію обмоток і струмоведучого кабелю відносно корпуса і зовнішніх металевих 

деталей підвищеною напругою промислової частоти. Для електроінструменту 

напругою до 36В випробувальна напруга, що підводиться протягом однієї хвилини, 

повинна бути 550В, а вищою за 36В - 900 В. Замість цього випробування можна 

вимірювати опір ізоляції К60 протягом однієї хвилини мегомметром напругою 2500В. 

Перед початком роботи з електрифікованим інструментом перевіряють стан 

проводу, справність заземлювача, цілість ізоляції, а також стан жил кабелю. 

Для приводу інструменту застосовують однофазні колекторні та трифазні 

асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором, враховуючи, що інструмент 

призначений для роботи в повторно-короткочасному режимі, а при тривалому 

режимі електродвигуни можуть перегрітися і вийти з ладу. Тому необхідно стежити 

за ступенем їх нагрівання. Крім того, слід періодично оглядати двигун (особливо 

колектор і щітковий апарат), своєчасно прочищати колектор. 



Експлуатація пристроїв занулення. В електроустановках сільських споживачів при 

порушенні ізоляції металеві частини обладнання можуть опинитися під напругою, 

небезпечною для життя людей і тварин. Тому, як відмічалося раніше, всі металеві 

частини обладнання (корпуси електрифікованих машин, електродвигунів та 

переносних електроприладів, кожухи розподільних щитів, освітлювальну і 

опромінювальну арматуру тощо) заземлюють (занулюють), приєднуючи їх до 

нульового проводу електромережі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ 

ОПРОМІНЮЮЧИХ УСТАНОВОК, ПРИСТРОЇВ ЗАЗЕМЛЕННЯ І ЗАНУЛЕННЯ 

СПОЖИВЧИХ УСТАНОВОК. 

Особливості технічного обслуговування спеціальних пристроїв від 

ураження електричним струмом тварин та обслуговуючого персоналу. 
 

Експлуатація пристроїв занулення. В електроустановках сільських споживачів 

при порушенні ізоляції металеві частини обладнання можуть опинитися під 

напругою, небезпечною для життя людей і тварин. Тому, як відмічалося раніше, всі 

металеві частини обладнання (корпуси електрифікованих машин, електродвигунів та 

переносних електроприладів, кожухи розподільних щитів, освітлювальну і 

опромінювальну арматуру тощо) заземлюють (занулюють), приєднуючи їх до 

нульового проводу електромережі. 

Справність заземлюючих пристроїв перевіряють при оглядах і контрольних 

вимірюваннях. Зовнішній огляд заземлюючих провідників виконують не рідше 

одного разу на шість місяців, а в сирих і особливо сирих приміщеннях - не рідше 

одного разу на три місяці. Після кожної аварії в мережі електропостачання проводять 

позачергові огляди заземлюючих провідників і місць контактних з'єднань. Опір 

контактних з'єднань вимірюють не рідше одного разу на рік після кожного 

капітального ремонту за допомогою омметра М372 або приладу М416. Величина 

опору не нормується, але орієнтовно вона повинна бути не більша ніж 0,1 Ом. 

Ефективність системи заземлення (занулення) визначають, перевіряючи умови 

автоматичного вимикання пошкодженої електроустановки. 

Безпека паці під час експлуатації і ремонту електроустановок спеціального 

призначення. 

Стосовно заходів безпеки роботи поділяються на три категорії: при повному 

знятті напруги з установки; при частковому знятті напруги; без зняття напруги. 

При роботі з повним або частковим зняттям напруги переносні заземлення слід 

накласти з усіх боків, а якщо це неможливо, вжити заходів, які перешкоджають 

помилковій подачі напруги до місця роботи (механічне запирання приводів, 

рубильників, автоматів, використання ізоляційних прокладок тощо). 



На всіх рубильниках і автоматах, якими можна подати напругу на обладнання, 

що вимкнуто для проведення робіт, необхідно вивісити плакати: "Не вмикати, 

працюють люди!". 

При роботі без зняття напруги поблизу струмопровідних частин, що знаходяться 

під напругою, повинні бути вжиті заходи, які перешкоджають наближенню 

працюючих до цих струмопровідних частин. До таких заходів належать: 

 безпечне розміщення працюючих по відношенню до струмопровідних частин, 

які знаходяться під напругою; 

 організація безперервного нагляду за працюючими; 

 використання основних і додаткових ізолюючих захисних засобів. 

Після ремонту роблять прибирання, і відповідальний за ремонт, 

оглянувши місце роботи, дозволяє зняти всі запобіжні заземлення, прокладки і 

плакати. Про закінчення робіт він доповідає оперативному черговому і робить запис 

у наряді та журналі. 

                організація безперервного нагляду за працюючими; 

 використання основних і додаткових ізолюючих захисних засобів. 

Після ремонту роблять прибирання, і відповідальний за ремонт, 

оглянувши місце роботи, дозволяє зняти всі запобіжні заземлення, прокладки і 

плакати. Про закінчення робіт він доповідає оперативному черговому і робить запис 

у наряді та журналі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ. 

ТО і ремонт КВП 
 

      Вимірювальні прилади. До них відносять прилади: пневматичні, манометричні, 

електричні для вимірювання струму, напруги, потужності, опору, ємності, 

індуктивності та інших величин. Це амперметри, вольтметри, омметри, фазометри, 

комбіновані та цифрові прилади. 

Вимірювальні прилади можуть бути показуючими, самописними (реєструючими) і 

підсумовуючими {інтегруючими). У процесі їх експлуатації виникають перш за все 

несправності в кінематичних елементах, що призводить до збільшення похибки 

показів або їх відсутності. 

При відсутності показів електричних приладів необхідно перевірити, чи нема обриву 

струмопроводів обмоток рамок, шунтів і резисторів; пнемо манометричних приладів 

« обриву з'єднувальних трубопроводів або їх засмічення. 

Несправності в кінематичних елементах приладів виникають при збільшенні тертя, 

забрудненні та корозії; неякісному з'єднанні ланок; деформації вимірювальних 

перетворювачів і стрілок; зношуванні кернів і осей. Щоб знайти ці несправності, 

прилад розбирають і ретельно оглядають кінематичні елементи. При підвищеному 

терті та забрудненні деталі механізму очищають і промивають у бензині. Якщо 

виявлено деформацію або обрив елементів, а також короткі замикання в котушках, то 

їх ремонтують або замінюють. 

У складних вимірювальних приладах збільшення похибки і відсутність показів 

можуть бути викликані порушенням режимів роботи підсилювача, а також виходом з 

ладу діодів, резисторів мостів. Так, наприклад, якщо прилад не фіксує постійний 

струм на всіх межах, але працює на межах змінного струму, це означає, що з ладу 

вийшов випрямний блок. 

Щоб знайти несправності в складних вимірювальних пристроях, за допомогою 

приладів діагностики перевіряють параметри окремих елементів відповідно до 

принципових схем.  

 



Несправності схем і елементів автоматичного керування, методика їх 

визначення та способи їх усунення. 

 

         У пусковій і регулювальній апаратурі найчастіше зустрічаються такі види 

несправностей: перегрівання котушок пускачів, контакторів і автоматів, між виткові 

замикання і замикання на корпус котушок, перегрівання контактів та сильне їх 

зношення, незадовільна ізоляція, механічні несправності. 

Перегрівання котушок змінного струму виникає внаслідок заклинення якоря 

електромагніту в його розімкненому положенні і низької напруги живлення котушок. 

У розімкненому положенні якоря котушка пускача споживає значно більший струм, 

ніж при втягнутому якорі, тому вона швидко перегрівається і згоряє. 

Міжвиткові замикання виникають через погану намотку котушки. Особливо це 

проявляється, якщо витки, які прилягають до фланців каркаса котушки, зісковзують 

у нижні шари, внаслідок чого виникають відносно великі різниці напруг, які 

пошкоджують міжвиткову ізоляцію. 

Міжвиткові замикання виникають переважно в котушці змінного струму, тому 

що в ній міжвиткові амплітудні напруги більші, ніж у котушці постійного струму. До 

того ж, котушки змінного струму знаходяться під посиленою вібрацією з боку 

сталевого осердя. 

Замикання на корпус виникає у випадку нещільної посадки безкаркасної 

котушки на сталевому осерді. Вібрації в магнітній системі призводять до 

перетирання ізоляції котушки та її відгалужень, внаслідок чого може виникнути 

замикання на заземлений сталевий корпус апарата. 

На нагрівання контактів впливає струмове навантаження, тиск на них, розміри 

і розхил контактів, а також умови охолодження та окислення їх поверхонь, механічні 

дефекти в контактній системі. При сильному нагріванні контактів підвищується 

температура сусідніх частин апарата і, як наслідок, руйнується ізоляційний матеріал. 

При несприятливих умовах гасіння електричної дуги контакти окислюються. На 

поверхнях контактів, які стискаються, виникає шар з поганою провідністю. Цьому 

сприяє неправильно підібране мастило, яке містить окислюючі речовини, або занадто 

товстий шар мастила. 



Використовувані в зовнішніх установках для змащування контактів консистентні 

мастила не повинні містити вапнистого (кальцієвого) мила, тому що в них на холоді 

появляються виділення, які зумовлюють заїдання та інші пошкодження. 

Незалежно від розмірів поверхні, яка відводить тепло, тиск на контакти повинен 

становити 0,25-0,3 Н/мм
2
. 

Зношування контактів залежить від сили струму, напруги і тривалості горіння 

електричної дуги між ними, частоти і тривалості вмикань, якості і твердості 

матеріалу, контактів. 

На ступінь обгоряння впливає форма і розмір контактів. При дуже великій 

ширині контактів (більшій ніж 30 мм) бокова складова струму і магнітне поле в 

контакті сильно збільшуються, електрична дуга "вторгається" в стінку дугогасильної 

камери і руйнує контакти. 

Пошкодження ізоляції проявляється в утворенні на її поверхні шляхів для 

струмів витікання, тому необхідно захищати її від бруду і пилу. Значна частина 

пошкоджень спричиняється зволоженням ізоляції та її руйнуванням під час 

будівельно-монтажних робіт і транспортування. 

           Механічні несправності в апаратах виникають внаслідок корозії, 

пошкодження осей, пружин, підшипників та інших конструктивних елементів. 

Зношення деталей і явища втоплення зумовлюються поганим змащуванням рухомих 

частин, накопиченням вологи, використанням у конструкціях, які працюють на удар, 

дуже крихких або дуже м'яких матеріалів. 

 

Безпека праці під час експлуатації і ремонту засобів автоматизації 
 

П р и  експлуатації засобів автоматизації установок повинна бути забезпечена 

повна безпека обслуговуючого персоналу. Знання «Правил техніки безпеки» 

обов'язкове для всіх, хто зв'язаний з експлуатацією засобів автоматизації. 

При експлуатації автоматичних систем і установок треба враховувати всі 

загальні положення техніки безпеки і особливості експлуатації автоматичних 

пристроїв. Оскільки автоматизовані установки працюють без участі людини, для 

них характерні і відносно довгі та розгалужені з'єднувальні мережі, що зв'язують 

численні елементи засобів контролю і керування. Тому, поряд з обов'язковим 



виконанням усіх вимог техніки безпеки, повинні бути поставлені особливі вимоги 

до захисних огороджень. 

 Усі металеві частини повинні бути приєднані до нульового провода, 

з'єднаного з контуром заземлення. 

 Перед пуском автоматизованої установки обов'язково треба подавати 

попереджувальні звуковий і світловий сигнали. 

 Кожний автоматизований об'єкт колгоспу, радгоспу повинен бути 

вкомплектований засобами захисту  гумовими рукавичками, килимками, 

індикаторами напруги, попереджувальними плакатами. 

 При проведенні налагоджувальних і ремонтних робіт неминучі деякі 

перез'еднування в схемах. Такі тимчасові перез’єднування виконують гнучким 

проводом марки ПРГ різного забарвлення. Проводи повинні мати опір ізоляції не 

менш як ЗО—50 МОм. 

 Усякі перемикання тимчасового характеру треба виконувати надійно, добре 

перевіреними проводами без скруток. . 

 Приєднувати проводи до корпусів електричних машин і апаратів треба 

тільки за допомогою болтів. 

При захованій проводці всі стики труб повинні бути зварені. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ, ТРАКТОРІВ, 

КОМБАЙНІВ. 

 

Технічне обслуговування генераторів, реле регуляторів. 

 

Тепер широко застосовуються генератори як постійного струму, так і змінного. 

Основні несправності генераторів постійного струму і стартерів, їх визначення і 

ліквідацію описано в розділі XIII. 

Генератори змінного струму можуть не збуджуватись не тільки через 

пошкодження обмотки статора (обрив, виткові замикання і замикання на корпус), а 

й внаслідок розмагнічування полюсів ротора. Полюси ротора генератора, як і ротора 

магнето, намагнічують на спеціальному приладі постійним струмом. Недостатня 

напруга генератора може бути також внаслідок слабкого натягу приводного паса. 

Перегрівання генератора (допустима температура корпуса 60°С) може настати 

внаслідок зачіпляння ротора за осердя корпуса, замикань в обмотці і заїдань 

підшипників вала ротора, 

У реле-регулятор (РР) входять: реле зворотного струму, регулятор напруги і 

обмежник струму. Для всіх цих реле характерні однакові несправності: погіршення 

етапу контактів, розбіжність їх осей, заїдання і люфт якорів, ослаблення кріплення 

стояків, осердя і т. п. Пошкодження усувають звичайними методами: підтягуванням 

гвинтів кріплення, переклепуванням і правленням стояків, якорів і т; п. Обгорілі 

контакти зачищають надфілем, а при висоті контактів менше 0,3 мм замінюють або 

переклепують. 

Обриви в обмотках і їх замикання на корпус визначають за допомогою 

контрольної лампи або мегомметра, а виткові замикання за методом опору. 

Пошкоджені обмотки найчастіше перемотують або замінюють. Ізолювальні деталі 

реле-регулятор а випробовують на пробій напругою 220 або 380 В. У 

відремонтованих реле-регуляторів перевіряють і регулюють зазори між Осердям та 

якорем і контактами. 

Наприклад, у регуляторів типу РР-81 і РР-ЗГ5 і їх модифікацій зазор між якорем 

і осердям у реле зворотного струму встановлюють такий, що дорівнює 1,0 — 1,6 мм, 

у реле напруги і в обмежника струму — 1,4 — 1,5 мм, а зазор між контактами реле 



зворотного струму — 0,7 - 0,9 мм. У РР-24 зазори між якорем і осердям усіх реле 

повинні дорівнювати 1 ,4—  1,5 мм, а зазор між контактами реле зворотного струму 

 0,3 — 0,4 мм. 

        Зазори регулюють, підгинаючи стояки, відгинаючи обмежники відходу якоря 

або переміщаючи контакти. 

        Складений реле-регулятор випробовують і регулюють на контрольно-

випробовувальному стенді разом зі справним генератором і зарядженою 

акумуляторною батареєю. 

 

Технічне обслуговування електрообладнання системи пуску двигуна. 

Тепер на ряді автомашин з'явилася електронна схема запалювання. Контакти 

переривника, на які руйнівно діє електрична дуга, пара масла, вологи і повітря 

замінені напівпровідниковими тріодами, а контакти лише керують роботою 

тріодів. Існують і безконтактні схеми запалювання. 

         Коли схему складено правильно, налагоджування її полягає лише в перевірці і в                                                          

разі потреби в регулюванні напруги заряду накопичувальних конденсаторів, яка по-

винна становити при нормальній температурі 340 — 370 В. Цю напругу регулюють 

зміною опору резистора, а вимірюють її спеціальним імпульсним вольтметром або 

осцилографом. 

Основними несправностями електронних схем запалювання є пошкодження 

напівпровідникових приладів. Для перевірки транзисторів користуються схемою, 

зображеною на рис. 2.1. Коли транзистор справний, лампочка горить, а при зміні 

полярності гасне. Аналогічно перевіряють і емітерний перехід транзистора, тільки 

«плюс» подають не на колектор, а на емітер. Схему перевірки діодів показано на рис. 

59. Якщо лампочка горить, то діод справний, якщо не горить або ж горить незалежно 

від полярності приєднання приладу, то діод несправний. Для перевірки транзисторів 

застосовують також схему, наведену на рис.2.1. 



 

також схему, наведену на рис. Навантажувальний опір становить 40 — 50 Ом. При 

справному транзисторі напруга на виводах емітер — колектор для транзисторів П217, 

П217В,П4Б повинна бути більшою від нуля, але не більшою від 0,5 В, для 

транзистора П214В — 1,0 В і для П302 — 5 В (два останні ставлять на електронних 

реле-регуля- 60А). При від'єднанні виводу бази від колектора транзистор  запирається 

і прилад показує напругу джерела живлення, тобто 12 В. Інші покази свідчать про 

несправність транзистора. Коли діод справ ний, напруга приладу буде відмінною від 

нуля, але не перевищуватиме 1 В. Крім того, як і в будь-якій схемі, в електронній 

схемі можуть бути обриви, замикання на «масу», пошкодження опорів. Усі їх легко 

виявити простими, наведеними раніше, методами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: РЕМОНТ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ, ТРАКТОРІВ І 

КОМБАЙНІВ. 

Несправності магнето і їх усунення 

Несправності магнето: розмагнічування полюсів магніту і за чіпляння магніту за 

полюси внаслідок вібрацій і спрацювання підшипників. Для усунення спрацьованих 

підшипників магнето розбирають, для намагнічення магнето намагнічують ротор на 

спеціальному приладі НА-5-ВИМ постійним струмом.  

Безпека праці під час ремонту електрообладнання автомобілів, тракторів і 

комбайнів. 

        Ремонт автотракторного електроустаткування аналогічний до ремонту  силового 

електроустаткування. Тому всі положення техніки безпеки, наведені в розділі VIII, 

застосовні і в цьому разі. Але, крім цього, слід ураховувати дуже високу напругу в 

системі запалювання, а це зобов'язує під час її ремонту бути особливо обережним. 

        Особливо обережним треба також бути під час регулювань і налагоджувань 

електроустаткування на працюючих двигунах внутрішнього згоряння, де існує 

підвищена пожежонебезпека через наявність пари пального, небезпека від обертових 

частин тощо. 

 

ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. 

Заходи щодо зниження споживання реактивної потужності 

електроприймачами і шляхи щодо підвищення коефіцієнта потужності. 

           

         Втрати електроенергії в двигунах. Електродвигуни вибирають так, щоб їх 

тип і потужність точно відповідали сільськогосподарській машині. Іноді при 

експлуатації деякі двигуни виявляються ненавантаженими. Аналізуючи їх 

роботу, з'ясовують, що робоча машина використовується не на повну 

потужність, тому електродвигун працює з недовантаженням або потужність 

двигуна значно вища за ту, яка потрібна для робочої машини. В обох випадках 

спостерігається різке зниження значення коефіцієнта потужності і зростають 

втрати реактивної потужності і електроенергії. 



         Щоб унеможливити роботу сільськогосподарських машин з 

електроприводом вхолосту внаслідок неправильного розміщення пускової 

апаратури, останню розміщують поблизу працюючої машини. 

          В умовах експлуатації треба, звертати увагу на конструктивні особливості 

електродвигунів. Електродвигуни з підшипниками ковзання мають гірший 

косинус  і нижчий к. к. д., ніж електродвигуни з шариковими і роликовими 

підшипниками. Це пояснюється тим, що для підвищення надійності експлуатації 

електродвигуни з підшипниками ковзання виготовляють з повітряним зазором, 

більшим, ніж у електродвигунів з шариковими підшипниками. 

У сільському електропостачанні належну увагу слід приділяти якості електроенергії. 

За правилами технічної експлуатації напруга на затискачах електроприймачів у будь-

якому пункті мережі при будь-якому режимі її навантаження не повинна відхилятись 

від номінальної більш як на 7,5%. 

  Коли напруга на затискачах електродвигунів знижується, то знижується 

продуктивність роботи і виробничих механізмів. Витрата електроенергії на 

виготовлення продукції в цьому разі різко зростає. 

       Підвищення напруги на затискачах двигуна призводить до збільшення 

споживаної ним реактивної потужності. У середньому на кожний процент 

підвищення напруги споживана реактивна потужність збільшується на 3% і більше. 

       У випадку несиметрії напруг в електроприймачів виникають струми нульової і 

зворотної послідовностей, які сприяють збільшенню сумарних струмів в окремих 

фазах елементів мережі, що в свою чергу призводить до збільшення втрат потужності 

і електроенергії. 

       Втрати електроенергії в освітлювальних установках. У сільському господарстві 

витрата електроенергії на освітлення житлових будинків і виробничих приміщень 

досягає 50% загального споживання. електроенергії, тому питанням зниження втрат в 

освітлювальних установках приділяють велику увагу. Для різних приміщень і 

виробничих процесів Сільського господарства потрібна певна освітленість. Тому 

потужність і тип ламп, а також розміщення світильників повинні точно відповідати 

проекту. 

       Однією з основних умов у боротьбі за економію електроенергії є утримання 

електроламп і освітлювальної арматури в чистоті. Пил, кіптява, що осідають на 

лампах і арматурі, різко знижують освітленість. Практика показує, що забруднені 



лампи і арматура зменшують освітленість у 1,5—2 рази. Чисті стіни і стелі 

приміщень, пофарбовані в світлі тони, значно підвищують ефективність елек-

тричного освітлення. 

       Іноді внаслідок недогляду або відсутності ліхтарного провода в колгоспах і 

радгоспах цілодобово горять лампи вуличного освітлення. Щоб боротися з цим, 

передбачають централізоване вмикання й вимикання освітлення ї автоматичне 

керування зовнішнім освітленням. 

Заходи з підвищення ефективності використання електричної енергії. Однією з 

найважливіших умов раціонального використання електричної енергії в сільському 

господарстві є впровадження автоматизації виробничих процесів. Автоматизація дає 

змогу підвищити технічний рівень сільськогосподарського виробництва, забезпечити 

точно заданий технологічний процес, Знизити собівартість продукції; крім того, вона 

Сприяє досягненню найвищої продуктивності праці, що безпосередньо зв'язано із 

зниженням питомих витрат електроенергії на одиницю сільськогосподарської 

продукції. 

         Загальна витрата електроенергії електроприймачів по господарству складається 

з витрат енергії, затрачуваної безпосередньо на виконання основного технологічного 

процесу, і витрат енергії на допоміжні потреби (освітлення, вентиляція, внутріцехові 

втрати в мережах, внутріцеховий транспорт та ін.). Отже, розумно використовуючи 

нормативи з витрачання електроенергії на допоміжні потреби, можна істотно 

знизити споживання електроенергії на одиницю сільськогосподарської продукції в 

цілому по господарству. 

Витрату електроенергії на механізми основного виробництва визначають, 

безпосередньо вимірюючи споживану потужність або розраховуючи її витрату (за 

даними про номінальну потужність агрегатів, коефіцієнти навантаження і тривалість 

роботи за зміну, добу, місяць). 

Аналіз результатів вимірювань або розрахункових даних дає змогу судити про 

раціональне використання як машин, агрегатів, так і електроустаткування. 

Аналізуючи витрату електроенергії в сільськогосподарському виробництві, 

доводиться враховувати вплив сезонних факторів, коли споживання електроенергії на 

одиницю продукції значно підвищується. При цьому треба встановити уточнені 

питомі норми. витрати електроенергії на осінньо-зимові і весняно-літні періоди. 

 



Приймально-здавальні випробування під час пуску в експлуатацію 

установок для підвищення коефіцієнта потужності 

 

Правилами встановлення електроустановок передбачено приймально-здавальні 

випробування конденсаторів у такому обсязі: 

 Вимірювання опору ізоляції мегомметром на 2500 В. Значення опору ізоляції 

між виводами і відносно корпуса   R60/ R15 не нормують. 

 Вимірювання ємності, яка не повинна відрізнятися від паспортної на 16% для 

конденсаторів на робочу напругу 6,3 кВ і на 9% для конденсаторів на напругу 10 кВ. 

Ємності окремих фаз конденсаторів не повинні різнитися  між собою більш як на 

5%. Зменшення ємності понад нормовані значення свідчать про обрив 

струмопровідних частин конденсатора, а збільшення — про частковий пробій секції. 

Порівнюючи значення ємності, виміряні при різних температурах, слід вводити 

температурні поправки, що становлять 0,5—0,65 % на кожні 10° зміни температури 

(з підвищенням температури ємність збільшується). 

Випробування підвищеною напругою промислової частоти.  

Тривалість прикладання напруги — 1 хв. 

Якщо немає джерела напруги достатньої потужності, то випробування змінним 

струмом можна замінити випробуваннями випрямленим струмом подвоєного 

значення. 

Ізоляцію фарфорової підставки випробовують напругою 70 кВ промислової 

частоти. 

Випробування батареї силових конденсаторів триразовим вмиканням на номінальну 

напругу з контролем сили струму в усіх фазах. Різниця струмів у фазах не повинна 

перевищувати 5%. Перед випробуванням перевіряють цілість фарфору, упевнюються, 

що всі болтові з'єднання надійні, немає підтікань масла, спучувань банок і т. д. 
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