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ВСТУП 

 

Забезпечення споживачів електричною енергією здійснюється через систему 

електропостачання, котра здійснює надійну передачу та розподілення електричної 

енергії електроприймачам, забезпечує безперебійну передачу необхідної 

потужності  в години максимальних навантажень, при нормованій якості, а, також, 

має задовольняти умовам безпечної експлуатації, економічності та мати надійне 

керування. Для професійного та коректного вирішення завдань, що пов’язані з 

електропостачанням сільськогосподарських виробничих об’єктів та сільських 

населених пунктів, інженер повинен мати достатній обсяг теоретичних знань та 

практичних знань і вміти творчо використовувати їх у своїй повсякденній 

практичній діяльності. 

Розподілення електричної енергії та доведення її до споживачів здійснюється 

через розподільчі електричні мережі. Метою вивчення курсу «Електропостачання 

електроустановок споживачів»  є отримання здобувачами знань про структуру 

розподільчих мереж, технологію процесу розподілення електроенергії, основні 

принципи розрахунку та проектування систем електропостачання, а, також, 

особливості енергозабезпечення спеціальних електроустановок. 

Основним завданням лабораторних робіт з курсу ««Електропостачання 

електроустановок споживачів» є закріплення здобувачами теоретичних знань, 

отриманих під час лекційних занять і в процесі самостійної роботи, а, також, вміння 

застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.  
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Лабораторна робота № 1 

Тема: Випробовування повітряних автоматичних вимикачів. 

  Мета роботи: Ознайомитися з конструкціями повітряних автоматичних 

вимикачів (автоматів). Ознайомитися з методикою визначення часу вимкнення 

автомата (часу спрацьовування) розчіплювача автомата) в залежності від 

величини струму, що протікає через автомат. 

1. Теоретичні відомості. 

Для захисту від струмів короткого замикання, струмів перевантаження та нечастої    

комутації мереж змінного та постійного струму напругою до 1000 В 

застосовуються автомати. Принцип автоматичного відключення автомата 

базується на використанні вбудованих в автомат розчіплювачів (теплового, 

електромагнітного, комбінованого, напівпровідникового та ін.). Дія розчіплювача 

(наприклад, електромагнітного) засноване на втягуванні сердечника 

електромагніта при проходженні по його обмотці струму, величина якого 

перевищує величину струму уставки. При цьому зусилля, через штовхач, 

передається на утримуючу клямку контактної групи, внаслідок чого контакти, під 

впливом пружини розмикаються. 

Робота теплових розчіплювачів заснована на вигині біметалічних пластин під дією 

нагрівання їх струмом, що через них протікає. Біметалічна пластина складається з 

двох щільно з'єднаних шарів різних металів, що володіють різним питомим 

електричним опором. При проходженні струму по одному з шарів біметалічної 

пластини в них виділяється кількість тепла, пропорційне квадрату величини 

струму. Температура цього шару пропорційна кількості виділеного тепла. Кожен із 

шарів має свій коефіцієнт теплового розширення (великим або малим). Тому пряма 

біметалічна пластина при нагріванні згинається у бік шару, що має більший 

коефіцієнт теплового розширення. Коли через електричний ланцюг, що 

захищається, проходить струм, величина якого перевищує номінальну величину, в 

нагрі-вальному елементі виділяється тепла більше, ніж при номінальному струмі, і 

біметалічна пластина згинається так, що незакріплений кінець її через штовхач 

впливає на механізм відключення контактної групи. Роль нагрівального елемента 

може виконувати і сама бімета-лічна пластина. Тоді до одного її кінця приєднують 

провід мережі, а до іншого - провід приймача електроенергії. Швидкість 

збільшення температури (згинання) біметалічної пластини пропорційна величині 

струму навантаження. 

 1.1. Автоматичні вимикачі випускаються на такими серіями: 

 1. АП50 на струми до 50 А на напругу 380 В змінного та 220 В постійного 

струму. 

 2. А3100 на струми до 600 А на напругу 500 В змінного та 220 В 

постійного струму. 

 3. АЕ2000 на струми до 100 А на напругу 660 В змінного та 220 В 

постійного струму. 

 4. А3700 на струми до 630 А на напругу 660 В змінного та 440 В постійного 

струму. 
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 5. АВМ на струми до 2000 А на напругу до 500 В змінного та 440 В постійного 

струму. 

 6. Е (Електрон) на струми до 6300 А на напругу до 660 В змінного і 440 В 

постійного струму. 

 7. Автоматичні вимикачі серії ВА на струми до 5500 А; 

Автоматичні вимикачі серії АП-50 випускаються з електромагнітним і тепловим 

розчіплювачами (виконання АП-50 МТ), тільки з тепловим розчіплювачем 

(виконання АП-50Т), тільки з електромагнітним розчіплювачем (виконання АП-

50М), а також без розчіплю-вачів на номінальний струм 50 А (неавтоматичне 

виконання АП-50). По номінальному стру-му розчіплювачів максимального 

струму автомати АП-50МТ і АП-50М випускаються на струми 1,6 А; 2,5 А; 4 А; 6,4 

А; 10 А; 16 А; 25 А; 40 А; 50 А, а по струму відсічки  електромагнітних 

розчіплювачів - на струми, що перевищують номінальні значення в 11, 7 та 3,5 рази. 

Автомати серії АП-50 застосовуються в електроустановках невеликої потужності. 

Автомати серії А3100 випускаються в одно-двох та триполюсному виконанні з 

нерегульованими розчіплювачами таких типів (рис. 1; 2; 3). 

Автомати серії А3100 і АВМ в даний час знято з виробництва, але в 

експлуатації мають дуже велике поширення. Замість них тепер випускаються 

автомати серії АЕ2000 і повітряні автомати серії ВА. 

Структура умовного позначення:АЕ20ХХ Число полюсів у комбінації з 

максимальними розчіплювачами струму (2-дво-полюсні з електромагнітними 

розчіплювачами (ЕМР) у габариті триполюсного; 3 - триполюсні з ЕМР; 4 - 

однополюсні з ЕМР та тепловим  розчіплювачем (ТР); 5 - двополюсні з ЕМР та ТР 

у габариті трьох полюсних; 6 - триполюсні з ЕМР та ТР; 7 - чотириполюсні з ЕМР; 

8 - чотириполюсні з ЕМР та ТР); величина вимикача в залежності від номінального 

струму (2 - 16 А; 3 - 25 А; 4 - 63 А; 5 - 100 А).  

Для комутації великих струмів використовуються автомати серії А3700, структура 

умовного позначення яких така: 

А37ХХХ позначення серії; величина вимикача залежно від номінального струму (1 

- 160 А; 2 -250 А; 3 – 630 А; 9 – 630 А); 

виконання вимикачів за кількістю полюсів, встановлення розчіплювачів 

струму: 

(1Б - двополюсні з ЕМР; 2Б - триполюсні з ЕМР; 3Б – двополюсні з ЕМР та 

напівпровідниковими розчіплювачами; 4Б - триполюсні з ЕМР та 

напівпровідниковими розчіплювачами; 5Б - двополюсні з ЕМР та ТР; 6Б - 

триполюсні з ЕМР та ТР; 7Б – двополюсні без розчіплювачів; 8Б - триполюсні без 

розчіплювачів; 3С - двополюсні з витримкою часу у зоні струмів короткого 

замикання (селективні); 4С - триполюсні селективні; 1Ф - двополюсні неструмо-

обмежуючі з ЕМР; 2Ф - трьох полюсні неструмообмежуючі з ЕМР; 5Ф - 

двополюсні неструмообмежуючі з ЕМР і ТР; 6Ф - триполюсні неструмообмежуючі 

з ЕМР та ТР; 5Н - двополюсні неструмообмежуючі з ЕМР та ТР до 660 В; 6Н - 

триполюсні неструмообмежуючі з ЕМР та ТР до 660 В. 

 ВА50-39-ХХХХХХХ-20ХХ номер серії; номінальний струм 630 А; 

число полюсів і кількість максимальних розчіплювачів струму: 3 - 3 полюси з 

розчіплювачами максимального струму в кожному полюсі; 8 - 2 полюси з 
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розчіплювачами максимального струму у двох полюсах у 3-х полюсному 

конструктивному виконанні вимикача; 

виконання максимальних розчіплювачів струму в зоні захисту: 3 – 

розчіплювач у зоні струмів к.з.;  

4 – розчіплювач у зонах струмів перевантаження та короткого замикання; 

виконання за додатковими розчіплювачами та 

вільним контактом; 

вид приводу та спосіб встановлення вимикача: 1 - 

ручний привід, стаціонарне виконання; 3 - електромагнітний привід, стаціонарне 

виконання; 5 - ручний дистанційний привід, висувне виконання; 7 - 

електромагнітний привід, висувне 

виконання; 

виконання за додатковими механізмами: 0 - відсутні; 5 - ручний дистанційний 

привід для 

оперування через двері РУ вимикачем стаціонарного виконання з ручним 

приводом; 6 – пристрій для блокування положення «відключено» вимикача 

стаціонарного виконання з руч-ним приводом;  ступінь захисту вимикача 

Розшифруємо позначення автомата ВА57-31-340010: 

ВА57-31 - тип автоматичного вимикача 

3 - триполюсний з трьома розчіплювачами максимального струму 

4 — наявність розчіплювачів струмів короткого замикання та струмів 

навантаження 

00 - без додаткових контактів 

1 - ручне включення, спосіб встановлення - стаціонарний 

0 — відсутні дані для додаткових контактів. 

 
Рис. 1. Тепловий, що здійснює захист аж до меж технічної стійкості при струмах 

к.з. з зворотньозалежної від струму навантаження витримкою часу (тільки на 

струми до 50 А). 
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Рис. 2.  Електромагнітний, що здійснює миттєве (tмит. ≅ 0,02 с) відключення при 

струмах, більших струму уставки. 

 
Рис. 3. Комбінований, має і тепловий та  електромагнітний елементи. 

На рис. 4. надана узагальнена схема автомата, яка дозволяє легко розібратися в 

призначенні й дії окремих його вузлів. 
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Рис. 4. Узагальнена схема автомата. 

Автомат призначено для комутації деякого кола струму I. У зазначеному на 

рисунку положенні автомат відключений і силове електричне коло розімкнуте. Для 

того щоб включити автомат треба або повернути рукоятку ручного включення 14 

по годинній стрілці, або подати напругу на електромагнітний привод 15. У обох 

випадках створюється зусилля, яке переміщаючи важелі 16 і 17 вправо, буде, 

повертати основну несучу деталь 20 автомата навколо нерухомої осі по годинній 

стрілці. Першими замикаються (дугогасні) контакти 21 і через гнучкий зв'язок 4 

створюють коло струму. При подальшому русі деталі 20 вправо замикаються 

головні контакти 3, по яких буде проходити основна частина струму силового кола. 

Після завершення операції включення вся, система залишається в, крайньому 

правому положенні за рахунок дії спеціальної засувки, що на малюнку не показана. 

Опора 13 не дозволяє важелям 16, 17 зміщуватись вниз. Одночасно при включенні 

автомата зводиться відключаюча пружина 18, що призначена для зміщення рухомої 

системи автомата вліво й розмикання контактів, якщо важелі 16 і 17 перевести 

вгору за мертву точку. Таке зміщення О3 О1 О2 66 може бути здійснене через 

механічний зв'язок 12 від кожного із чотирьох розчіплювачів. Для захисту від 

перевантажень, автомати обладнують біметалічними розчіплювачами 5. Для подачі 

напруги на підігрівник розчіплювача 7 у головне коло автомата включено 

додатковий резистор 6. Для забезпечення необхідного контактного натискання 

головні й розривні контакти мають спеціальні пружини 2 і 19. Однак практика 

показує, що сила натискання цих пружин може виявитися недостатньою для 

утримання контактів у замкнутому стані при протіканні по них струмів короткого 

замикання, оскільки в контактах з'являються електродинамічні зусиллі, які можуть 

відірвати контакти один від одного. Розрив контактів зі струмом короткого 

замикання може привести до утворення електричної дуги й зварюванню контактів. 

Щоб уникнути самовільного розмикання контактів при протіканні по них струмів 

короткого замикання застосовують компенсатори електродинамічних зусиль. 

Найбільше поширення одержали компенсатори, засновані на електродинамічному 

принципі. На рис. 4 показано компенсатор петлевого типу. По двох паралельних 

шинках 1, зв'язаним один з одним загальною віссю О2, на ділянці А-В протікають 

струми різного напрямку. У просторі між провідниками магнітні силові лінії, що 

створюються протікаючим струмом мають однаковий напрямок. Магнітні силові 

лінії згущаються й властиві їм сили бічного розпору приводять до того, що 

з'являється електродинамічна сила, яка впливає на рухому деталь компенсатора у 

ту ж сторону, що й контактна пружина 2. Результуюча сила здатна протистояти 

електродинамічній силі відштовхування контактів і запобігти самовільному 

розмиканню. При протіканні підвищеного, щодо номінальної величини, струму 

біметалічний елемент вигибається нагору й створює силу, що передається через 

механічний зв'язок 12 і переводить важелі 16, 17 нагору за мертву точку. У 

результаті чого твердий зв'язок між важелями порушується й автомат 

відключається.  

Захист від струмів короткого замикання здійснюється максимальним 

розчіплювачем 8. Коли по його котушці протікає струм короткого замикання, на 

якір діє сила, що переводить важелі 16 і 17 нагору за мертву точку, у результаті 
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чого автомат відключається. Для захисту від зниженої напруги мережі 

використовують мінімальні розчіплювачі. На котушку такого розчіплювача 10 

подається напруга захищаємої мережі. При нормальній напрузі електромагнітна 

сила утримує осердя котушки розчіплювача в притягнутому стані у нижньому 

положенні. При знижені напруги у мережі сила, що розвивається електромагнітною 

системою розчіплювача, буде вже не достатньою для протидії зворотній пружині. 

Рухома система розчіплювача 12 переходить у верхнє положення, переводячи 

важелі 16, 17 за мертву точку, і тим самим відключає автомат. Для дистанційного 

відключення автомата від кнопки управління КУ служить незалежний розчіплювач 

11, дія якого аналогічно дії електромагнітного розчіплювача. При відключенні 

автомата спочатку розмикаються головні контакти 3 і весь струм переходить у 

паралельне коло розривних контактів 21. таким чином, при розмиканні головних 

контактів дуга на них не утвориться й вони не піддаються обгоранню. Коли головні 

контакти розходяться на досить великій відстані розмикаються розривні 

(дугогасні) контакти 21. На них виникає електрична дуга, що видувається в 

дугогасну камеру 22 і гаситься там. Оскільки розривні контакти призначені для 

гасіння дуги, їх виготовляють з матеріалу, здатного протистояти її впливу. У 

реальних автоматах система важелів 16, 17 має більше складний устрій, чим на 

представленій схемі. Механізм вільного розчіплювання дозволяє автомату 

відключатися в будь-який момент часу, у тому числі й у момент включення, коли 

кожний із розглянутих розчіплювачів здійснює вплив на рухому систему автомата. 

Це забезпечується тим, що в цьому, випадку важелі 16,17 зміщується вгору за 

мертву точку й твердий зв'язок між приводною сис- 68 темою 14, 15 і рухомою 

системою автомата 20 порушується. Автомат негайно вимикається за рахунок дії 

зворотної пружини 18, незалежно від впливу включаючої сили приводної системи 

автомата. Механізм вільного розчіплювання дозволяє також запобігти можливості 

«плигання» автомата при включенні його на коротке замикання Дійсно, при 

включенні автомата в цьому випадку відбудеться спрацьовування максимального 

розчіплювача. Система важелів 16, 17 вийде за мертву точку. Автомат 

відключиться й більше не зможе ввімкнутися, тому що механічний зв'язок між 

приводом і рухомою системою автомата буде порушеним. При відсутності 

механізму вільного розчіплювання після автоматичного відключення пішло б 

повторне включення під впливом включаємої сили приводу. Відбулися б наступні 

один за одним багаторазові відключення й включення автомата у важкому режимі 

короткого замикання, що привело б до його руйнування автомата. Одним з 

відповідальних вузлів автомата є струмоведуче коло, оскільки режим тривалого 

протікання номінального струму є для нього нормальним. З іншої сторони 

струмоведуча система автомата піддається впливу великих електродинамічних 

навантажень при протіканні струмів короткого замикання. В той же час автомат 

повинен забезпечувати багаторазове відключення таких струмів і після 

відключення повинен бути придатним для тривалого пропускання номінального 

струму навантаження. Варто додати, що для одержання малого власного часу 

спрацьовування вага рухомих частин струмоведучого кола повинна бути 

мінімально можливою. При номінальних струмах до 200 А застосовують одну пару 

контактів, які для збільшення дугостійкості облицьовують металокерамікою. 
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Більші номінальні струми вимагають застосування двоступінчастого контакту типу 

мосту, що перекочується, або пари головних, і дугогасних контактів. Дугогасильна 

система автомата повинна забезпечувати надійне гасіння дуги при всіх можливих 

режимах роботи мережі. В установочних і універсальних автоматах частіше, усього 

використовують напівзакрите виконання, при якому автомат закритий кожухом з 

отворами для виходу гарячих газів. Обсяг  кожуха робиться досить велика, щоб 

уникнути появи всередині кожуха надлишкового тиску. Широке поширення в цих 

автоматів одержали деіонізуючі  дугогасні ґрати зі сталевих пластин. У цьому 

випадку гасіння дуги відбувається спокійно з мінімальним викидом іонізованих і 

нагрітих газів з дугогасного пристрою. При більших струмах застосовують 

лабиринтно-щілинні камери й камери із прямою поздовжньою щілиною. 

Втягування дуги в щілину здійснюється за рахунок сериєсного магнітного дуття. 

Для здійснення операцій по включенню апарата застосовують ручні приводи 

безпосередньої дії й електромеханічні дистанційні приводи. Ручні приводи 

застосовуються при струмах до 200 А. При більших струмах використовують 

електромеханічні приводи, що забезпечують необхідну швидкість наростання 

тиску в контактах. Як електромеханічні приводи знайшли поширення 

електромагнітні й електромоторні. Необхідна для відключення енергія в цьому 

випадку накопичується в заведеній приводом пружині. Після команди на 

відключення звільняється утримуюча засувка й автомат відключається. Недоліком 

електромагнітного привода є велика швидкість руху й удари в механізмі. 

Перевагою електромоторного привода є плавний хід механізму й відсутність 

ударів, однак потужність, споживана електродвигуном, більша, ніж потужність, 

необхідна для взведення пружини. Одним з найважливіших вузлів будь-якого 

автомата є механізм вільного розчіплювання. Цей механізм передає рух від привода 

до контактів, утримує контакти у включеному положенні робить звільнення 

контактів. При відключенні автомата механізм фіксує контакти в положенні 

«ВІДКЛЮЧЕНО», підготовляє автомат до нового включення, унеможливлює 

утримування контактів у включеному положенні при наявності ненормального 

режиму у захищаємому колі. Звичайно механізм являє собою систему шарнирно-

зв’язаних важелів, що з'єднують привод включення із системою рухомих контактів, 

які зв'язані із відключаючою пружиною. Конструкції механізмів вільного 

розчіплювання досить різноманітні, однак дія їх подібно представленому на рис.1. 

Слід зазначити, що вимикаючі контактні пружини в автоматичних вимикачах 

розвивають зусилля в десятки, сотні й навіть тисячу кілограмів, а система важелів 

механізму вільного розчіплювання будується так, що для розчіплювання досить 

зусилля в десятки максимум у сотні грамів. Це дозволяє конструювати ці механізми 

легкими й високої чутливості. Самі розчіплювачі являють собою елемент, що 

контролює величину відповідного параметра захисту мережі і дають сигнал на 

відключення автомата, коли ця величина досягне заданого уставкою значення. 

Можливість регулювати уставку розчіплювача дозволяє здійснювати селективний 

захист мережі. Залежно від виконуваних функцій захисту розчіплювачі бувають: 

 максимального струму, миттєвої або вповільненої дії (останній 

використовують як розчіплювач перевантаження або як селективний);  
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  мінімальні, для відключення автомата при зниженні напруги нижче певного 

рівня;  

  відключаючі, для дистанційного відключення автомата, що спрацьовує при 

подачі на нього напруги;  

  зворотного струму, що спрацьовують при зміні напрямку струму;  

  теплові, що спрацьовують в залежності від величини струму і часу його 

протікання, які застосовують зазвичай, для захисту від перевантаження;  

  комбіновані, що спрацьовують при поєднанні низки факторів. 

Автоматичні вимикачі серії АВМ випускаються з регульованими розчіплювача-

ми максимального струму трьох типів: 

тип I – миттєвої (tмит. = 0,095 с) дії; автомат вимикається без витримки часу, як 

тільки струм у ланцюзі автомата перевищить струм уставки розчіплювача; 

тип II – з годинниковим механізмом; автомат відключається із зворотньозалеж-

ною від струму витримкою часу при перевантаженнях і миттєво - при струмах 

короткого замикання (Н - неселективне виконання); 

тип III – з годинниковим механізмом та з механічним уповільнювачем 

розчеплення; автомат відключається при перевантаженнях аналогічно автомату з 

розчіплювачем типу II, а при коротких замиканнях - з незалежної від величини 

струму 

суворо фіксованою витримкою часу (З – селективне виконання). 

Конструктивно автомати АВМ поділяються на стаціонарні та висувні (літера В у 

позначенні типу). Останні мають штепсельні роз'єми та 

поставляються тільки з приводною рукояткою або електромеханічним приводом. 

Виконання автоматичних вимикачів двох або трисмугове. 

1.2. Автоматичні вимикачі серії А3700 випускаються таких виконань: 

1.2.1. Струмообмежуючі з напівпровідниковим та електромагнітним розчіплю-

вачем максимального струму (А3710Б – А3740Б) відповідно на струми від 40 до 

630  А з динамічною стійкістю 18-150 кА. Вимикач має на напівпровідниково-му 

розчіплювачі: 

а) зону регулювання під час навантаження. При установці струму спрацювання 

1,25. Інший час спрацьовування регулюється в межах 4, 8, 16; 

б) зону регулювання струмів  к.з. При установці струму спрацювання в межах (3-

10) Інший вимикач спрацьовує без витримки часу. 

На електромагнітному розчіплювачі струм спрацювання встановлений 10 Iном. 

1.2.2. Струмообмежуючі з електромагнітним розчіплювачем максимального 

струму (А37116 – А37428) відповідно на струми 160-630 А: 

а) без напівпровідникових розчіплювачів та регулювання струму торкання                   

та часу спрацьовування; 

б) на електромагнітному розчіплювачі струм торкання встановлений 10 Iном. 

1.2.3. Селективні з напівпровідниковим розчіплювачем максимального струму 

(А3735С - А3744С) відповідно на струми 250-630 А. На напівпровідниковому 

розчіплювачі є: 
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а) зона регулювання струму при перевантаженні з установкою струму торкання та 

регулюванням часу спрацьовування 4, 8, 16; 

б) зона регулювання за к.з. зі уставкою струму торкання (3-10) Iном та регулюванням 

часу спрацьовування 0,1; 0,25; 0,4 с. Електромагнітний розчіп-лювач у цьому 

вимикачі відсутній. 

Крім вимикачів серії А3700 розпочато виробництво серії А3700 феноплас-тових 

корпусах, з термобіметалевими та електромагнітними розчіплювачами, які мають 

ті ж електричні дані, що і А3700 та можуть замінювати вимикачі серії А3100. 

Автомати серії А3700 використовуються в КТП єдиної серії за потуж-ності 

трансформаторів до 400 кВ⋅А. 

Автоматичні вимикачі серії «Електрон» призначені для електроустановок 

постійного струму напругою до 440 В та змінного струму до 660 В і випус-каються 

уповільненої – ЕЗ та миттєвої дії – ЕМ на струми 250-400 А з відповід-ною 

динамічною стійкістю 50-160 кА. 

Напівпровідниковий розчіплювач автомата має: 

а) зону регулювання при перевантаженнях в межах (0,8 - 1,5) Iном і відповідно часом 

дії захисту 100-200 с; 

б) зону регулювання за к.з. в межах (4-8) Iном і відповідно з часом дії захисту 0-0,7 с. 

Вимикач на струми 250-630 А (Е06) виготовляються з ручним та електромагніт-

ним приводом, розрахованим на напругу 110-220-380 В, а виключачі на 1000-4000 

А (Е10-Е40) – з дистанційним електродвигуном на напругу 110-220 В. 

Автоматичні вимикачі серії АЕ2000. Призначення та область їх застосування, а 

також характеристики розчіплювачів ті ж, що й для вимикачів серії А3100 на 

струми до 100 А. 

Вимикачі АЕ2000 випускаються в одно-, дво- та трисмуговому виконанні з 

комбінованими та електромагнітними розчіплювачами. 

Автоматичні вимикачі АЕ1000 односмугові для захисту освітлювальних мереж 

житлових, адміністративних та виробничих будівель. Вони випускаються із 

тепловими розчіплювачами на номінальні струми 6, 10, 16, 20 і 25 А та електро-

магнітними розчіплювачами з відключенням без витримки часу при струмах 

більше 18 Iном, а також з комбінованими розчіплювачами. 

2. ЗАВДАННЯ 

1) Ознайомитися з конструкціями наявних у лабораторії автоматів. 

2) Вивчити принцип дії електромагнітних теплових розчіплювачів автоматів 

АП-50 та АЕ2000. 

3) Вивчити схему випробування теплового розчіплювача автомата. 

4) Зняти залежність τспр. = f (Iрозч.). 

 

3. ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ. 

Лабораторна робота проводиться на стенді. Схема електричних з'єднань установки 

для зняття амперсекундної характеристики теплового розчіплювача автомата 

представлена на лицьовій панелі стенду (рис. 1.5): 

Вимикач QF1, що випробовується, і шунтуючий автоматичний вимикач QF2, 

автотрансформатор ТV, секундомір KT типу ПВ-53Щ, автомат QF (що подає 
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живлення на стенд), вимірювальні прилади: вольтметр PV та амперметр РА, 

світлодіодний індикатор з номером стенду №1 (котрий показує, що стенд 

ВКЛЮЧЕНИЙ). 

Вихідне положення елементів схеми: 

 1) рукоятка-маховичок автотрансформатора TV виводиться в крайнє ліве 

положення; 

 3) автомат для подачі живлення на стенд (напруга 220 В) QF вимкнений; 

 4) стрілка секундоміра KT встановлюється на 0 важелем скидання показів 

секундоміра); 

 
Рис. 1.5. Схема випробовування теплового розчіплювача автоматичного 

вимикача. 

Опис схеми: 

QS – загальний вимикач. 

Т1 – ЛАТР (Лабораторний автотрансформатор); 

Т2 – навантажувальний трансформатор; 

ТА – трансформатор струму; 

А – амперметр; 

С – електронний секундомір; 

QF – автомат, котрий випробовується. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ 

 1. Включити автомат QF - автомат подачі живлення на автотрансформатор Т1. 

 2. Плавним поворотом рукоятки-маховичка автотрансформатора Т1 за 

годиннковою стрілкою встановити струм у вторинному ланцюгу 

навантажувального трансформатора Т2 рівний 80 А (контроль за величиною 

струму ведеться по амперметру А). 

 3. Вимкнути шунтуючий автомат включити випробуваний автомат QF, який 

одночасно запустить секундомір С. Простежити за показаннями секундоміра до 

моменту спрацювання теплового розчіплювача (відключення автомата QF). 

Записати показ секундоміра в табл. 1. 

 4. Після закінчення 3-5 хвилин повернути стрілку секундоміра С у вихідне 

положення (важелем повернення стрілки секундоміра у вихідне положення). 

 5.. Плавним поворотом рукоятки маховичка за годинниковою стрілкою 

встановити струм у вторинному ланцюгу навантажувального трансформатора T2 

дорівнює 100 А (контроль за величиною струму ведеться за амперметром A). 

 6. Повторити п/п. 3 та 4 до струму 150 А з інтервалом (10-15)А. 

 7. Усі показання амперметра А та час спрацьовування теплового розчіплювача 

автомата (покази секундоміра) внести в таблицю. 



15 

 

 8. Після закінчення проведення дослідів відключити стенд автоматом  QF 

попередньо рукоятку-маховичок автотрансформатора TV встановити в крайнє 

ліве становище. 

Найменування 

автоматичного 

вимикача 

Номінальний 

струм автомата 

QF, 

Iном , А 

Струм, що 

протікає по 

автомату QF 

(струм 

амперметра РА), 

  Iрозч, А 

Час 

спрацьовування 

автомата, 

  τспр. сек. 

Примітка 

     

 

5. ВКАЗІВКИ З ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ. 

  Звіт повинен містити опис мети лабораторної роботи, технічні характеристики 

використовуваних апаратів і приладів, результати проведених експериментів, 

оформлені таблично, і, де необхідно, у вигляді графіків, а також необхідні схеми, 

розрахунки та векторні діаграми. Крім того, у звіті мають бути наведені висновки 

щодо всіх пунктів проведених експериментів.  

6. ЗМІСТ ЗВІТУ 

 1. Мета роботи.  

2. Принципова схема проведення дослідів.  

3. Побудувати залежність τспр = f (Iрозч.).  

4. Висновки. 
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Лабораторна робота 2. Вивчення конструкцій  і дослідна перевірка 

трансформаторів струму.  

1. Мета роботи. 

1.2. Вивчення принципу дії та особливостей конструкції вимірювальних 

трансформаторів струму.  

1.3. Дослідження залежності похибки трансформаторів струму від їх 

навантаження.  

1.4. Одержання уявлення про найбільш поширені схеми включення 

трансформаторів струму та особливості їх роботи.  

1.5. Засвоєння головних технічних характеристик трансформаторів струму та 

методика їх визначення.  

2.  Загальні положення. 

Трансформатором струму називають статичний електромагнітний пристрій, 

котрий має дві або більше індуктивно зв'язаних між собою  обмоток, в якому 

при номінальних умовах роботи струм у вторинних обмотках практично 

пропорційний первинному струму, а фазовий зсув між ними близький до нуля. 

Трансформатори струму призначені для перетворення змінного струму будь-

якої величини в змінний, прийнятний за величиною для безпосереднього його 

вимірювання за допомогою стандартних вимірювальних приладів або для 

забезпечення роботи вимірювальних реле захисту, а, також, для ізоляції 

вимірювальних приладів і вимірювального реле захисту від кіл високої напруги. 

Первинну обмотку трансформатора струму включають у коло послідовно з 

навантаженням силового кола, а вторинну обмотку замикають на вимірю-вальні 

прилади або реле, в яких струм має бути пропорційним струму первинного 

кола. В трансформаторах струму високої напруги первинна обмотка ізольована 

від вторинної на повну робочу напругу первинного кола. Один кінець вторинної 

обмотки обов'язково заземлюють, тому її потенціал близький до потенціалу 

землі. Трансформатори струму за призначенням поділяють на трансформатори 

для вимірювання і для пристроїв захисту, але, в багатьох випадках, ці функції 

можуть бути суміщені. Трансформатори струму для вимірювання призначені 

для передачі інформації вимірювальним приладам. Для цього їх встановлюють 

у колах високої напруги або в колах з великим струмом, де безпосереднє 

підключення вимірювальних приладів неможливе. У такому разі до вторинних 

обмоток трансформаторів можуть бути підключені амперметри, струмові 

обмотки ватметрів, лічильників та аналогічних їм приладів. Таким чином, 

трансформатори струму для вимірювання забезпечують:  

1) перетворення змінного струму будь-якого призначення у змінний струм, що 

прийнятний для безпосереднього вимірювання за допомогою стандартних 

вимірювальних приладів;  

http://uk.shram.kiev.ua/megafaza/books/raschetes.shtml
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2)  ізоляцію вимірювальних приладів, до яких має доступ обслуговуючий 

персонал, від кіл високої напруги.  

Трансформатори струму для пристроїв захисту призначені для передачі 

вимірювальної інформації у пристрої захисту або керування. Відповідно до цього 

трансформатор забезпечує:  

1) перетворення змінного струму будь-якої величини в змінний струм, 

прийнятний для спрацьовування пристроїв релейного захисту;  

2)  ізоляцію реле, до яких має доступ обслуговуючий персонал, від кіл високої 

напруги. 

Усі трансформатори струму класифікують за такими ознаками:  

за родом установки:  

 трансформатори струму, котрі призначені для роботи на відкритому повітрі 
(Н);  

 для роботи у закритих приміщеннях;  

 для вбудовування у порожнини електрообладнання (наприклад у 

високовольтні уводи силових трансформаторів великої потужності); 

  для спеціальних установок ( у шахтах, суднах, електровозах і т.п.);  

 за способом установки:  

 прохідні (П), що призначені для використання у якості вводів і які 

встановлюють в отвори  стін, стель або у металевих конструкціях;  

 опорні, що призначені для встановлення їх на опорній площині;  

 встроювані (В), котрі призначені для встановлення їх у порожнині 

електрообладнання;  

за числом коефіцієнтів трансформації:  

з одним коефіцієнтом і з декількома коефіцієнтами трансформації за рахунок 

зміни кількості витків первинної або вторинної обмоток або використанням 

декількох вторинних обмоток з різною кількістю витків, що відповідає різному 

номінальному вторинному струму;  

 за виконанням первинної обмотки:  

 одновиткові(О) та шинні (Ш);  

 за родом ізоляції між первинною і вторинною обмотками:  

 тверда (порцеляна(Ф), лита(Л), пресована ізоляція та ін.);  

 в'язка (заливочні компаунди);  

 комбінована (паперовомасляна, конденсаторного типу),  

 газова (повітря, елегаз).  

Наприклад, ТПФМУ-10-0,5/3-50 означає трансформатор струму (Т), прохідній 

(П), із фарфоровою(порцеляновою) ізоляцією (Ф), модернізований (М), із 

посиленою первин-ною обмоткою (У), напруга – 10 кВ (10), із двома осердями 

класів точності 0,5 і 3 (0,5/3), первинний номінальний струм 50А (50). 

3. Улаштування трансформатора струму. 
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2.1. Схема двохобмоткового трансформатора струму надана на рис. 2.1. 

Трансформатор являє собою стальне осердя, набране з листової сталі, на яке 

накладені дві ізольовані одна від одної і від осердя обмотки: первинна з числом 

витків ω1 і вторинна з числом витків ω2 . При протіканні в первинній обмотці 

змінного струму  I1 в магнітному колі виникає змінний магнітний потік Ф1 , 

внаслідок дії якого у вторинній обмотці наводиться е.р.с. Е2 . 

 

Рис. 2.1 – Схема двохобмоткового трансформатора струму. 

При замиканні вторинної обмотки на навантаження в замкнутому колі вторинної 

обмотки виникає змінний струм  I2 , який, у свою чергу, створює свій магнітний 

потік Ф2 , спрямований протилежно основному магнітному потоку Ф1 . Роботу 

трансформатора характеризують рівнянням намагнічуючих сил, згідно з яким 

геометрична сума намагнічуючих сил первинної та вторинної обмоток утворює 

результуючу намагнічуючу силу: 

Fo =  F1- F2;                         2.1 

I0ω1=I1ω1-I2ω2                     2.2 

де Io  − струм намагнічування, що є частиною первинного струму, котрий 

забезпечує результуючий магнітний потік в осерді.  

Розділивши всі члени останнього виразу на ω2, отримаємо: 
I1

K
= I1

 = I0
 +I2                2.3 

де: 

К=
𝜔2

𝜔1
 - коефіцієнт трансформації; 

I1
 − приведене значення первинного струму I1 до вторинної обмотки;   
I0
  − приведене значення струму намагнічування  I0 до вторинної обмотки.  

Сказане наочно ілюструє схема заміщення трансформатора струму, надана на 

рис.2.  

 
Рис. 2.2 – Схема заміщення трансформатора струму. ' 
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На рис. 2.2  

Zн − повний опір навантаження;                                                                                                                                            

Z2  повний опір вторинної обмотки ω2 ; '                                                                                                                          

𝑍0


 − повний опір намагнічування, приведений до числа витків вторинної 

обмотки$ 

𝑍1
 − повний опір первинної обмотки, приведений до числа витків вторинної 

обмотки. 

 Зі схеми заміщення видно, що у вторинну обмотку поступає не весь струм I1
 −  , а 

тільки його частина I2 . Інша його частина витрачається на створення магнітного 

потоку в осерді I0
 . Таким чином, в ідеальному трансформаторі I1

  = I2 тільки при Zн 

= 0 і Zo = ∞. У реальних же трансформаторах опір Zo має кінцеву величину, що 

приводить до похибки трансформатора. При вимірюваннях похибка буде тим 

більша, чим більша величина струму намагнічування I0
 . Очевидно, що його 

величина буде визначатися характеристикою намагнічування осердя й величиною 

падіння напруги U2  на сумі опорів Z2 і Zн :  

U2=I2(Zн+Z2)                                 2.4 

Залежність похибки трансформаторів від співвідношення інших величин, що 

визначають його роботу, можна прослідити за допомогою векторної діаграми, 

наданій на рис.3. Напруга вторинної обмотки U2 витрачається тільки на 

подолання малого опору струмових кіл підключених приладів. Цьому малому 

значенню напруги (від 1 до 6 В) відповідає мала величина вторинної е.р.с. E2 , а 

отже, і мала величина відповідного потоку: 

Фмакс.=
Е2

4,44∗𝑓∗𝜔2
                     2.5 

Для збудження такого потоку потрібна незначна м.р.с. Ф1 = I1*ω1⋅ , тому в 

рівнянні магнітної рівноваги трансформатора  

I1 ω1=I0 ω1+(-I2𝜔2)              2.6 

(нею можна зневажити і вважати, що: 

I1= -  
2

𝜔1
 I2                         2.7 

тобто вторинний струм, зв'язаний з первинним струмом коефіцієнтом 

трансформації і протилежний йому за фазою. Струм у правильно підключених 

приладах співпадає за фазою з первинним струмом. У трансформаторах струму 

незалежною величиною є первинний струм. У більшості випадків він у кілька разів 

перевищує струм I2  , тому кількість витків первинної обмотки ω1 може бути 

невеликою ( у багато разів менше ніж ω2 ). Так, різниця в кількості витків у 

первинній і вторинній обмотці приводить до того, що напруга на затискачах 

первинної обмотки у кілька разів менша за вторинну напругу. Враховуючи, що 

вторинна напруга трансформатора складає не більше, ніж декілька вольт, 

його первинна напруга складає всього декілька сотих вольт. 

В установках до 1000 В застосовуються котушкові трансформатори струму типу 

ТКМ-0,5 та ін. Вторинні обмотки низьковольтних ТС в схемах обліку 

електроенергії з'єднують із первин-ними (перемичка між виводами Л1 і І1) для 

підведення до лічильника напруги контрольованої трифазної мережі по тих же 

проводах, що живлять струмові котушки лічильника.  
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4.  Схеми з’єднання трансформаторів струму. 

Для контролю величини струму в трифазній мережі достатньо мати один ТС в 

одній із фаз і один амперметр. При здійсненні захисту застосовуються різні схеми 

з'єднання ТС і обмоток реле, які характеризуються коефіцієнтом схеми. 

Ксх.=
𝐼𝑝

𝐼2тс
                          2.8 

Схема з’єднання – повна зірка (рисунок 3) застосовується в системах із заземленою 

нейтраллю (110 кВ і вище, 0,38/0,22 кВ) для релейного захисту і вимірювання, коли 

є потреба контролювати силу струму в усіх трьох фазах. Реагує на всі види к.з. (три-

, дво- та одно-фазні). Струм в реле дорівнює вторинному струму ТС і тому КСХ = 

1. Схема використовується в мережах із глухим заземленням нейтралі, де 

однофазне замикання на землю є аварійним режимом (110 кВ і вище). В 

розглянутій схемі (рисунок 3) реле, котрі встановлені у фази, реагують на всі види 

к.з., а реле в нульовому проводі реагує на к.з. на землю. Струм в нульовому проводі 

з’являється тільки при появі однофазного короткого замикання на землю. 

 
Рисунок 2.3 – Схема з’єднання ТС та обмоток реле у повну зірку. 

 Схема неповної зірки (рисунок 4) реагує на всі міжфазні к.з. Струм в реле також 

дорівнює вторинному струму ТС і КСХ = 1. Використовують для релейного 

захисту в мережах із ізольованою нейтраллю (6…35 кВ). 

 
Рисунок   2.4. – Схема з’єднання трансформаторів струму та обмоток реле у 

неповну зірку. 

В мережах із ізольованою нейтраллю схема забезпечує відключення будь-якого 

міжфазного к.з. В мережах із глухозаземленою нейтраллю схема не реагує на 

коротке замикання фази “В” на землю. Схема на різницю двох фаз (рисунок 5.3) 

реагує на всі міжфазні к.з., але має нижчу чутливість при деяких двофазних к.з. 

Така схема найпростіша і найдешевша.  
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Рисунок 2.5.– Схема з’єднання трансформаторів струму на різницю струмів двох 

фаз Найменший струм і найменша чутливість буде при міжфазних к.з. (А-В, В-С), 

при яких одна фаза (В) не має трансформатора струму. Так як дана схема має 

понижену чутливість до деяких видів к.з. застосування її на сьогодні є 

обмеженим. Найбільше поширення в мережах 6…35 кВ має схема неповної зірки.  

5.   Вказівки по підготовці до лабораторної роботи  

5.1. Ознайомитися по літературі із конструкцією трансформаторів струму типу 

ТВЛМ-10, ТПЛ-10, ТПОЛМ-10, ТФН35М.  

5.2.  Ознайомитися з особливостями схем з’єднання трансформаторів струму.  

6.   Вказівки до виконання лабораторної роботи. 

6.1. Розглянути конструкцію трансформаторів струму типів ТВЛМ-10- 0,5/Р, 

ТПЛ-10, ТПОЛМ-10, ТФН35М. Розшифрувати їх позначення. Виписати 

технічні характеристики.  

6.2. Зібрати лабораторну схему повної зірки (рисунок 6) й дослідити:                                                 

трифазне к.з. (АВС);                                                                                                                                                    

двофазне к.з. (АВ, АС, ВР);                                                                                                                

однофазне к.з. 

 
Рис. 2.6. Схема повної зірки. 

6.3.  Зібрати схему включення реле на різницю струмів двох фаз (рисунок 7.) та 

дослідити:                      трифазне к.з. (АВС);                                                                                                                                                         

двофазне к.з. (АВ або ВС);                                                                                                                                    

двофазне (АС). 
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Рисунок 2.7. – Схема включення реле на різницю струмів. 

 Схема лабораторної установки наведена на рисунку 2.8. 

 

 
Рис. 2.8. Схема лабораторної установки. 

6.4.  Щоб створити коротке замикання, потрібно включити відповідні  включають 

рубильники SВ и SС, а при двофазному к. з. на землю ВСN включають ще і 

рубильник SN. Цю схему перевіряють при таких видах пошкоджень:  

 трифазному к.з. (АВС);  

 двофазному (АВ або ВС, СА); 

 однофазному (АN, ВN, СN);  

 двофазному на землю (АВN, ВСN, САN). Покази приладів в кожному випадку 

записуємо  в таблицю 2.1. 

6.5. Побудувати векторні діаграми струмів для різних видів ушкоджень, визначити 

коефіцієнт схеми за формулою (2.8).  

6.6. У висновках по роботі представити векторні діаграми струмів при різних 

пошкодженнях для розглянутих схем і коефіцієнти схем. Дати аналіз про 

працездатність основних схем з'єднань ТС і реле. Пояснити призначення 

нульового проводу в схемі повної зірки і зворотнього в схемі неповної зірки, а, 

також, пояснити чому в мережах 6...35 кВ досить контролювати струм в двох 

фазах для захисту від всіх к.з. 

7. Вказівки з оформлення звіту. 

7.1.  Звіт повинен містити:  

7.1.1. Призначення і особливості конструкцій досліджуваних трансформаторів 

струму, їхні технічні характеристики.  
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7.1.2. Схеми повної, неповної зірки та включення реле на різницю струмів двох 

фаз.  

7.1.3. Результати дослідження цих схем звести в таблицю 2.1. 

7.1.4. Виконати аналіз особливостей роботи схем, їхніх переваг і недоліків.  

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.1  

Результати дослідження схеми повної зірки. 

 

Вид к.з. 

Струм у фазах, А Струм реле, А. 
Коефіцієнт схеми для 

реле 
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А
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К
А

4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

8.  Контрольні запитання. 

8.1. У якому режимі працює трансформатор струму?  

8.2. Які типи трансформаторів струму ви знаєте? Де їх застосовують? 

8.3. За якими параметрами обирають трансформатор струму?  

8.4. Які існують схеми з’єднання вторинних обмоток трансформаторів струму? 

8.5. Які класи точності встановлені для трансформаторів струму?  

8.6. Які переваги вмикання обладнання через вимірювальні трансформатори?  

8.7. Чому дорівнює номінальний струм вторинної обмотки трансформатора 

струму?  

8.8. Де застосовують схему повної зірки? Які її переваги та недоліки?  

8.9. Для чого потрібний нульовий провід в схемі повної зірки?  

8.10. Яку схему з’єднання трансформаторів струму використають у мережах 6...35 

кВ і чому? 

8.11. Яке призначення зворотного проводу в схемі неповної зірки?  

8.12. У чому недоліки схеми включення реле на різницю струмів двох фаз?  

8.13. Чому в мережах напругою 0,38 кВ необхідні трифазні схеми захисту від 

струмів к.з.?  

8.14. Що буде, якщо трансформатор струму перевантажити?  

8.15. Як визначається похибка вимірювального?  

8.16. Що називається термічною та динамічною стійкістю трансформаторів 

струму? 
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8.17. Що впливає на похибку і на клас точності трансформаторів струму?  

8.18. На які параметри трансформаторів струму впливає зростання вторинного       

навантаження? До яких меж  можна збільшувати вторинне       навантаження? 

8.19. Для якої мети заземлюють вторинні обмотки? 

Лабораторна робота 3. Дослідження впливу відхилення напруги на роботу 

асинхронного двигуна. 

Мета роботи: Ознайомлення з роботою і способами пуску в хід асинхронного 

двигуна; зняття робочих характеристик при несиметричній і неномінальній 

напрузі мережі.  

1. Підготовка до роботи. 

1.2. Ознайомитися з розділом курсу «Асинхронні машини» за конспектом 

лекцій і підручником. 

1.3. Записати розрахункові рівняння для визначення кратності пускового 

струму при пуску асинхронного двигуна в хід:  

a) за допомогою автотрансформатора; 

b) переключенням обмотки статора з зірки на трикутник.  

1.4. Записати паспортні дані випробовуваного асинхронного двигуна.  

1.5. За паспортними даними вибрати прилади і межі виміру для проведення 

випробування асинхронного двигуна. 

1.6. За таблицею з паспортними даними визначити нормальну схему 

з'єднання обмотки статора для даної напруги мережі.  

1.7. Дати письмові відповіді на такі запитання: 

a) як змінюються характеристики асинхронного двигуна при зниженні 

напруги?  

b) чи буде пускатися двигун з обірваною фазою статора?  

c) як впливає на роботу двигуна асиметрія лінійних напруг?  

d) які умови одержання кругового поля в однофазному двигуні? 

2. Робоче завдання. 

2.1.  Ознайомитися з конструкцією асинхронного двигуна та розташуванням 

виводів обмоток.  

2.2. Скласти схему асинхронного двигуна за рисунком 3.1 
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Рисунок 3.1 – Схема пуску трифазного асинхронного двигуна за допомогою 

автотрансформа-тора. 

2.3. Запросити викладача для перевірки складеної схеми.  

2.4. Запустити двигун при зниженій напрузі за допомогою автотрансформатора.  

2.5. Скласти схему асинхронного двигуна за рисунком 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Схема пуску трифазного асинхронного двигуна переключенням 

обмотки статора з зірки на трикутник. 

2.6. Запросити викладача для перевірки складеної схеми.  

2.7. Запустити двигун переключенням обмотки статора з зірки на трикутник.  

2.8.  Скласти схему асинхронного двигуна і генератора постійного струму 

паралельного збуджування за рисунком 3.3.  

2.9. Запросити викладача для перевірки складеної схеми.  

2.10. Зняти робочі характеристики трифазного асинхронного двигуна при 

напрузі, що дорівнює U1=0,58U1н. 
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Рисунок 3.3 – Схема випробування трифазного асинхронного двигуна в 

неномінальних (при відхиленні напруги) і особливих режимах роботи. 

3. Методичні вказівки. У роботі досліджується запускання двигуна через 

автотрансформатор і шляхом переключення обмотки статора з зірки на 

трикутник. Застосування автотрансформатора і переключення знижує при 

пуску напругу на двигуні. При пуску двигуна через автотрансформатор 

спочатку треба ввімкнути рубильник Р1. Виміряти максимальне значення 

пускового струму Iam і занести у таблицю 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Дані досліду Дані розрахунку 

Iam, А  I, А  I, А Iam/ Iн I/ Iн I/ Iн 

      

 

Потім натиснути кнопку «пуск» магнітного пускача. Після замикання лінійних 

контактів «Л» на двигун буде подана номінальна напруга. Пуск двигуна 

переключенням обмотки статора з зірки на трикутник виконується в такій 

послідовності. Спочатку обмотку статора електродвигуна з'єднати зіркою 

(рукоятка перемикача ставиться в положення ). Ввімкнути рубильник Р. 

Виміряти максимальне значення пускового струму і занести у таблицю 3.1. 

Запустити двигун при з'єднанні обмотки статора трикутником. Максимальне 

значення пускового струму занести у таблицю 3.1. Зняття робочих 

характеристик виконується в такій послідовності. Запустити двигун на 

холостому ходу. Поступово змінюючи навантаження на валу двигуна, 

записати зміну таких величин U1, I1, cos, n. Навантаження двигуна 

здійснюється за допомогою генератора постійного струму. Зміна 

навантаження виконується навантажувальним реостатом. Перший відлік 

здійснюється при холостому ході, потім береться 5 відліків  до I2=Iн. 

Показання приладів записати в таблицю 3.2. 

№ 

з/п 

Дані досліду  Дані розрахунку 

U1, В I1, А cosφ U1, I2, А n, Р1, Р2,Вт S, % 𝜂, % 
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В об/хв. Вт 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 

4. Аналіз отриманих результатів і висновки. 

4.1. За даними таблиці 3.1 визначити кратність пускового струму двигуна 

при запуску за допомогою автотрансформатора і переключенням 

обмотки статора з зірки на трикутник. 

4.2. За даними таблиці 3.2 обчислити величини P1, P2, S,  і побудувати 

робочі Зробити висновки: 

a) про особливості запуску двигуна при зниженій напрузі;  

b)  властивості двигуна, що працює при зниженій напрузі;  

5. Контрольні запитання: 

1. У скільки разів зменшується пусковий струм двигуна при запуску 

переключенням обмотки статора з зірки на трикутник?  

2.  Як змінюються характеристики асинхронного двигуна при зниженні 

напруги?  

3.  Чи буде пускатися двигун з обірваною фазою статора?  

4. Як здійснюється запуск однофазного асинхронного двигуна? 

 

Лабораторна робота 4. Облік споживаної електричної енергії у мережах 

напругою до 1000 В та вище 1000 В. 

Мета роботи: 

1. Вивчення схем включення однофазних та трифазних лічильників для обліку 

активної та реактивної електроенергії при різних видах навантаження. 

2. Визначення потужності приєднання за показаннями лічильника та перевірка 

лічильника. 

3. Визначення коефіцієнта потужності даного приєднання одному трифазному 

лічильнику активної енергії. 

4. Зняття векторної діаграми. 

1. ЗАВДАННЯ 

1.1. Ознайомитися з обладнанням та електричною схемою лабораторного стенду. 

1.2. Зібрати схему обліку активної та реактивної енергії залежно від виду 

навантаження за вказівкою викладача. 

1.3. Після перевірки викладачем правильності монтажу схеми включити стенд і 

провести відлік за показаннями лічильників витрати електричної енергії. 

1.4. Визначити за показаннями лічильників потужність приєднання та його 

коефіцієнт потужності. 

1.5. Зняти векторну діаграму за допомогою ватметра. 
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2. Теоретичні відомості. 

Схеми обліку в залежності від типу лічильників і характеру трифазної системи. 

Залежно від способу з'єднання умов навантаження та симетричності напруг 

трифазні системи поділяються на: 

1) симетричні, в яких всі фазні та лінійні напруги, струми і кути зсуву між фазною 

напругою і струмами рівні між собою, 

тобто UA = UB = UC; UA = UB = UC; UA = UB = UC; φА = φВ = φС = φ; 

2) з простою асиметрією, коли напруги симетричні, а струми в фазах однакові, 

тобто. A B C I ≠ I ≠ I ; φА = φВ = φС; 

3) з повною асиметрією, коли струми у фазах різні і напруги несиметричні.  

3. ОБЛІК АКТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ. СХЕМИ ВКЛЮЧЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ. 

Для трифазної симетричної системи можна проводити облік активної електричної 

енергії одним однофазним лічильником. 

На рис. 4.1 представлена система включення однофазного лічильника обліку 

активної енергії у трипровідній мережі напругою 0,4 кВ. 

 
          Рис. 4.1. Схема включення індуктивного лічильника активної енергії. 

Послідовна обмотка лічильника включається на різницю струмів двох фаз, 

паралельна – на лінійну напругу тих самих фаз. Частота обертів диска лічильника 

пропорційна активній потужності навантаження. 

n≡P ≡ UAC ⋅ IAC ⋅ cosφ = √3 ⋅Uл ⋅ I л cosφ, 

lе UAC = UA - міжфазна напруга; IAC - струм, що протікає по послідовній обмотці 

лічильника; Iл - лінійний струм трифазної мережі; φ -кут зсуву між фазною 

напругою та струмом. 

Витрата активної енергії за певний час t: 

Wa=Pt=n*t;           Wa=∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
=Pср*t=n*t; 

Таким чином, у симетричній трипровідній мережі однофазний лічильник фіксує 

витрату активної енергії у всіх трьох фазах. 

На рис. 2 представлена схема обліку активної електричної енергії однофазним 

лічильником для симетричної чотирипровідної мережі. 

n ≡ P ≡U ⋅ I ⋅ cosφ =Uф ⋅ Iф ⋅ cosφ, 

де Uφ и Iφ - фазна напруга і струм. 
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          Рис. 4.2. Схема обліку активної електричної енергії однофазним 

лічильником для симетричної чотирипровідної мережі. 

Витрата активної електричної енергії в цій мережі дорівнює потрійному 

показання лічильника (коефіцієнт схеми а = 3). 

Вимірювання активної енергії в трифазних трипровідних мережах з простою 

асиметрією проводиться за допомогою двох однофазних або одного трифазного 

двоелементного (з двома магнітними системами) лічильника активної енергії. 

На рис.4.3 а б наведені схеми включення двох однофазних (рис. 4.3, а) та 

трифазного двоеле-ментного лічильника (рис. 4.3, б) у мережу напругою 0,4 кВ. 

Рис. 4.3 а пропорційна активної потужності трьох фаз. 

Примітка: 

При cos φ< 0,5 показання лічильника 1 зменшуються, а другого – зростають і 

фактичні вит-рати енергії трьома фазами дорівнює різниці показань рахунок 

лічильників за певний час. 

Wa=Pt=P1t+ P2t=(Pa+Pв+Pc) *t 

 
Рис.4.3. а. схема включення двох однофазних лічильників у мережу напругою 0,4 

кВ. 

 
Рис. 4.3.б.  схема включення трифазного двоелементного лічильника.  

Аналогічно враховується активна електрична енергія трифазними двоелемент-
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ними лічильниками (Рис.4.3 б) 

У чотирипровідних трифазних мережах при нерівномірному навантаженні фаз для 

обліку активної енергії слід застосовувати двоелементні лічильники з трьома 

струмовими обмотками або триелементні лічильники, а так само три однофазні 

лічильники, включені за схе-мою рис. 4.4 а. За допомогою трьох однофазних 

лічильників можна враховувати витрати активної енергії у трипровідній та 

чотирипровідній трифазній мережі. 

Аналогічну схему включення для чотирипровідної мережі має і трисистемний 

лічильник Рис. 4.4а 

 

 
Рис. 4.4, а. 

 

 

 
Рис. 4.4, б 

Для обліку електричної енергії за схемами рис. 4, а і 4, б у трипровідних мережах 

нульова точка паралельних обмоток залишається вільною. 

Для вимірювання реактивної енергії трифазного струму застосовуються такі 

схеми обліку: 

 1) з одним, двома або трьома однофазними лічильниками; 

 2) з трифазним двоелементним реактивним лічильником з нормальним 90-

градусним зрушенням фаз магнітних потоків і підрозділеними послідовними 

обмотками;  
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3) з трифазним двоелементним реактивним лічильником 60-градусним зсувом фаз 

магнітних потоків; 4) із трифазним двоелементним лічильником активної енергії. 

Для симетричної трифазної трипровідної мережі для обліку реактивної енергії 

можна використовувати один однофазний лічильник. Частота обертання диска 

лічильника пропорційна потужності. 

n=Q=UBC*IAcos (90 −𝜑) = 𝑈𝐵𝐶 ∗ 𝐼𝐴 ∗ sin𝜑 ∗ 𝐼л ∗ 𝑈л ∗ sin𝜑 

де: UBC = Uл - лінійна напруга, прикладена до паралельної обмотки 

лічильника;  

IA=Iл, A  - Струм послідовної обмотки лічильника; 

90 − φ про – кут зсуву між лінійною напругою UBC і струмом IA. 

 
                                                          Рис. 4.5. 

Витрата реактивної енергії за певний час t у трифазній мережі дорівнює: 

Wp=√3
3

 ∫ 𝑞(𝑡)𝑑𝑡; 
Використовуючи схему рис.4.3, а можна, крім обліку активної енергії, визначити 

витрати реактивної енергії в цій мережі, якщо відняти показання однофазного 

лічильника від пока-зань іншого (тільки у разі зростання показань обох 

лічильників). Отримана різниця показань і збільшена у φ раз визначає витрату 

реактивної електричної енергії у цій мережі. 

Схема з використанням 3-однофазних лічильників (рис. 6) може бути використана в 

трифазних трипровідних і чотирипровідних мережах низької напруги при простій 

асиметрії. Частота обертання дисків однофазних лічильників пропорційна 

потужностям , РI PII PIII. 

PI = IA*UBC*(cos (90 −𝜑)                                                                                                                                 

PII = IB*UAC*(cos (90 −𝜑)                                                                                                                                 

PIII = IC*UAB*(cos (90 −𝜑) 
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                                                           Рис.4.6. 

Сума показань трьох лічильників буде пропорційна сумі потужностей: 

 
де: QA, QB, QC – фазні реактивні потужності фаз А, В, С. 

З останнього виразу випливає - реактивна енергія у трифазній мережі дорівнює 

сумі показань 3-х однофазних лічильників поділеної на 3 . 

Облік реактивної енергії за допомогою трифазного двоелементного реактивно-го 

лічильника з 90-градусним зсувом фаз магнітних потоків можна здійснити у 

симетричній або в простій асиметричній трифазній мережі напругою понад 1 кВ. 

Електрична схема представлена на рис. 4.7. 

 
                 Рис. 4.7. Схема трифазного двоелементного реактивного лічильника 

Відлік реактивної енергії в цій схемі проводиться безпосередньо за рахунковим 

механізмом з урахуванням коефіцієнта трансформації трансформаторів струму та 

напруги. 

Найбільше поширення для 3-фазних трипровідних мереж (симетричних та з 

простою асиметрією) отримаємо схему обліку реактивної енергії лічильником з 

60-градусним зсувом фаз магнітних потоків (Рис4.8). Для забезпечення 60-

градусного зсуву між φU і φI в паралельний ланцюг кожного елемента лічильника 

включений додатковий активний опір Rд. 

Результуюча швидкість обертання диска лічильника пропорційна сумі реактивних 

потужностей 3-х фаз, тобто. Q = QA + QB + QC і, отже, покази лічильника 

враховують витрати реактивної енергії в трифазній системі без запровадження 

будь-яких поправочних коефіцієнтів. 
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Рис. 4.8. Схема обліку реактивної енергії лічильником з 60-градусним зсувом фаз 

4. Опис лабораторної установки. 

Лабораторна робота виконується на установці, що включає лабораторний стенд  і, 

встановле-ний поруч з ним фазорегулятор (ФР). На стенді  змонтовані 

вимірювальні прилади, трансформатори струму, комутаційно-захисні апарати, 

блок опорів, а також електрична схема лабораторної установки (рис4.9).* 

Подача напруги 380 на установку здійснюється автоматом 

(QF1), розташованим ліворуч у верхній частині панелі стенду. Тут же знаходяться 

кнопки «П» та «С». Подача живлення за допомогою кнопки «Пуск» на 

лабораторний стенд та фазорегулятор, а також зняття живлення кнопкою «Стоп» 

магнітного пускача КМ з лабораторного стенду та фазорегулятора. У лівій 

частини цієї панелі розміщені опори R1, R2, R3 та однополюсний автомат QF2, 

що дозволяють у схемі створювати активну симетричну чи не 

симетричне навантаження. У правій частині панелі стенду змонтовано один 

фазний лічильник активної енергії СО-І446 та трифазний САЗ-І670М лічильник 

активної енергії. Тут же зображені електричні схеми перерахованих лічильників з 

виведе-ними клемами їх послідовних і паралельних обмоток для монтажу схем. 

Наведена нижче схема лабораторної установки дозволяє за допомогою 

з'єднувальних проводів монтувати будь-який варіант схеми обліку електричної 

енергії. 

* УВАГА! Підключення лічильників на лабораторному стенді проводити лише за 

схемою, представленою на рис.4.9. 

 



34 

 

 
Розташовані на вертикальній панелі вольтметр М42300 і три амперметри М42300 

фіксують наявність напруги і струму в трифазній мережі, а фазометр М42300 –вид 

навантаження. 

За допомогою автоматичних вимикачів QF1 та QF2 можна створити такі види 

навантаження: 

1) Активну рівномірну (включений QF1 і ручкою управління фазорегулятора, 

по фазометру встановлено значення cos φ = 1. Крім цього вимкнено QF2). 

2) Активна нерівномірна (QF2 включений, cos φ = 1). 

3) Активно-індуктивна рівномірна (дії перераховані у пункті 1, але 

фазорегулятор забезпе-чує значення cos φ ≠ 1). 

4) Активно-індуктивна нерівномірна (QF2 включений, значення cos φ ≠ 1). 

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

До виконання роботи допускаються студенти після проведення інструкції з 

техніки безпеки проведення лабораторного заняття, які засвоїли теоретичний 

матеріал з даної теми і детально ознайомилися з 

обладнання лабораторної установки. 

Після монтажу кожного нового варіанта схеми лабораторну установку не 

включати без дозволу викладача. 

До пункту 1 "Мета роботи" пропонується вивчити варіанти схем обліку 

активної та реактивної енергії, розглянуті у теоретичному введенні. 

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ПРИЄДНАННЯ ПО ПОКАЗАННЯХ 

ЛІЧИЛЬНИКА та ПЕРЕВІРКА ЛІЧИЛЬНИКА 

(До пункту 2 «Мета роботи») 

Потужність навантаження визначається лічильником або групою лічильників, 

вказаними викладачем. 

Після включення зібраної схеми необхідно відраховувати фіксоване число обертів 

диска n (наприклад 5) за проміжок часу tсек по годиннику або секундоміру. 

За відомим передаточним числом лічильника (А), яке визначає кількість оборотів 

диска, що припадає на 1 кВт*год, визначається постійна лічильника Сліч: 

Сліч.=
3600∗1000

А
=

Вт∗сек

об.
; 

Примітка: число лічильника(Сліч) вказано на щитку лічильника. 
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Потужність приєднання визначається по формулі. 

 
де: 

 α коефіцієнт − перерахунку для лічильника при різних способах включення до 

трифазної мережі, значення α наведено в таблиці 1; КТТ ,КТМ − коефіцієнти 

трансформації відповідно трансформаторів струму та напруги, встановлених для 

лічильників; КТС, КНС −номінальні коефіцієнти трансформації для даного 

лічильника (за відсутності цих даних) 

КТС =1 та КНС =1); n − число відрахованих обертів диска, об; t − час, що відповідає 

n числу оборотів диска, сек.   

Назва 

лічильника 
Тип та спосіб включення лічильника α 

Вимірювання 

активної 

енергії 

Однофазний лічильник активної енергії, включений на 

різницю струмів двох фаз і лінійна напруга 3-х фазної 3-х 

провідної мережі. 

1 

Однофазний лічильник активної енергії, включений на 

фазний струм і фазну на напругу 3-х фазної 4-х провідної 

мережі 

3 

Три однофазні лічильники активної енергії, включених на 

фазні струми та напруги. Трифазний двоелементний 

лічильник активної енергії, включений на 

фазний струм та лінійна напруга. Або два однофазні 

лічильники активної енергії, включених за аналогічною 

схемою 

1 

Вимірювання 

реактивної 

енергії 

Однофазний лічильник активної енергії, включений на 

фазний струм і «замінена» лінійна напруга 3-х фазної  3-х 

провідної мережі. 

3 

Три однофазні лічильники активної енергії, включені на 

фазні струми і «замінені» лінійні напруги 

1

√3
 

Трифазний двоелементний лічильник активної енергії, 

включений на фазні струми та «замінені» лінійні напруги 
√3

2
 

Трифазний триелементний лічильник активної енергії, 

включений на фазні струми та «замінені» лінійні напруги 
1 

Перевірка правильності роботи лічильника проводиться шляхом порівняння 

потужності навантаження, що визначається одночасно за показаннями лічильника 

за конкретний відрізок часу та за показаннями ватметра. Перевірку проводити для 

лічильників активної енергії тіль-ки при рівномірному навантаженні фаз. 

Перевірку трифазного реактивного лічильника можна проводити, включаючи 

його                        за схемою включення трьох однофазних активних лічильників, 

включених нарівномірне активне навантаження.                                                                                                                               

Так як паралельна обмотка ватметра може безпосередньо підключатися до мережі 

напругою не більше 300 В, то ватметр слід підключати до трифазної мережі для 

вимірювання потуж-ності в одній фазі. Для порівняння з показаннями 

лічильників, потужність, заміряну ватмет-ром слід потроїти (збільшити утричі). 
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Похибка лічильника за потужністю обчислюється за такою формулою: 

𝛿 =
𝑃−3𝑃Вт

3𝑃Вт
*100%; 

де Р – потужність приєднання, визначена за показаннями лічильників; 

Рвт - те ж, визначена ватметром. 

Похибка може бути позитивною чи негативною. Якщо похибка зі знаком «+», то 

лічильник поспішає, якщо зі знаком «–», то лічильник відстає. 

6. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ ДАНОГО ПРИЄДНАННЯ 

ПО ОДНОМУ ТРИХФАЗНОМУ ЛІЧИЛЬНИКУ АКТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ (до пункту 

3 «Мета роботи»). 

Зібрати схему включення трифазного двоелементного лічильника активної 

енергії. Для цього: 

1. Створити в електричній схемі перший вид навантаження (шляхом увімкнення 

QF1 та відключення QF2). Ручкою управління фазорегулятора по фазометру 

встановити значення cos φ = 1). 

2. Автоматичним вимикачем QF1 вимкнути схему. 

3. Демонтувати із схеми провідник, що сполучає фазу А мережі (Клема А) з 

паралельною обмоткою фази А лічильника. 

4. Включити стенд (див. п. 1) і на протязі 30-40 сек зробити відлік числа обертів 

диска лічильника 

5. Вимкнути стенд (див. п. 2). 

6. Відновити демонтований провідник у фазі А і, таким самим чином, демонтувати 

провідник у фазі С, тобто відключити паралельну обмотку фази С лічильника від 

фази С мережі (клема С). 

Знову включити стенд (див. п.1) і за цей самий час, що і при відсутності напруги у 

фазі А зробити відлік числа оборотів диска лічильника. 

8. Вимкніть стенд (див.п.2). Користуючись графіком I визначити cos φнавантаження 

за обов'язкової умови  

     
𝑛𝐴

𝑛𝐶
 ≤1;  або 

𝑛𝐶

𝑛𝐴
 ≤1 

Визначення cos φ навантаження повторити в тій же послідовності (для другого, 

третього та четвертого виду навантаження). 

Примітка: 

1. Увімкнення кнопок, передбачене п. 1 може бути змінено залежно від виду 

навантаження. 

2. Якщо при одному з вимірювань nA або nC диск лічильника буде обертатися у 

зворотній бік (що буває при cos φ <0,5), то відношення 

     
𝑛𝐴

𝑛𝐶
 і 

𝑛𝐶

𝑛𝐴
   

береться з негативним(від’ємним) знаком. 

7. ЗНЯТТЯ ВЕКТОРНОЇ ДІАГРАМИ (до пункту 4 «Мета роботи») 

Зняття векторної діаграми в даній лабораторній роботі виконується з використанням 

трифазного лічильника активної енергії та ватметра Д527 або аналога. 

Порядок зняття векторної діаграми: 
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1. Зібрати схему обліку активної електричної енергії у трифазній мережі з 

використанням трифазного лічильника активної енергії. 

2. Встановлюємо в ланцюзі 3-ій і 4-ий вид навантаження. 

3. Струмовий ланцюг ватметра включається при знятій напрузі послідовно з 

струмовим ланцюгом лічильника відповідної фази до вторинної обмотки 

трансформатора струму цієї ж фази, причому до затискача послідовної обмотки 

ватметра I* підключається провід, який був підключений до початку послідовної 

обмотки лічильника. Затискачі паралельної обмотки ватметра підключаються по 

черзі до клем паралельних обмоток лічильника 2 і 5, 5 і 8, 8 і 2. Причому затискач, 

позначений першою цифрою, підключається до затиску ватметра U*. Покази 

ватметра із зазначенням знаків «+» або «–» записуються в табл. 2. 

                                                                                                                         Таблиця 2. 

Фази Покази ватметра 

А 2-5 5-8 8-2 

С    

 

 
Графік 1. 

Ті ж вимірювання проводять при перемиканні струмового ланцюга ватметра 

послідовно з струмовим ланцюгом лічильника фази С до вторинної обмотки 

трансформатора струму цієї фази. Проведені вимірювання вважаються 

правильними, якщо у кожній фазі алгебраїчна сума трьох показань ватметра 

дорівнює нулю або близька до нуля. Перемикання паралельної обмотки ватметра з 

одних затискачів рахунок лічильників на інші проводиться при знятій напрузі з 

лабораторної установки. 

За наслідками табл. 2 будується векторна діаграма в такій послідовності: 

1) з точки 0 наносяться під кутом 120º вектори лінійних напруг   

𝑈𝐴𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝑈𝐵𝐶 

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , 𝑈𝐶𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

2) з тієї ж точки перетину векторів лінійних напруг проводяться вектори фазної 

напруги `𝑈𝐴
⃗⃗ ⃗⃗  , 𝑈𝐵

⃗⃗⃗⃗  ⃗  ,𝑈𝐶
⃗⃗ ⃗⃗   . 

При цьому дотримуються умови  𝑈𝐴
⃗⃗ ⃗⃗  ⊥ 𝑈𝐵𝐶 

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ,    𝑈𝐵
⃗⃗⃗⃗  ⃗ ⊥ 𝑈𝐶𝐴

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗ , 𝑈𝐶
⃗⃗ ⃗⃗  ⊥𝑈𝐴𝐵

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗; 
3) на векторах лінійних напруг у вибраному масштабі відкладаються відрізки, 

рівні показань одного рядка табл. 2. Негативні значення показань табл. 2 
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відкладаються на продовженні відповідного вектора лінійної напруги у зворотний 

бік від точки 0; 

4) з кінців отриманих відрізків на векторах лінійної напруги відновлюються 

перпенди-куляри. Перетин трьох перпендикулярів в одній точці визначає положення 

вектора струму тієї фази, в яку була включена струмова обмотка ватметра. 

Аналогічним чином будується, за показаннями іншого рядка табл. 2, вектор струму 

однієї і тієї ж фази. Кут між вектором фазної напруги і вектором струму однієї і тієї 

ж фази визначає характер навантаження (активне, активно-індуктивне або активно 

ємнісне). У вибраному масштабі вектори струму характеризують струмове 

навантаження у відповідних фазах трифазної мережі. 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

Звіт повинен містити: 

1. Відомості про схеми включення лічильників залежно від виду на вантажі та 

характеру трифазної мережі. 

2. Дані за результатами проведеного виміру лічильником потужності 

приєднання. 

3. Коефіцієнт потужності приєднання, визначений у результаті 

проведення досвіду. 

4. Векторну діаграма, котра визначає характер навантаження. 

 

 

 

Лабораторна робота № 5. 

 Вивчення конструкції та маркування кабелів і проводів електричних мереж. 

 Мета роботи – ознайомитися з сучасними промисловими зразками проводів і 

кабелів, вивчити їх маркування, конструктивного виконання і область 

застосування.  

1.1. Теоретичні відомості. 

 1.1.1. Різновиди кабельної продукції. 

Для початку варто зрозуміти, чим відрізняються кабелі від проводів. Для 

більшості пересічних споживачів і те, і інше є однаковим елементом електричної 

проводки. Вироби мають багато спільного, але і є й відмінності, можна виділити 

5 з них: 

• кількість струмопровідних жил та їх переріз; 

• кількість ізоляційних шарів; 

• матеріал та форма ізоляційної оболонки і правила її монтажу та експлуатації; 

• маркування продукції; 

• термін експлуатації. 

 

Провід – одна чи декілька голих або ізольованих жил, призначених для передачі 

електроенергії тощо.  

Жила – це одна або декілька скручених між собою дротин, призначених для 

проведення електричного струму. Проводи виготовляють:  
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 голими; o ізольованими;  

  незахищеними;  

  ізольованими захищеними тощо.  

Провід ізольований незахищений має ізоляцію, не захищену від механічних 

пошкоджень спеціальними оболонками. 

 Провід ізольований захищений має поверх ізоляції металеву або іншу оболонку 

для захисту від механічних пошкоджень. За конструкцією струмопровідної жили 

проводи бувають:  

 однодротові;  

 багатодротові.  

Залежно від кількості жил проводи бувають:  

 одножильні;  

  двожильні;  

  трижильні;  

  багатожильні. 

 Мідні гнучкі проводи – струмопровідні жили мають велику кількість тонких 

дротин. Кабель – одна чи декілька ізольованих струмопровідних жил, в 

герметичній оболонці, поверх якої, при необхідності, можуть бути накладені 

захисні покриття. На рис. 5.1 зображено переріз трьохжильного кабеля 0,4 кВ з 

монолітними жилами.  

Кабель складається з однієї або декількох відносно товстих струмопровідних 

жил, вкритих ізоляційною оболонкою. Вони, у свою чергу, також знаходяться в 

спільній оболонці, яка виготовляється з пластикату, поліетилену, а, також, може 

мати армувальний шар металу або спец гуми. Поверхня ізоляції, також, може 

мати додатковий захисний шар. Подвійний ізоляційний шар забезпечує надійний 

захист струмопровідних елементів від вологи, ультрафіолету, агресивних 

речовин, а також можливих пошкоджень під час монтажу. 

                                                                                 
                     а)                                                                                 б) 

Рис. 5.1.  Переріз трижильних кабелів 0,4 кВ.  а - з монолітними жилами, б – з 

гнучкими жилами 
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Рис. 5.2.  Переріз кабеля 1-110 кВ: 1 – струмопровідна жила; 2 – фазна ізоляція; 3 

– поясна ізоляція; 4 – металева оболонка; 5 – подушка під бронею; 6 – сталева 

броня; 7 – захисне покриття. 

Особливо важливе місце в категорії кабелів середньої напруги займають силові 

кабелі з ізоляцією із зшитого поліетилену на напругу 10 -35 кВ.. Довгі роки в 

категорії кабелів середньої напруги превалювали кабелі з просоченою паперовою 

ізоляцією (БПІ). Це пов'язано з тим, що БПІ була єдиним видом ізоляції на дану 

напругу. Поряд з цим йшов інтенсивний пошук ізоляційного матеріалу на основі 

полімерних композицій, який володів би значними перевагами і міг замінити БПІ. 

Такий матеріал був отриманий на основі поліетилену і отримав назву «зшитий 

поліетилен». Кабелі з ізоляцією із зшитого поліетилену (СПЕ) покликані замінити 

морально застарілі кабелі з просоченою паперовою ізоляцією.  

 

Рис. 5.3. Силовий кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену на напругу 6-10 кВ: 

1 - кругла багатодротова ущільнена струмопровідна жила (АПвП, АПвПг, 

АПвГОг, АПвПу, АПвПуг, АПвПу2г, АПвВ, АПвВнг-LS - алюміній (А); ПВП, 

ПвПг, ПвГОг, ПвПу, ПвПуг, ПвПу2г, ПВВ, ПвВнг-LS - мідь перетин від 50 до 800 

мм2);  

2 - екран по жилі з екструдованого напівпровідникового зшитого поліетилену;  

3 - ізоляція із зшитого поліетилену (Пв);  

4 - екран по ізоляції з екструдованого напівпровідникового зшитого поліетилену;  
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5 - розділовий шар (з напівпровідникової стрічки; для кабелів з індексом «Г» і 

«2М» з напівпровідникової водоблокуючої стрічки);  

6 - екран з мідних дротів, скріплених мідною стрічкою (перерізом не 

менше 16 мм2 для кабелів з перетином жили 50-120 мм2; перерізом не менше 25 

мм2 для кабелів з перетином жили 150-300 мм2; перерізом не менше 35 мм2 для 

кабелів з перетином жили 400 мм2 і більше);  

7 - розділовий шар (з двох стрічок кріпованого паперу прогумованої тканини або 

полімерної стрічки; для кабелів з індексом «Г» з двох стрічок кріпованого паперу 

або водоблокуючої стрічки; для кабелів з індексом «2М» з водоблокуючої 

стрічки);  

8 - розділовий шар (для кабелів з індексом «2М» з алюмополіетіленової стрічки; 

для кабелів з оболонкою Внг-LS категорії А з слюдовмісної стрічки);  

9 - оболонка (для АПвП, АПвПг, АПвПуг, ПВП, ПвПг, ПвГОг з поліетилену (П); 

для АПвПу, АПвПуг, АПвПу2г, ПвПу, ПвПуг, ПвПу2г - з поліетилену, збільшеної 

товщини (Пу); для АПвВ, ПВВ з ПВХ пластикату (В), для АПвВнг-LS, ПвВнг-LS 

з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки (кабелі випускаються категорій А 

та В пожежної безпеки)). 

Однією з сучасних вимог, що пред'являються до будівництва нових та 

реконструкції старих повітряних ліній електропередачі (ПЛ) є застосування 

самонесучих ізольованих дротів. СІП - це скручені в джгут ізольовані дроти по 

одному на кожну з трьох фаз і один нейтральний провід, що несе. Скрутка жил 

має правий напрямок. За необхідності в джгут додається один або два ізольовані 

алюмінієві дроти для освітлення громадських місць (перетин 16 або 25 мм). 

 

 

 

Самонесучі ізольовані дроти в системах електропостачання України 

застосовуються вже понад 10 років і протяжність розподільчих мереж 0,4х10 кВ із 
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застосуванням СІП становить тисячі кілометрів. Накопичений за ці роки досвід 

експлуатації показує безперечні переваги ізольованих дротів перед 

неізольованими, «голими» (марки А та АС). 

1.1.2. Проводи СІП. 

Розглянемо плюси та мінуси застосування проводів СІП. Чим же СІП - скручені в 

джгут ізольовані дроти з ізоляцією зі світлостабілізованого поліетилену, 

перевершує традиційно застосовані голі дроти марок А і АС? 

1) Висока надійність у забезпеченні електричної енергії. 

2) Різке зниження (до 80%) експлуатаційних витрат, спричинене високою 

надійністю та безперебійністю енергозабезпечення споживачів, а також 

відсутністю необхідності у широких просіках для прокладання повітряних 

ліній ізольованих(ПЛІ) у лісових масивах та розчищення просік у процес 

експлуатації лінії. 

3) Відсутність або незначне обростання ожеледицею та мокрим снігом 

ізольованої поверхні проводів. Це пояснюється тим, що 

світлостабілізований поліетилен (ПЕ) є не полярним діелектриком і він не 

утворює ні електричних, ні хімічних зв'язків з речовиною, що контак-тує з 

ним, на відміну, наприклад, від ПВХ. Кабельники добре знають цю 

особливість ПЕ. Наприклад, при спробах маркувати ізольований ПЕ виріб 

каплеструменевим способом фарба легко відтирається, на відміну, від ПВХ, 

і потрібна спеціальна електростатична обробка поверхні ПЕ для утримання 

фарби. Саме тому мокрий сніг легко стікає з круглої поверхні ізольованих 

ПЕ проводів. У проводах марки А і АС мокрий сніг може утримуватися в 

канавках між дроти, є першопричиною обростання. 

4) Зменшення витрат на монтаж ПЛІ, пов'язане з вирубкою більш вузької 

просіки в лісовій місцевості, можливістю вести монтаж проводів по фасадах 

будівель в умовах міської забудови, застосуванням більш коротких опор, 

відсутністю ізоляторів та дорогих траверс (для ПЛІ-0,4 кВ). 

5) Зниження енерговтрат у лінії через зменшення більш ніж утричі реактив-

ного опору ізольованих дротів порівняно з неізольованими. 

6) Простота монтажних робіт, можливість підключення нових абонентів під 

напругою, без відключення інших від енергопостачання та як наслідок 

скорочення термінів ремонту та монтажу. 

7) Значне зниження несанкціонованих підключень до лінії та випадків 

вандалізму та крадіжки. 

8) Поліпшення загальної естетики у міських умовах та значне зниження 

випадків ураження електрострумом при монтажі, ремонті та експлуатації 

лінії. 

9) Можливість прокладання СІП фасадами будівель, а також спільної підвіски з 

проводами низької, високої напруги, лініями зв'язку, що дає істотну економію на 

опорах. 

Серед безлічі безумовних переваг СІП можна виділити для об'єктивності деякі 



43 

 

недоліки: 

Незначне збільшення вартості (не більше в 1,2) ізольованих проводів у порівнянні 

з традиційними неізольованими проводами А та АС. 

Поки що недостатня готовність вітчизняних енергосистем до переходу на 

ізольовані повітряні лінії, пов'язана з відсутністю інформації, нормативної 

документації, інструменту та підготовленого персоналу. 

Системи електропостачання  неможливі без застосування різних дротів та кабелів. 

Сучасні електротехнічні кабелі виготовляють з  алюмінію, рідше - із міді. 

Застосування мідних жил кабелю обумовлено меншим питомим опором міді, 

порівняно з алюмінієм чи іншими металами. Існують метали і з меншим питомим 

опором, наприклад срібло, проте їхня вартість куди вища за вартість міді і для 

масового застосування вони не використовуються. Крім того, мідні жили більш 

стійкі до механічних пошкоджень при монтажі. За структурою кабелі 

випускаються з жилою, складеною з безлічі дротів, або з цільною жилою. 

Структура жил кабелю визначає його гнучкість. 

1.2.  В Україні існує стандартне маркування жил кабелів 0,4 кВ:  

для жили РЕ – жовто-зелена ізоляція;  

для жили N – блакитна або біла ізоляція з блакитною смугою; 

 для  фазних жил-  коричнева, рідше - чисто біла.  

Далі розглянемо основні марки кабелів і проводів, що застосовуються при 

електромонтажі. 

 

1 Кабель марки ВВГ 

Маркування електротехнічного кабелю ВВГ (закордонний аналог кабель марки 

NYM) означає, що жили кабелю гнучкі, ізоляція жил та зовнішня ізоляція кабелю 

виконана з полівінілхлориду. Кабель ВВГ виконується з мідними жилами, кабель 

АВВГ – з алюмінієвими. Застосування: внутрішній монтаж електропроводки. 

Також випускаються кабелі ВВГ з нездатністю ізоляції поширювати горіння 

(маркування «НГ»), низьким рівнем утворення диму при дії відкритого полум'я 

(маркування «LS») та з можливістю витримувати вплив вогню кілька хвилин 

(маркування 
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 Кабельна продукція для електричних мереж промислових підприємств 

розрізняється за матеріалом струмопровідної жили і оболонки, видом ізоляції і 

класом напруги, числу жил, умовами застосування кабелів. Раніше, найбільшого  

поширення набули кабелі з просоченою паперовою ізоляцією. Вони виготовлялися 

з мідними та алюмінієвими жилами, в свинцевій або алюмінієвій оболонці, з 

різними захисними покривами, залежно від призначення і умов експлуатації. На 

теперішній час все більш широке застосування знаходить пластмасова ізоляція, при 

якій кабелі виготовляються без металевих оболонок. На початку 80-х років 

розроблені кабелі із збільшеними допустимими тепловими навантаженнями, що 

досягається за рахунок підвищених температур нагріву просоченої паперової 

ізоляції. 

 

 5.2.1. Позначення кабелів. 

  Позначення кабелів складається з буквеної і цифрової частин. Цифрова частина 

позначає кількість струмопровідних жил і їх перетин. Решта властивостей кабелю 

відбивається в буквеній частині позначення. Порядок кодування і розшифровки 

позначення зображений на рис. 5.3. Є такі особливості в позначеннях кабелів, 

котрі корисно знати при практичній діяльності. Церезінове просочення забезпечує 

нестікання ізоляції  при будь-яких перепадах кабельної траси. Мідна жила, на 

відміну від алюмінієвої, не позначається. Кабелі з гумовою ізоляцією мають в 

своєму позначенні букву "Р". Кабелі з просоченою ізоляцією можуть 

виконуватися із об’єднаним просоченням.  

Н  – З покриттям, що не поширює горіння 

Т  – Що прокладається в трубі 

 В – Для вертикальної прокладки 

 Г 
– Голий (покритий пластмасовим 

шлангом) 
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Б К П 

– Броньований двома сталевими 

стрічками, круглими або плоскими 

проволоками 

С А – Свинцева або алюмінієва оболонка 

 О – Окремо ізольовані жили 

 А – Алюмінієва жила 

 Ц – Церезінове просочення 

                   а) 

Б Шв 

– Броньований двома сталевими 

стрічками або в шлангу з 

полівінілхлоридного пластика 

 Г – Голий 

В П А 
– Оболонка з полівінілхлоридного 

пластика, поліетилену або алюмінію 

 О – Окремо ізольовані жили 

В П 
– Ізоляція з полівінілхлоридного 

пластика або поліетилен 

 А – Алюмінієва жила 

                        б)                  

Рис. 5.1. Позначення типів кабелів: а) кабелі з паперовою ізоляцією і в'язким 

просоченням; б) кабелі з пластмасовою ізоляцією. 

В цьому випадку в позначення вводиться буква "В" через дефіс. Якщо через дефіс 

вводиться буква "У", – так позначається кабель з посиленим антикорозійним 

просоченням. Кабель із збільшеними тривало допустимими струмами позначається 

буквою "У" без дефіса. Деякі подушки кабелів позначаються буквами "л", "2л", "п". 

"в"; відсутність подушок позначається буквою "б". Рядкові букви "п" і "в" можуть 

означати також різновид шлангу, що покриває кабель.  

Кабелі призначені для передачі і розподілу електроенергії в стаціонарних 

установках на напругу 10 кВ змінного струму частотою 50 Гц для мереж з 

ізольованою і заземленою нейтраллю категорій А, В і С за міжнародним 

стандартом МЕК 60, 183, 1984. 

5.2.2. | Кабелі і дроти спеціальних електричних мереж. 

 Мережі для потужних установок змінного струму виконуються провідниками з 

великим перетином у вигляді круглих, трубчастих, прямокутних або коробчатих 

шин [6]. В якості гнучкої частини, наприклад для короткої мережі електропечей, 

використовують кабелі марки МГГ-500, МГГ1000, зібрані з мідних провідників 

перетином 1 мм2 , або спеціальний гнучкий водоохолоджуваний кабель типу КВС-

1000. Кабель складається із сталевої спіралі, утворюючої внутрішній канал для 

води, навколо якого розташовані мідні дроти загальним перетином 1000 мм2 , зовні 

кабель має гумову оболонку. Кабель КВС-1000 допускає струм 4500 А при високій 

щільності струму (4,5 А/мм2 ) за рахунок водяного охолоджування. Мережі в 

пожежонебезпечних приміщеннях виконують так, щоб не допускалася можливість 

утворення електричної іскри, а також збільшення температури вище нормованої. 

Тому в них не вирішується прокладка голих проводів. Як правило, проводка 

виконується захищеними ізольованими проводами – трубчастими проводами в 
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металевих оболонках, проводами в сталевих трубах (тонкостінних) або кабелями з 

металевою поліхлорвініловою або нефритовою (негорюча гума) оболонкою. Всі 

з'єднання проводок виконуються в спеціальних коробках з жаростійкої пластмаси 

або сталі з не проникними для пилу ущільненнями. Застосування поліетиленових і 

вініпластових труб для електропроводок забороняється, оскільки ці труби 

згорають. 

У приміщеннях всіх класів допускається прокладка ізольованих проводів марок 

АПВ і АПР на ізоляторах при напрузі не вище 250 В щодо землі і при розташуванні 

проводки на недоступній висоті далеко від скупчення горючих речовин, а також 

кабелів ААГ, ААШв, ААБВГ, АВВГ, АСРГ і ін. У приміщеннях класів П-II; П-IIа, 

П-III допускається застосування відкритих тролейних кранових проводів за умови, 

що вони не будуть розташовані над матеріалами, які можуть запалати від 

розжареної частинки металу дроту або струмоприймача, що впала. У приміщеннях 

же класу П-I струмопровід до кранів повинен бути здійснений шланговим кабелем 

КРІТ. У вибухонебезпечних приміщеннях класів В-I і В-Iа застосовувати 

алюмінієві провідники не допускається, оскільки при короткому замиканні 

розжарені частинки алюмінію не охолоджуються в повітрі, а продовжують горіти. 

Проводка виконується вибухонепроникною, що досягається застосуванням кабелів 

марки ВБВ або ізольованих проводів марок ПВ і ПРТО, що прокладаються у 

водогазопровідних сталевих трубах, що сполучаються спеціальними 

вибухозахищеними фітингами виконання ВЗГ. Змонтовані трубопроводи 

випробовуються на щільність тиском в приміщеннях класу В-I до 2,5 кгс/см2 і 

класів В-Iа, В-II, В-IIа до 0,5 кгс/см2 . У приміщеннях класів В—1б; В-II, В-IIа і 

зовнішніх установок класу В-Iг допускається застосування провідників з 

алюмінієвою жилою; вони вибираються як для вибухонебезпечних приміщень. Для 

приміщень класу В-II необхідне застосування броньованих кабелів АВБВ, 

АВВбШВ, АВВБбГ, ААБлГ або проводів в сталевих трубах; для В-IIа допускається 

застосування неброньованих кабелів ААГ, АВВГ, АВРГ, АНРП. Для живлення 

пересувних електроприймачів, кранів, тельферів і інших ЕП у всіх приміщеннях 

застосовується гнучкий шланговий кабель марок КРПТ і ГРШ. Для живлення 

підлогових машин і маніпуляторів можуть використовуватися тролеї, що 

вмонтовуються в закритих каналах в підлозі, а для зовнішніх козлових кранів – 

особливі стійкий з шарнірними струмоз’ємниками. 

Двопровідні мережі для живлення зварювальних установок виконуються двох- чи 

чотирьохжильними кабелями АСБГ, АВРБГ, АНРБГ, чотирьохжильними кабелями 

ААБГ, а також проводам АПРТО, прокладених в трубах в коробах. Для зниження 

реактивних опорів трипровідні мережі виконують багатожильними кабелями або 

закритими шинопроводами з розташуванням шин по схемі спарених фаз. Марку 

кабелю для прокладки в реальних умовах спеціальних електричних мереж з 

урахуванням способів прокладки по естакадах і вологості приміщень вибирають 

згідно [3, 4], а також інструктивних матеріалів, якими забезпечуються всі проектні 

організації, наприклад [5]. 

5.3. Опис лабораторного стенду Лабораторний стенд містить 25 зразків кабелів і 

проводів. На кожному зразку проведено оброблення, що дозволяє ознайомитися з 

елементами конструкції, визначити основні характеристики зразків, встановити 
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область їх застосування. Стенд дозволяє перевірити правильність визначення 

марки дроту або кабелю по їх конструкції і вибрати конструкції за заданим 

маркуванням. Для цього необхідно:  

1) подати живлення 220 В змінного струму на стенд;  

2) включити тумблер "Мережа" (при цьому запалюється індикатор);  

3) включити вгору тумблер з верхнього ряду, номер якого відповідає номеру 

зразка, що перевіряється; визначити марку зразка і включити тумблер з нижчого 

ряду, відповідний передбачуваній марці; після цього натиснути кнопку 

"Відповідь"; правильній відповіді відповідає загорання індикатора "Вірно", а 

неправильному- "Невірно";  

4) натиснути кнопку "Скидання", обидва тумблери поставити в початкове нижнє 

положення. 

5.4. Завдання  

1. Ознайомитися з конструкціями кабелів і проводів. 

 2. Вивчити маркування і набути навичок в оцінці перетинів жил кабелів і 

проводів.  

3. Самостійно перевірити знання конструкцій і маркування кабелів і проводів за 

допомогою лабораторного стенду.  

5.5. Методичні вказівки. 

 1. При ознайомленні з конструкціями кабелів звернути увагу на наступні складові 

кабелю: жилу, ізоляцію; подушку; броню; зовнішній покрив. Послідовність букв в 

маркуванні кабелів і проводів відповідає вказаній послідовності складових 

кабелю.  

2. При вивченні перетинів жил кабелю необхідно спочатку навчитися швидко 

знаходити перетини крупної жили по її діаметру, визначеному як за допомогою 

лінійки, так і без неї. Далі слід приступити до вивчення жил сегментної форми і 

співвідношення перетинів основної жили і перетину нульового (четвертого) 

провідника. 

 3. Знання рекомендується перевіряти на стенді, починаючи з простих 

конструкцій.  

5.6. Питання для самоперевірки  

1. Які перетини силових кабелів і проводів прийняті стандартами?  

2. Які основні конструктивні елементи кабелів, призначення і матеріали їх 

виконання?  

3. У чому полягає структура і особливості маркування кабелів і проводів?  

4. Яке число жил і співвідношення їх перетинів для кабелів до 1000 В і вище? 

Лабораторна робота 6.  

Вивчення та дослідження роботи основних пристроїв релейного захисту і 

автоматики систем електропостачання. Дослідження мікропроцесорного реле РС 

83- А2.0 

Мета роботи: вивчення принципів побудови і визначення параметрів 

спрацьовування РС 83- А2.0, способів завдання необхідної конфігурації, 

дослідження роботи пристрою при різних видах ушкоджень, освоєння методів 

перевірки мікропроцесорного пристрою при першому включенні. 

6. Опис та робота пристрою 
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6.1 Призначення пристрою 

Пристрій РС83-А2.0 (далі – пристрій) призначений для використання у схемах 

релейного захисту та протиаварійної автоматики ліній напругою 6...35 кВ, а також 

може бути використане на приєднаннях інших класів напруги. Пристрій може 

встановлюватися в релейних відсіках КРУ, КРУН та КСВ, на панелях та в шафах 

у релейних залах та на пультах управління, а також у релейних шафах зовнішньої 

установки на ВРУ. Пристрій може застосовуватися як самостійний пристрій, так і 

спільно з іншими пристроями РЗА. РС83-А2.0 – багатофункціо-нальний цифровий 

пристрій, зібраний на сучасної елементної бази із застосу-ванням SMD монтажу, 

що поєднує різні функції захисту, контролю, управління та сигналізації. 

Загальний вигляд пристрою представлений на рисунку 6.1. 

 
Рис. 6.1. Загальний вигляд пристрою РС83-А2.0 

У пристрої реалізовані такі функції: 

 3-ступінчастий двох або трифазний (залежно від модифікації) максимально-

струмовий захист (МТЗ) із незалежною або залежною витримкою часу та 

можливістю блокування від кидка намагнічуючого струму (БНТ) по другий 

гармоніці контрольованого струму; 

 2-ступінчастий захист від замикань на землю (ЗНЗ) по виміряному (при 

двофазному виконанні пристрою) або розрахунковому (при трифазному 

виконанні) струму нульової послідовності зі струмом спрацьовування 

відповідно 0,004...1 А, 0,02...5 А або 0,1...120 А; 

 2-ступінчастий захист від несиметричного навантаження або обриву фаз по 

струму зворотної послідовності (ОБР); 

 двократне автоматичне повторне включення (АПВ); 

 АЧР/ЧАПВ – автоматичне частотне розвантаження/частотне АПВ (по 

дискретному входу від зовнішнього частотного реле); 
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 прискорення МСЗ при включенні вимикача. 

 місцеве, з передньої панелі пристрою, або дистанційне керування 

вимикачем (включення, відключення), у тому числі за інтерфейсом зв'язку 

RS485, з контролем несправності ланцюгів увімкнення/вимкнення 

(НЦЕВО); 

 зовнішнє блокування захисту вводу та секційного вимикача(СВ) від 

пристроїв РЗА, ліній, що відходять (логічний захист шин – ЛЗШ); 

 резервування відмови вимикача (УРОВ); 

 вимір струмів фаз і струму нульової послідовності; 

 наявність двох груп уставок, що перемикаються з меню, по дискретному 

 входу, через мережу; 

 реєстрація параметрів спрацьовування захисту в журналі аварій (ЖА) на 

 100 подій; 

 реєстрація змін уставок та налаштувань у журналі подій (ЖПод.) на 

 200 подій; 

 цифрове осцилографування параметрів аварійних подій. 

6.2 Технічні характеристики пристрою 

6.2.1 Параметри надійності 

Повний середній термін служби – не менше ніж 25 років. 

Середнє напрацювання на відмову – не менше 100 000 год. 

6.2.2 Умови експлуатації 

 Робоча температура від мінус 40 до +70 ºС. 

 Відносна вологість – не більше 98 % за 25 ºС. 

 Кліматичне виконання – УХЛ3.1 згідно з ГОСТ 15150. 

 Висота над рівнем моря не більше 2000 м (атмосферний тиск – від 550 м) до 

800 мм рт. ст.), при використанні на більшій висоті необхідно 

використовувати поправочний коефіцієнт відносної електричної міцності 

повітряних проміжків, що враховує зниження ізоляції згідно з ГОСТ 15150. 

6.2.3 Оперативне живлення. 

Живлення пристрою в тривалому режимі може здійснюватися від джерела 

постійного або змінного струму з діючим значенням напруги 80 ... 264 В, що 

забезпечує роботу в системах з номінальним напругою 110 ±10% і 220 ±10 %. 

Пристрій стійкий до короткочасному підви-щенню напруги (на час не більше 5 

хвилин) до 420 В діючого значення. При цьому макси-мальна напруга дискретних 

входів 264 В – для номінальної напруги 220 В та 132 В – для номінальної напруги 

110 В. 

Допустимий час одноразової подачі напруги 420 В діючого значення на дискретні 

входи – трохи більше 1 секунди. Коефіцієнт гармонік – не більше 12%. 

Час готовності пристрою до роботи після подачі напруги оперативного живлення 

– не більше 0,2 с. Пристрій зберігає працездатність при короткочасних перервах 

живлення тривалістю до 0,5 с. 

При живленні по ланцюгах напруги споживана пристроєм потужність без 
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спрацьовування вихідних реле не перевищує 10 Вт, на кожне вихідне реле, що 

спрацювало, додатково спожи-вається 0,3 Вт. 

Пристрій не спрацьовує хибно і не ушкоджується: 

– при знятті та подачі оперативного струму, а також при перервах живлення будь-

якої 

тривалості з подальшим відновленням; 

- при подачі напруги оперативного постійного струму зворотної полярності; 

- при замиканні на землю ланцюгів оперативного струму. 

Пристрій забезпечує збереження настройок та конфігурації захисту та 

автоматики (уставок) протягом усього терміну служби незалежно від наявності 

напруги живлення. 

Для забезпечення ходу годинника та зберігання в пам'яті зафіксованих даних 

(параметри спрацьовувань) при зникненні оперативного живлення 

використовується змінний елемент живлення (батарейка типу CR2032). Нова 

батарея у пристрої без оперативного живлення забезпечує зберігання інформації в 

середньому протягом 5 років. Розрахунковий термін служби батареї, за умови 

присутності на реле напруги протягом 90% часу – 10 років. 

6.3. Функції пристрою РС83-А2.0: 

 3-х ступінчаста 2-х або 3-х фазний максимально-струмовий захист (МСЗ) з 

незалежною або залежною витримкою часу та блокуванням від БНТ; 

  2-х ступінчастий захист від замикань на землю (ЗНЗ) по струму нульової 

послідовності; 

 прискорення МСЗ при включенні вимикача;  

 2-х ступінчастий захист від несиметричного навантаження або обриву фаз по 

струму зворотної послідовності; 

 місцеве, з передньої панелі пристрою, або дистанційне включення і 

відключення вимикача, в тому числі по інтерфейсу зв'язку RS-485; 

  зовнішня блокування захисту введення і СВ від пристроїв РЗА приєд-нань, 

що відходять (ЛЗШ); 

  резервування відключення вимикача приєднання (функція РІВНІ); 

  дворазове автоматичне повторне включення (АПВ); 

  вимірювання струмів фаз А,С та струму нульової послідовності 3I0 (або 

фази замість 3I0); 

 шунтування-дешунтування струмових розчіплювачів вимикача (для окремих 

моделей); контроль ланцюгів електромагнітів приводу вимикача; 

         запам'ятовування параметрів спрацьовування захисту і автоматики в журналі 

аварій       для 100 подій (з фіксацією виду захисту, значення струму і часу 

спрацьовування); 

 запам'ятовування параметрів зміни конфігурації в журналі подій для 200 

подій; 

 світлодіодна індикація справності пристрою, спрацьовування захистів, 

положення вимикача і стану дискретних входів; 

 цифрове осцилографування з загальним часом запису 60 с; 

 самодіагностика пристрою. 
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6.4.  Склад пристрою. 

Пристрій, залежно від виконання, складається з таких основних  елементів: 

 корпусного блоку з модулем центрального процесора, клавіатурою, цифровим 

індикатором, світлодіодами індикації, портом USB на лицьовій панелі, а також 

крос-платою та напрямними для встановлення змінних модулів; 

 модуля DI-AI введення аналогових та дискретних сигналів з портом RS-485 для 

організації локальної мережі або модуля DI-AI введення аналогових, дискретних 

сигналів та оптичних входів з портом RS-485 організації локальної мережі; 

 модуля RL вихідних реле, об'єднаного з блоком живлення пристрою або 

модуля RL-У вихідних реле з біполярним реле, об'єднаного з блоком живлення 

пристрою; 

 модуля АD живлення від струмових ланцюгів та дешунтування з 

внутрішнім джерелом для гарантованого живлення за струмом та напругою 

ланцюгів дискретних входів; 

 модуля розширення DI-RL з 5-ма додатковими дискретними входами та 4-

ма додатковими вихідними реле; 

 кожуха корпусу та елементів кріплення пристрою; 

 комплекту частин у відповідь з'єднувачів для приєднання кабелів  зовнішніх 

підключень.                                                                    

Наявність або відсутність модуля живлення від струмових ланцюгів АD та модуля 

розширення DI-RL визначається виконанням пристрою та обумов-люється при 

замовленні. При цьому не допускається одночасна присутність обох зазначених 

модулів. Кожен модуль, крім модуля центрального процесора, представляє собою 

друковану плату з встановленими елементами та задньою панеллю з гвинтовими 

клемами та/або з'єднувачами для підключення зовнішніх ланцюгів. Усі вхідні 

(вихідні) зовнішні роз'єми електронних модулів, а також клемники мають 

відповідне маркування                                                                                                                                    

Модулі, переміщуючись по напрямних, стикуються з рештою пристроїв за 

допомогою крос-плати та фіксуються в робочому положенні кріпильними 

гвинтами М2,5. 

На рис. 6.2  представлена структурна схема пристрою РС83-А2.0 у виконанні з 

модулями RL, DI-AI та AD. 
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Рис. 6.2. Структурна схема пристрою РС 83 - А2.0 

Усі елементи керування пристроєм розташовані на передній панелі. На передній 

панелі пристрою розташовано вікно індикатора, кнопки управління пристроєм, 

світлодіодна індикація, а також вікно miniUSB роз'єму для підключення до 

комп'ютера(ноутбука). Зовнішній вигляд передньої (лицьової) панелі пристрою 

показано на рисунку 6.3. 

 

Рис. 6.3. Зовнішній вигляд передньої (лицьової) панелі пристрою. 

1. – вікно індикатора; 

2.  вікно роз'єму miniUSB; 
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3. світлодіодні індикатори; 

4. кнопки керування «Вліво», «Вправо», «Вверх, «Вниз»; 

5. кнопка «ВВЕДЕННЯ»; 

6. кнопка «Увімкнути вимикач»; 

7. кнопка «СКИДАННЯ»; 

8. кнопка «Вимкнути вимикач»; 

9. світлодіодний індикатор «Вимикач включений»; 

10. світлодіодний індикатор «Вимикач відключений»; 

11. вікна для вкладиша з найменуваннями функцій, призначених для відображення 

світлодіодної індикації. 

6.4.  Вказівки по підготовці до лабораторної роботи. 

6.4.1 Вивчити «Інструкцію з експлуатації мікропроцесорного пристрою релейного 

захисту і автоматики  РС -83. А2.0 (ЄАБР.656112.011 РЕ). Додаток А6. 

6.4.2. Пройти інструктаж на робочому місці. 

6.4.3. Ознайомитися з пристроєм РС -83. А2.0, котрий змонтовано у комірці КЗО-

10.                                               

6.5. Вказівки до виконання лабораторної роботи. 

Повний обсяг перевірок при першому включенні визначається відповідними 

вимогами та спеціальною методикою. В об’єм лабораторної входить виконання 

перевірок загальної працездатності пристрою та його найважливіших функцій з 

урахуванням особливостей реалізації. 

6.5.1. Перевірка працездатності виробу 

6.5.1.1.  Зовнішній огляд 

Провести зовнішній огляд пристрою, переконатися у відсутності зовнішніх 

пошкоджень та відповідності виконання пристрою. 

6.5.1.2 Перевірка електричного опору ізоляції 

Перевірку електричного опору ізоляції виконують між ланцюгами пристрою 

відповідно до вимог (Таблиця 6.1). Опір ізоляції повинен бути не менше 50 Мом. 

6.5.1.3 Перевірка світлодіодів 

Зайти в пункт меню «Діагностика» → «Перевірка світлодіодів» та натиснути 

кнопку     "Введення". В результаті, до моменту відпускання кнопки "Введення", 

спочатку повинні увімкнутися всі світлодіоди зеленим кольором, а через кілька 

секунд - червоний. 

6.5.1.4 Перевірка цифрового індикатора 
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Зайти в пункт меню «Діагностика» → «Перевірка індикатора» та натиснути 

кнопку "Введен-ня". В результаті, до моменту відпускання кнопки «Введення», у 

всіх осередках індикатора повинен з'явитися символ #. 

6.5. 1.5.  Перевірка кнопок керування. 

Зайти в пункт меню "Діагностика" → "Перевірка кнопок кер." та натиснути 

кнопку "Введення". Після натискання кнопки керування на індикаторі повинна 

з'явиться назва кнопки. При натисканні на кнопку «Скинути», має статися вихід із 

меню «Перевірка кнопок кер.». 

6.5.1.6 Перевірка дискретних входів 

Зайти в пункт меню "Контроль" → "Дискретні входи". В результаті у вікні 

"Дискретні входи" відкриється вікно стану дискретних входів:         

"0000000000000000". Подавати по черзі на входи напругу оперативного струму. 

Переконатися у появі «1» у осередках, відповідних тому дискретному входу, який 

подається напруга. Переконатись у появі «0» при знятті напруги із входу. 

Дискретний вхід DI0 не контролюється. 

6.5.1.7 Перевірка релейних виходів 

Зайти в пункт меню «Діагностика» → «Перевірка релейних виходів» та 

натиснути кнопку "Введення". Відкриється повідомлення «Введіть пароль». 

Після введення пароля натиснути кнопку "Введення". Якщо введено 

правильний пароль, то всі реле відключаться (якщо вони були включені) і 

відкриється вікно стану реле:     "0000000000000000". Кнопками «Вліво», 

«Вправо» вибираємо реле та натискаємо кнопку "Вгору". В результаті, до 

моменту відпускання кнопки "Вгору", повинно увімкнутися вибране реле. У 

варіанті виконання модуля RL з біполярним реле KL7, скидання реле KL7 

здійснюється подачею сигналу дискретний вхід DI0. 

6.5.1.8 Перевірка аналогових входів 

Зайти в пункт меню «Контроль» та по черзі викликаючи відображення контрольо-

ваних пристроєм струмів і напруг порівнювати їх значення з показами 

відповідних зовнішніх вимірювальних приладів. Переконатися у відсутності 

неприпустимих похибок вимірів 

6.5.2 Перевірка функціонування пристрою 

6.5.2.1 Перевірка порогів спрацьовування ступенів захисту. 

Вивести всі ступені захисту. По черзі вводити по одному ступеню захисту, пода-

вати від випробувальної установки плавно змінні значення струму для МСЗ, ЗНЗ 

та ОБР та по запалюванню зеленого світлодіода відповідного ступеню визначати 

його спрацьовування. Порівнювати визначені за показаннями приладів 
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випробувальної установки або зовнішніх приладів пороги спрацьовування з 

відповідними уставка-ми та визначати допустимість їх відхилення. При 

визначення порога спрацьовуван-ня ОБР формувати від випробувальної 

установки режим двофазного короткого замикання з однаковими струмами двох 

фаз визначити значення поданого струму зворотної послідовності I2 по значенню 

фазного струму Iф відповідно до виразу:  

I2=
𝐼ф

√3
             6.1. 

6.5.2.2 Перевірка часу дії ступенів захисту 

Контакт вихідного реле, призначений на роботу ступеня, що перевіряється, 

завести на вхід зупинки секундоміра випробувальної установки. Пуск 

секундоміра здійснювати одночасно з пуском випробувального режиму. Для 

ступенів захисту з незалежною витримкою встановлювати струми, що вдвічі 

відрізняються від уставки у бік спрацьовування. При почергово введеній тільки 

одного ступеня захисту запускати випробувальний режим і по секундоміру 

визначати час дії ступеня. Для ступенів із залежною характеристикою 

встановлювати струми в діапазоні від струму спрацьовування до десятикратного 

струму спрацьовування та знімати точки ампер-секундної характеристики. 

Порівняти отримані часи спрацьовування з уставками або розрахунковими 

значеннями характеристик та визначати допустимість їх відхилень. 

6.5.2.3 Перевірка роботи АПВ 

Перевірка АПВ здійснюється з використанням імітатора вимикача та джерела 

струму (випробувальної установки), що забезпечує спрацювання захисту, 

відповідно до схеми рисунок 6.4. 
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Рисунок 6.4. Випробувальна схема для перевірки АПВ. 

В якості  імітатора вимикача використовуємо двопозиційне реле РП, (наприклад – 

РП12). Струм на вимірювальні входи пристрою від випробувальної установки 

повинні подаватися через контакт імітатора вимикача, внаслідок чого подача та 

припинення подачі струму може синхронізуватися з увімкненням-вимкненням 

вимикача. Перед початком випробувань ступень захисту з дією на вимкнення 

необхідно вивести, імітатор вимикача перевести у стан «Увімкнено», на 

випробувальній установці регулятори встановити у положення, що забезпечує силу 

струму, що явно перевищує уставку захисту. Струм від випробувальної установки 

її органами управління відключити, після чого ввести ступінь захисту з дією на 

відключення. Необхідно переконатись, що від моменту включення реле-імітатора 

вимикача пройшов час, що перевищує час підготовки АПВ. Подати струм від 

випробувальної установки. У момент подачі струму світлодіод введеного ступеня 

повинен загорітися  зеле-ним кольором, а після закінчення часу спрацьовування 

ступеню змінити колір світіння на червоний. У цей момент контактом KL1 має 

відключитися реле-імітатор вимикача. 

При правильній роботі АПВ має розпочатися відлік витримки першого циклу та 

після його закінчення контактом KL2, що замикається на час включення в 

імпульсному режимі, має увімкнутися реле-імітатор вимикача. Повинен 

повторитися описаний вище процес відключення вимикача від захисту, після чого 

при правильній роботі АПВ має початися відлік витримки другого циклу і після її 
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закінчення має включитися реле-імітатор вимикача. Знову має повторитися процес 

відключення вимикача від захисту та після його завершення пристрій повинен 

опинитися в стані неуспішного дворазового АПВ. У журналі аварій повинні 

з'явитися записи про три аварійні відключеннях та неуспішних циклах АПВ. Для 

перевірки роботи пристрою в циклі успішного одноразового або дворазового АПВ 

необхідно встановити велику (близько 10 с) витримку ступеню захисту та повтори-

ти випробування від моменту подачі струму. Після включення вимикача від АПВ 

відповідно у першому або другому циклі до його відключення захистом слід при-

пинити подачу струму. При правильній роботі АПВ має виконатись відповідне чис-

ло циклів АПВ, реле-імітатор вимикача має залишитися увімкненим, а в журналі 

має з'явитися запис про успішне АПВ. 

6.6. ВКАЗІВКИ З ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ. 

6.6.1.  Звіт повинен містити опис мети лабораторної роботи, технічні 

характеристики використовуваних апаратів і приладів, результати проведених 

експериментів, оформлені таблично, і, де необхідно, у вигляді графіків, а також 

необхідні схеми, розрахунки та векторні діаграми. Крім того, у звіті мають бути 

наведені висновки щодо всіх пунктів проведених експериментів.  

6.6.2 ЗМІСТ ЗВІТУ 

6.6.2.1. Мета роботи.  

6.6.2.2.. Принципова схема проведення дослідів.  

6.6.2.3. Побудувати залежність τспр = f (Iкз.).  

6.6.2.4. Висновки. 

 

Лабораторна робота 7. Дослідження впливу параметрів мережі на режим напруги 

при установці компенсуючих пристроїв. 

Мета роботи – вивчення установок поперечної компенсації як елемента 

електричної мережі і дослідження впливу параметрів мережі на режим напруги при 

установці конденсаторних батарей. 

В мережі змінного струму наявні споживачі реактивної і активної потужності. 

Споживачами активної потужності є електроприймачі, котрі перетворюють 

енергію електричного струму в механічну роботу (електричні двигуни), хімічні 

реакції (електроліз), світло (джерела світла) і тепло (нагрівальні прилади). 

Реактивна потужність (РП) в колі змінного струму необхідна для створення 

магнітного потоку в електродвигунах, трансформаторах та інших споживачах, і, 

крім того, для подолання індуктивного опору провідників кола змінного струму. Її 

споживачами є:  

асинхронні двигуни, які споживають приблизно 65-70%;  

силові трансформатори – близько 20-25%;  

освітлювальні приймачі з газорозрядними лампами – близько 10%;  

електричні печі – близько 5%;  

лінії електропередавання та розподільні електромережі – близько 5%;  

зварювальні трансформатори і регулятори – приблизно 2%;  
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перетворювальні установки – також близько 2% від всієї реактивної потуж-ності. 

Обмотки генераторів мережі розраховані, виходячи з умов допустимого 

нагрівання, на певну силу струму, а механічна частина генераторів – на певну 

активну потужність, тому наявність в мережі реактивної потужності і, відповідно, 

реактивного струму Ip, призводить, з одного боку, до неповного використання 

обмоток генераторів по активному струму і, як наслідок, до неповного використан-

ня активної потужності генераторів, на яку вони розраховані, а з іншого – реактив-

на складова струму, котра протікає по всіх елементах мережі від генераторів до 

споживачів, викликає додаткові втрати потужності, напруги і в підсумку – елект-

ричної енергії. Тобто, наявність реактивних параметрів в електричній мережі є 

небажаною. За відсутності пристроїв, призначених для компенсації реактивної 

потужності, її змушені виробляти генератори електростанцій. Сучасні умови вима-

гають вжиття більш широких заходів стосовно компенсації РП, котрі є досить 

дієвими у вирішення питань економії паливно-енергетичних ресурсів. Компенсація 

РП забезпечує розвантаження генераторів електростанцій, і розподільних мереж та 

трансформаторів від реактивних струмів, і тим самим зменшує втрати потужності, 

енергії і напруги в лініях і трансформаторах. Як наслідок, збільшується пропускна 

здатність мереж. Поперечна компенсація застосовується для зменшення потоків РП 

в мережі. В цьому випадку пристрої компенсації приєднують паралельно 

навантаженню на шини 6-10 кВ підстанцій, що дозволяє зменшити втрату напруги 

і потужності у всій мережі до місця приєднання батарей конденсаторів. Таким 

чином, поперечна компенсація дозволяє зменшити втрати потужності при 

збереженні величини переданої потужності, або підвищити передану потужність. 

При поперечній компенсації рівень напруги у приймачів підвищується, але 

коливання напруги при зміні навантаження зберігаються, як і до компенсації. У 

години мінімуму навантаження системи напруга може виявитися вищою номіналь-

ної. Відхилення напруги зростає при збігу мінімуму навантаження підприємства з 

мінімумом навантаження системи. У таких ситуаціях необхідно вживати заходів до 

його зниження. 

При підключенні до мережі конденсаторної батареї(КБ) добавка напруги ЕКБ , що 

виражена у відсотках, може бути визначена: 

ЕКБ = 
𝑄𝑘∗𝑋.

10𝑈н
2                      7.1 

де Qk – потужність конденсаторної батареї, квар;  

X – реактивний опір від джерела живлення до місця установки конденсаторної 

батареї, Ом; Uн – номінальна напруга мережі, кВ. 

 З виразу (7.1) видно, що ефективність конденсаторної батареї залежить від 

величини реактивного опору між джерелом живлення і місцем установки 

конденсаторної батареї, тобто при одній и тій ж потужності батареї можна 

отримати велику добавку напруги при ввімкненні її в найбільш віддаленій точці 

мережі. Також. змінювати добавку напруги можна, змінюючи потужність 

конденсаторних батарей. Таким чином, ЕКБ=f(Qk, Xл). 

Реактивна потужність, що генерується КБ, визначається з виразу: 

Qk=*C*Uн*10-3 кВАр                 7.2 

З цього виразу видно, що Qк =f(U). 
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Питома потужність КБ, що необхідна для підвищення напруги на 1%, 

визначається як: 

   7.3 

де: 

 X= Xл  – при установці КБ в мережі 10 кВ, Ом;  

X= Xл +Xтр – при установці КБ в мережі 0,38 кВ, Ом;  

Uн – номінальна напруга, кВ;  

С – ємність КБ, мкФ.  

На рис. 7.1,а наведена схема, а на рис. 7.1,б схема заміщення мережі при 

установці конденсаторних батарей. 

 
Рис. 7.1. а. 

 

 
Рис. 7.1. б. 

На рис. 7.2 показана векторна діаграма струмів і напруг до и після підключення 

КБ. Відрізок ab відповідає втраті напруги до установки КБ ( U ), відрізок ab` – 

після установки КБ ( U` ).З діаграми видно, що    U U`. 
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Рис. 7.2. 

В режимах малих навантажень різко зменшуються розміри трикутника падіння 

напруги, що відповідає потужності навантаження, а розміри  трикутника падіння 

напруги, що відповідає потужності КБ, залишаються незмінними. В цих режимах 

U2 в кінці лінії може перевищувати U1 на її початку, що в ряді випадків є 

недопустимим. Тому, з метою регулювання напруги, необхідно автоматично 

змінювати потужності конденсаторних батарей. 

 5.2. Опис лабораторної установки. 

 Для дослідження режимів мережі 10 кВ з установками поперечної компенсації 

застосовується статична модель змінного струму 50 Гц. Живлення моделі 

здійснюється від автотрансформатора U 100 В. Лінії електропередачі 

моделюються послідовно ввімкненими активними і регулюючими індуктивними 

опорами. Мережевий трансформатор моделюється послідовно ввімкненими 

активним і індуктивним опорами. Навантаження моделюється паралельно 

ввімкненими активним і регулюючим реактивним опорами. На рис. 7.3 

представлена панель лабораторної роботи, а на рис. 7.4 – схема заміщення. 
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Рис.7.3. 

 
Рис. 7.4. 

Регулювання потужності навантаження, потужності КБ, а також реактивного 

опору лінії здійснюється відповідно за допомогою перемикачів П1, П2, П3. 

Параметри схеми заміщення наведені в табл. 7.1 
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Таблиця 7.1. 

Положення 

перемикача П3 

Реактивний опір 

лінії, Ом 

Положення 

перемикача П2 

Потужність КБ, 

кВАр 

1 2,34 1 0 

2 7,77 2 210 

3 19,12 3 330 

4 37,77 4 400 

  5 550 

  6 770 

 

7.3. Завдання. 

В якості попередньої підготовки необхідно дослідити і графічно представити:  

1) залежності реактивного опору від реальної довжини повітряних і кабельних 

ліній напругою 0,38 , 6, 10 кВ різного перерізу;  

2) представити векторну діаграму для максимального і мінімального режиму при 

  0,25 ;  

3) залежність реактивного опору від потужності трансформатора.  

На лабораторному стенді необхідно дослідити такі залежності:  

1. ЕКБ =f (X), при QКБ = const 

2. ЕКБ = f (QКБ), при Хл = const 

3. ЕКБ = f (U), при U = var 

На основі проведеного експерименту і домашнього завдання оцінити, в яких 

мережах застосування установок поперечної компенсації найбільш ефективне. У 

звіті представляється:  

 1) схема експериментальної установки і її параметри;  

2) результати попередніх досліджень;  

3) графіки, отримані в результаті експерименту;  

4) висновки по кожному пункту експерименту.  

7.4. Програма і методичні вказівки до виконання робочого завдання. 

 1) Зібрати схему; 

 
Рис. 7.5. 

2) Згідно заданого варіанту встановити опір лінії і навантаження. Зняти 

характеристику ЕКБ = f (QКБ), при Хл = const при підключенні конденсаторної 
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батареї до шин 10 і 0,4 кВ, за допомогою тумблера Тп. Характеристику знімати 

при постійній напрузі на навантаженні 100 В для вилучення впливу на 

регулювання напруги статичних характеристик. Результати занести в табл. 7.2. 

Таблиця 7.2. 

QН XЛ QКБ 
Шини 10 кВ Шини 0,4 кВ 

ЕКБ ЕКБ 

     

 

1. 3) Згідно заданому варіанту встановити опір лінії і навантаження Qн і 

потужність конденсаторної батареї Qк . Зняти характеристику ЕКБ =f (X), 

при Qн = const і Qк= const. 

Напругу на навантаженні підтримувати постійною і рівною 100 В. Результати 

занести в табл. 7.3. 

QН XЛ QКБ 
Шини 10 кВ Шини 0,4 кВ 

ЕКБ ЕКБ 

     

 

4) Згідно заданого варіанту встановити Qн=0, Xл=const. Зняти характеристику 

QКБf (U), 

при значенні Uн =90, 95, 100, 105, 110 В.   Результати занести в табл. 7.4. 

Таблиця 7.4. 

Xл UН I QКБ 

    

 

5.5. Контрольні запитання.  

1. Вплив КБ на показники режиму електричної мережі.  

2. В яких мережах установка КБ найбільш ефективна?  

3. Чим визначається місце установки КБ на високій і низькій стороні напруги 

трансформатора? 

 4. Область застосування регульованих і нерегульованих КБ.  

5. Які параметри впливають на величину надбавки, яка створюється КБ? 

 6. Для яких цілей застосовують схеми форсування потужності КБ?  

7. Переваги і недоліки КБ. Порівняти їх з іншими видами компенсуючи пристроїв.  

8. Область застосування КБ поперечного ввімкнення в системах електропостачання. 

 

 

Лабораторна робота 8.  Дослідження опору петлі «фаза-нуль» в мережах до 

1000 В. 

1. Мета роботи: Спрощений розрахунок струмів і перевірка умов спрацьовування 

захисних апаратів при однофазних замиканнях в мережах напругою до 1000 В з 

глухозаземленою нейтраллю.  

2. Загальні відомості. 

 В електричних мережах напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю 
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повинно бути забезпечено надійне відключення захисним апаратом однофазного 

короткого замикання. Це диктується вимогами техніки безпеки, тому що одно-

фазне замикання (замикання на корпус) для таких мереж пов’язане з появою 

напруги в нульовому проводі, потенціал якого повинен бути близьким до нуля чи 

рівним нулю. Розрахунковими точками для визначення струму короткого 

замикання є найбільш електрично віддалені точки мережі. Найменше значення 

однофазного струму короткого замикання може бути визначене за приблизною 

формулою: 

        8.1 

де: 

Uф – фазна напруга. 

Zn – повний опір знижуючого трансформатора струму заземлення на корпус, Ом; 

Z𝛾 - повний опір ланцюга фазний провідник – нульовой провідник (захисний чи 

робочий), Ом, 

                                  8.2 

Xn – індуктивний опір ланцюга фаза-нуль, Ом. 

Надійне відключення захисним апаратом однофазного короткого замикання буде 

забезпечено при умові виконання співвідношення: 

KзIв≤Iкз 

де: 

Kз - – припустима кратність мінімального струму короткого замикання (Iк.з) 

відносно номінального струму плавкої вставки запобіжника або струму 

спрацьовування розчіплювача автомата Iв. 

ПВЕ регламентують наступні коефіцієнти, які забезпечують швидке 

спрацьовування захисту при однофазних коротких замиканнях в кінці ділянки 

лінії, яка захищається: 

Кз ≥ 3 – при захисті запобіжниками або автоматичними вимикачами зі зворотньо-

залежною від струму характеристикою; при захисті автоматичними вимикачами, 

які мають тільки електромагнітний розчіплювач (відсічку), Кз = 1,1 Кр, де Кр – 

коефіцієнт розкиду (за заводськими даними). При відсутності заводських даних 

дозволяється приймати Кз ≥ 1,4 для автоматичних вимикачів з номінальним 

струмом до 100 А, для інших автоматичних вимикачів Кз ≥ 1,25. У процесі 

експлуатації мережі часто виникає необхідність в уточненні опору ланцюга фазний 

провідник – нульовий провідник для діючої установки. Це завдання може бути 

вирішена оперативно за допомогою приладу типу М417 без зняття напруги з 

дослідної ділянки мережі. 

1.2. Описання і інструкція з експлуатації приладу для вимірювання опору 

ланцюга фаза – нуль М-417 Прилад М-417 призначений для виміру опору ланцюга 

фаза – нуль в діапазоні від 0,1 до 1,6 Ом без вимкнення живлячого джерела струму. 

Він забезпечує перевірку умов електробезпеки роботи на електрообладнанні, яке 

живиться від мережі змінного струму з лінійною напругою 380 В частотою 50 Гц з 

глухозаземленою нейтраллю живильного трансформатора. 
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Технічна характеристика. 

Діапазон показань, Ом  0 … 2 

Робочий діапазон вимірів, Ом  0,1… 1,6 

Основні похибки у відсотках від довжини робочої частини 

шкали, % 
±10 

 

Прилад забезпечує автоматичне розмикання вимірювального ланцюга при появі 

на корпусі контрольованого об’єкта небезпечного потенціала 36 В і більше (опір 

ланцюга фаза – нуль більше 2 Ом). Час розмикання не перевищує 0,3 с. 

Споживана потужність:                                                                                                                                                          

в режимі підготовки – не більше 30 ВА;                                                                                                                                          

в режимі виміру – не більше 4,5 кВА. 

На передній панелі приладу розташовані: пристрій для розрахунків, кнопка 

«ПЕРЕВІРКА КАЛІБРОВКИ», кнопка «ВИМІР», ручка «КАЛІБРОВКА», 

сигнальні лампи «Z ≠ ∞», «Z > 2 Ом» і затискач для підключення приладу. 

Електрична принципова схема приладу зображена на рис. 10.1. 

Принцип дії приладу оснований на вимірюванні падіння напруги на відомому 

опорі. При підключенні приладу до контрольованого об’єкта заряджається 

конденсатор С3, котрий при натисканні кнопки «ПЕРЕВІРКА КАЛІБРУВАНННЯ» 

розряджається через обмотку реле Р2. Реле Р2 спрацьовує і контактами 7, 8 вмикає 

розподільник напруги схеми калібрування, контактами 1, 2 шунтує сигнальну 

лампу «Z > 2 Ом», контактами 3, 4 готує до роботи реле Р1 і контактами 10, 11 

замикає ланцюг самоблокування. Вимір здійснюють при натисканні кнопки 

«ВИМІР». Спрацьовує реле Р1 і своїми контактами вмикає у вимірювальний 

ланцюг вантажний реостат R1. Величина падіння напруги на резисторі R1 являє 

собою різницю між фазною напругою і падінням напруги в ланцюзі фаза – нуль. 

Оскільки опір вантажного резистора R1 є незмінним, падіння напруги тут залежить 

від величини опору ланцюга фаза – нуль, що дозволяє відградуювати шкалу 

приладу в одиницях опору. Схема захисту забезпечує автоматичне розмикання 

вимірного ланцюга при появі на корпусі контрольованого об’єкта небезпечної 

напруги. У цьому випадку падіння напруги на резисторі R1 зменшується і в 

діагоналі моста Д7, Д8, R19, R20 з’являється напруга такої полярності, при якій 

спрацьовує реле Р3, замикаючи контакти «Я» і «Л». При цьому реле Р2 розмикає 

ланцюг калібрування і ланцюг живлення реле Р1, яке відключає вантажний 

резистор R1. 

При роботі з приладами потрібно дотримуватись таких заходів з техніки безпеки: 

 з приладом повинно працювати не менше двох осіб;  

 якщо за умовами експлуатації неможливо відключити джерело живлення, 

допускається підключати прилад без зняття напруги. У цьому випадку прилад 

необхідно одним затискачем надійно приєднати до корпусу контрольованого 

об’єкта, після чого другий затискач приладу підключити до фазного провідника. 

Приєднання необхідно здійснювати в гумових рукавичках. 
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Рис. 8.1. Схема приладу М417. 

 

 
Рис. 8.2.  Схема дослідної мережі. 

Підготовка приладу до роботи.  

1. Прилад встановлюють у горизонтальне положення. 

2. Ручку «Калібрування» ставлять у крайнє ліве положення. 

3. Затискач К2 приладу приєднується до корпусу випробуваного електроприймача, 

потім затискач К1 до фазного проводу, при цьому повинна загорятися сигнальна 

лампа, що показує відсутність обриву «нуля». 

4. При загорянні сигнальної лампи натискають кнопку «Перевірка калібрування» 

та ручкою «Калібрування» встановлюють стрілку приладу на нуль. 

5. Відпустивши кнопку «Перевірка калібрування», натискають кнопку 

«Вимірювання» та відраховують показання за шкалою приладу. Розрахунковим 

показаником вважається вимірюваний показник мінус «01» Ом (опір 

вимірювальних проводів). 

6. Загоряння другої сигнальної лампи при натиснутій кнопці «Вимірювання» 

свідчить про те, що опір ланцюга, котрий вимірюється, перевищує 2 Ом. 

7. Схема приладу забезпечує розмикання вимірювального ланцюга приладу 
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протягом 0,3 с при появі на корпусі небезпечної напруги, що перевищує 36 В. 

Повторні виміри здійснюють тільки після перевірки калібрування. 

2.  Порядок виконання роботи. Схема мережі зображена на рис. 8.2. 

1. Відповідно до вихідних даних для варіанта, заданого викладачем (табл. 8.1), 

визначити повний опір ланцюга фаза – нуль. Необхідні довідкові дані наведені в 

табл. 8.2-8.4.  

 

 
Таблиця 8.1. - Вихідні дані, необхідні для виконання роботи 

 
Таблиця 8.2. - Розрахункові значення повних опорів трансформаторів зі схемою 

з’єднання Y/Yн – 12, приведені до напруги 400/230 В (середні дані при вищій 

напрузі 10 кВ). 

 
Таблиця 8.3. - Середнє значення індуктивних опорів петлі прямого і зворотнього 

проводів чи жил кабелю, Ом/км. 
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Таблиця 8.4. - Активні опори проводів і жил кабелів, виконаних з алюмінію, Ом/км. 

2. Використовуючи формулу (8.1) і прийнявши фазну напругу Uф = 220 В, 

встановити мінімальне значення однофазного струму короткого замикання. 

 3. Вивчити принцип дії і порядок роботи з приладом типу М-417. 

 4. На лабораторному стенді виміряти опір (𝑍 ) ланцюга фаза – нуль, включаючи 

трансформатор.  

5. За формулою 𝐼кз.
  = 

𝑈ф

𝑍𝑛
 = визначити струм однофазного короткого замикання. 

6. Порівняти значення 𝐼кз.
   отримані за п. 2 і 5.  

7. Використовуючи формулу (8.4), перевірити, чи задовольняє необхідне 

співвідношення, і сформулювати висновок про надійність дії захисного апарату.  

10.4. Порядок оформлення роботи. 

 Звіт про роботу повинен містити:  

 схему мережі; результати обчислень і експериментальні дані;  

 висновки.  

Контрольні питання:  

1. Особливості розрахунку струмів короткого замикання в установках до 1000 В.  

2. Вибір електричних апаратів за умовами однофазних струмів короткого 

замикання. 

 3. Принцип дії приладу М-417. 

 4. Правила роботи з приладом М-417. 

 

 

Лабораторна робота 9. Вивчення конструкції комплектного розподільного пристрою 

10 кВ. Вивчення конструкції та принципу дії комірки  КЗО 10.  

1. Технічні дані. 

1.1. Призначення виробу 

1.1.1. Комірки призначені для використання в розподільних пристроях власних 

потреб елек-тричних станцій всіх видів, на електричних підстанціях, в  

електроустановках промислових підприємств та на інших об'єктах 

загальнопромислового, сільськогосподарського призначення та залізниці.  

1.1.2. Комірки призначені для роботи в мережах трифазного змінного струму, 

класу напруги 6; 10 кВ і частоти 50 Гц, на номінальні струми 630...1250 А, 

та струмом вимикання 20 кА для сис-тем з ізольованою або заземленою 

через дугогасильний реактор або активний опір нейтраллю. 
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1.1.3. Кліматичне виконання комірок - У категорії 3 за ГОСТ 15150.  

1.1.4. Камери не призначені для експлуатації у вибухо - та пожежонебезпечних 

приміщеннях, а також в приміщеннях, середовище котрих вміщує гази, 

випари, хімічні відкладення, струмопровідний пил в концентраціях, що 

знижують параметри виробу в неприпустимих межах. 

1.1.5. Основні параметри та характеристики.  

1.1.6. Камери відповідають технічним вимогам ТУ У 27.1-34704105-020:2018. 

1.1.7. У якості вторинних кіл камер використовуються різні типи пристроїв 

релейного захисту та автоматики (РЗА). Вторинні кола камер можуть бути 

виконані також з використанням мікро-процесорних пристроїв захисту. 

Працездатність принципових схем гарантується розробником цих схем, а 

від-повідність монтажних схем принциповим гарантується підприємством-

виробником камер.  

1.2. Умовне позначення типовиконання камери в залежності від вбудованої в неї 

апаратури або приєднання та його розшифрування.  

1.3. Основні параметри камер відповідають значенням, наведеним в Таблиці 1. 

Таблиця 9.1 

 
Примітки: 

 Струми термічної та електродинамічної стійкості трансформаторів струму - 

відповідно до їх технічних характеристик;  

* для комірок типу КВН (див. Таблицю 2);  

 ** для комірок типу КСТ (див. Таблицю 2); .  *** для камер типу КГВ з вводом зліва, 

справа (див. Таблицю 2);  

 **** для комірок типу КЗЗШ (див. Таблицю 2). 
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Приклад запису комірок та шинопроводів при замовленні:  

- Комірка з вимикачем вакуумним напругою 10 кВ, номінальний струм вимикання 

20 кА, виконана по схемі головних кіл 01 з номінальним струмом 630 А: КВВ-10-

20-01-630; 

КВВ-10-20-01-630; 

 - Комірка з шинним роз'єднувачем напругою 10 кВ, номінальний струм термічної 

стійкості 20 кА , виконана по схемі головних кіл 101 з номінальним струмом 1000 

А: 

 КШР-10-20-101-1000;  

- Шинопровід шинної перемички напругою 10 кВ, номінальний струм термічної 

стійкості 20 кА, виконаний по схемі головних кіл 720 з номінальним струмом 1000 А, з 

відстанню між фасадами 2000мм:                                                                                                                                                                                   

ШШП-10-20-720-1000-2000.  
1.4. Класифікація виконань комірок наведена Таблиці 11.2. 
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Таблиця 9.2. 

 
1.5. Номінальні значення кліматичних факторів за ГОСТ 15543.1 і ГОСТ 15150, 

при цьому:  

1) нижнє робоче значення температури навколишнього повітря для виконання У3: 

мінус 5 ° С - без установки нагрівальних пристроїв в релейному відсіці; мінус 25 ° 

С - при установці нагрівальних пристроїв в релейному відсіці з 

енергоспоживанням при обігріві комірки не більше 150 Вт. При більш низьких 

температурах необхідний підігрів приміщення РП;  

2) комірки призначені для експлуатації на висотах до 1000 м над рівнем моря.  

1.6. Матеріали і комплектуючі вироби, що застосовуються для виготовлення 

комірок, прийняті технічним контролем і відповідають чинним стандартам і 

технічним умовам.  

1.7. Термін служби комірок до списання не менше 30 років, за умови своєчасної 

заміни комплек-туючої апаратури, термін служби якої менше 30 років і при 

проведенні технічного обслуговування камер, відповідно до керівництва з 

експлуатації. 

1.8. Склад виробу. 
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1.8.1. Як основна високовольтна комплектувальна апаратура в комірках 

застосовуються вироби, спеціально призначені для роботи в КЗО і такі, що 

відповідають стандартам або технічним умовам на ці вироби чи їх аналоги. В 

якості базової комплектації камер застосовуються: 

 - Вимикач вакуумний - ВРС;  

- Вимикач навантаження-ВНР;  

- Трансформатори струму типів:  

 ТОЛУ;  

 Трансформатори напруги типів: IVS1F; IVD;  

  Трансформатор власних потреб - ТСКС;  

 Обмежувачі перенапруги - ОПНп;  

  Трансформатори струму нульової послідовності - ТЗЛУ;  

  Запобіжники силові (патрони) - ПКТ і інш. 

1.9. Улаштування і робота комірок. 

1.9.1. Комірки мають достатню надійність та механічну міцність, що 

забезпечують нормаль-ні умови роботи і транспортування без будь-яких 

залишкових деформацій або ушкоджень, що перешкоджають їх нормальній 

роботі, витримують не менше зазначеного в ГОСТ 14693 числа циклів роботи 

елементів, встановлених в камері.  

1.9.2. Основним елементом, що визначає конструкцію камери, є наявність і 

тип комутаційного елемента. Основні виконання компонування камер з 

висувними елементами наведені на Рис. В.1; В.2 Додаток В-11.  

1.9.3. Комірки одного типовиконання мають однакові габаритні та установчі 

розміри.  

1.9.4. Ошиновку комірок виконано алюмінієвими або мідними шинами, в 

залежності від номінальних струмів. Струмопровідні шини з'єднуються за 

допомогою болтових з'єднань.  

1.9.5. Елементи конструкції каркаса комірки виконані зі сталевих листів з 

використанням болтового методу з'єднань та заклепок. 

1.9.6. Елементи фасаду і висувних елементів виконані зі сталевого листа з 

використанням порошкового або інших покриттів. 

1.9.7. У типовій конструкції комірки знаходяться:  

 комутаційний високовольтний елемент; 

  роз'єднувачі; 

  заземлювачі; 

 трансформатори струму( ТС); 

 обмежувачі перенапруги(ОПН); 

 трансформатори сласних потреб (ТВП(; 

  двері та інші вузли і деталі, що забезпечують безпечну експлуатацію 

виробу.  
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1.9.8. Безпечна робота в комірці забезпечується встановленням інвентарної 

ізоляційної перегородки, котра унеможливлює доступ до струмопровідних 

частин комірки які знаходяться під напругою.  

1.9.9. Комутаційний елемент розташований в середній частині комірки 

стаціонарно.  

1.9.10. Компонування, конструкція і заповнення комірки залежать від схеми 

головних кіл та від номінального струму камери. 

1.9.11. Конструкція і розміри комірки дозволяє виконувати зручний монтаж і 

улаштування кабельних муфт типу КВВ, КВР, а також інших типів 

термоусаджуваних муфт силових кабелів . 

1.9.12. Збірні шини відкриті і проходять над каркасом камери (Рис.В.11-1. 

Додаток В11) .  

1.9.13. В релейному відсіку встановлені пристрої РЗА, котрі визначаються 

схемами з'єднань вторинних ланцюгів комірки . На дверях релейного відсіку 

знаходяться: 

 блок мікропроцесорного пристрою РЗА (при наявності); 

  лічильники електричної енергії; 

  сигнальні лампи, ключі управління, кнопки, перемикачі оперативних 

ланцюгів і автоматичні вимикачі. 

1.9.14. Двері в зачиненому стані повністю перекривають доступ в камеру. 

Замикання дверей здійснюється замком. Для візуального контролю стану 

вимикача, ножів заземлювача, сило-вих кабелів, контактів в середній частині 

дверей є оглядове вікно.  

1.9.15. В залежності від схем головних кіл в камері може знаходитись 

заземлювач з ручним приводом. В дію заземлювач приводиться ручкою з 

комплекту ЗІП.  

1.9.16. Конструкція камери забезпечує можливість кабельного вводу  знизу, а 

шинного вводу зверху в таких варіантах: 

 зліва; 

  справа або ззаду; 

  за допомогою комірок типу КГВ; 

 шинопроводу типу ШШВ.  

1.9.17. При дворядному розташуванні камер в розподільчому пристрої (РП) 

для з'єднання по збірних шинах застосовуються шинопроводи шинних 

перемичок типу ШШП , довжина яких визначається по узгодженню між 

замовником і підприємством-виробником в кожному конкретному замовленні.  

1.9.18. Камери встановлюються в РП до стіни впритул так, щоб в задній 

частині камер не було проходу. Будівельна частина наведена на Рис.В.3 Додаток 

В -9. 

1.9.19. Улаштування камер типу КВН докладно наведено на Рис.В.2 Додаток 

В11. В комірці розташовані апарати головних кіл, а на фасаді камери 

знаходяться приводи їх керування 
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1.10.  Хід роботи. 

1.10.1. Ознайомитись з теоретичними даними;  

1.10.2. Провести зовнішній огляд комірки;  

1.10.3. Знайти основні блоки комірки КЗО 10; 

1.10.4. Визначити основні елементи:  

– Силовий вимикач.  

– Трансформатори струму.  

– Ошиновку.  

– Пристрої релейного захисту. 

1.10.5.  Розглянути схему релейного захисту, знайти:  

– Елементи струмового захисту (струмової відсічки, максимального струмового 

захисту).  

– Елементи автоматичного ввімкнення резерву.  

1.10.6. Пояснити роботу кожного с захистів. 

1.10.7. Перевірити роботу АВР, МСЗ, СВ. 

1.10.8. Провести ввімкнення та відключення силового вимикача в ручному та 

автоматичному режимах. Зробити висновки з працездатності приводу 

вимикача. – Зробити висновки з придатності до експлуатації комірки КЗО-

10. 

1.11. Зміст звіту  

1). Завдання для виконання лабораторної роботи.  

2). Результати досліджень.  

3). Висновки.  

1.12. Контрольні запитання 

1.12.1. З яких основних блоків складається комірка?  

1.12.2. Пояснити маркування комірки.  

1.12.3. Пояснити конструкцію та принцип дії комірки КЗО-10. 

1.12.4. Для яких умов експлуатації призначена шафа серії КЗО-1. 

1.12.5. Яким чином забезпечується взаємодія між блоками комірки КЗО-10? 

1.13. ДОДАТКИ. 

1.13.1. Додаток Б -9. 
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Продовження додатку Б-9. 
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Продовження додатку Б-9. 
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Додаток В-9. 
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Продовження додатку В-9. 
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Продовження додатку  В-9. 
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Продовження додатку  - В-9. 
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Продовження додатку В-9. 
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Продовження додатку В-9. 
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1.14. Список літератури. 

1.14.1. РЗВА.  Комплектні розподільчі пристрої. 

http://www.rzva.ua/modules/pages/files/TI%20KZO-

10%20(BE)%20red.1.pdfРЗВА.   

Лабораторна робота 10. Вивчення конструкції комплектного розподільного 

пристрою 10 кВ. Вивчення конструкції та принципу дії комірки  КУ -10С.  

1. Технічні дані. 

1.1.Призначення виробу. 

1) у виконанні загальнопромислового застосування - для використання в 

розподільчих пристроях(РП) власних потреб електричних станцій всіх видів; 

2)  на електричних підстанціях, в електроустановках промислових підприємств, як 

серія КУ 10С. Конструктивно, в межах серії КУ 10С розроблені дві модифікації 

комірок - базова і модернізована (М) див. п.4.6.3;  

3) У виконанні для об'єктів ядерної енергетики (АЕС) і для застосування в РП власних 

потреб ТЕС в несейсмостійкому і сейсмостійкому виконанні, як серія  

4) КУ 6С.  

1.2. КРП серії КУ 6С, КУ 10С призначені для роботи в мережах трифазного змінного 

струму, класу напруги 6; 10 кВ і частоти 50 і 60 Гц, на номінальні струми 630...4000 

А, зі струмом вимикання 20; 25; 31,5; 40 кА для систем з ізольованою або заземленою, 

через дугогасильний реактор чи активний опір, нейтраллю.  

1.3. Комірки КРП серії КУ 6С призначені для роботи в РП власних потреб ТЕС і АЕС 

з турбоблоками потужністю до 1200 МВА і призначені для роботи в приміщеннях на 

висоті до 20,4 м РП власних потреб АЕС при максимальному розрахунковому 

землетрусі(МРЗ) до 7 балів і до 9 балів за шкалою MSK-64 із застосуванням 

низьковольтної сейсмостійкості апаратури в схемах допоміжних(вторинних) кіл. 

Комірки КРП серії КУ 10С на замовлення в сейсмостійкому виконанні призначені для 

роботи в РП на висоті до 20,4 м при МРЗ до 7 балів і до 9 балів за шкалою MSK-64 із 

застосуванням низьковольтної сейсмостійкої  апаратури в схемах допоміжних кіл.  

1.4. Кліматичне виконання У або Т категорії 3 за ГОСТ 15150-69.  

1.5. КРП серії КУ 6С для об'єктів ядерної енергетики відноситься до забезпечуючих 

систем важливих для безпеки класу 3 О відповідно до НП 306.2.141, а по класифікації 

НП 306.2.202 - до систем важливих для безпеки класу 3(С).  

1.6. До РП, складених з шаф КРП, не висуваються будь-які особливі специфічні 

технічні вимоги. 

 

2.  Основні параметри шаф КРП відповідають значенням, наведеним в Таблиці 10-1. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rzva.ua/modules/pages/files/TI%20KZO-10%20(BE)%20red.1.pdfРЗВА
http://www.rzva.ua/modules/pages/files/TI%20KZO-10%20(BE)%20red.1.pdfРЗВА
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Таблиця 10-1. 

 
3. Для шаф типу ШВВ (включно з VD4), ШВГ з Іном 630;1000;1250А 

сх.1...24;26...30, ШШР сх.101...105 Додатку В.  
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4. Технічні параметри вбудованих апаратів повинні відповідати технічній 

документації на них. 3.9 Габаритні, установочні, приєднувальні розміри шаф 

відповідають зазначеним в Додатку Г-10 

5. Класификація виконань шаф КРП відповідає таблиці 10-2. 

 

Таблиця 10-2. 

 
Примітки:  

* Під час застосування однофазних кабелів з перерізом більше 240 кв. мм або 

трьохжильних кабелів іншого типу необхідно додаткове узгодження з 

підприємством виробником в частині виконання будівельної частини і 

встановлення шаф на фундамент.  

** Для шаф типу ШВВ, ШШР з І ном - 630...1600А див. Рис.Г.1а  

*** Під час застосування вимикачів типу HD4, VD4 необхідне додаткове 
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узгодження з підприємством-виробником. Габаритно-установчі розміри шаф 

повинні узгоджуватись на етапі узгодження опитувального листа заводського 

замовлення.  
6. В шафах типу ШСТ застосовуються сухі трансформатори потужністю 40 

кВА. По вимозі замовника можливо встановлення трансформаторів 63 кВА, при 

цьому ці шафи будуть обладнанні примусовою вентиляцією. 

7.  Шафа типу ШЗН може бути встановлена окремо або крайньою в ряду секції 

на відстані не менше 100мм від шаф цього ряду.  

8. Номінальні значення кліматичних факторів за ГОСТ 15543.1 і ГОСТ 15150, при 

цьому:  

1) нижнє робоче значення температури навколишнього повітря для виконання 

У3: мінус 5 ° С - без установки нагрівальних пристроїв в релейному відсіку; мінус 

25 ° С - при установці нагрівальних пристроїв в релейному відсіку. При більш 

низьких температурах необхідний підігрів приміщення РП;  

2)  нижнє робоче значення температури навколишнього повітря для виконання 

Т3: плюс 1 ° С - без установки нагрівальних пристроїв в релейному відсіку; мінус 

10 ° С - з установкою нагрівальних пристроїв в релейному відсіку;  

3) Шафи призначені для експлуатації на висотах до 1000 м над рівнем моря.  

4) Шафи не призначені для експлуатації у вибухо- і пожежонебезпечних 

приміщеннях, а також приміщеннях, середовище яких містить гази, випаровування, 

хімічні відкладення, струмопровідний пил в концентраціях, що знижують 

параметри виробу в неприпустимих межах.  

9. Конструкція релейного відсіку забезпечує можливість встановлення 

підігрівачів обігріву лічильників та іншої апаратури при температурі нижче 0 ° С. 

Енергоспоживання обігріву комірки складає не більше 150 Вт. Максимальне 

значення питомого споживання електроенергії обігріву при температурі мінус 25 ° 

С становить не більше 0,1 кВт/ м3.  

10. Матеріали і комплектуючі вироби, що застосовуються для виготовлення 

шаф, прийняті технічним контролем і відповідають чинним стандартам і технічним 

умовам.  

11. Комплектуюча апаратура в шафах серії КУ 6С для АЕС спеціально 

призначена для роботи в шафах КРП і відповідає стандартам або технічним умовам 

на цю апаратуру. Допускається застосування неспеціальної комплектуючої 

апаратури загальнопромислового призначення (в тому числі і несейсмостійкої).  

12. Базове рішення комірок за умовами обслуговування: 

 одностороннього обслуговування (ОО) з коридором обслуговування з 

фасадної сторони комірок, рівним не менше 1680 мм і відстанню від задньої 

стінки комірки до стіни будівлі не менше 50 + 5мм. 

  Допускається установка шаф в РП споживача, як шаф двостороннього 

обслуговування (ДО) з коридором з задньої сторони шафи, при цьому даний 

варіант необхідно обумовлювати на етапі узгодження опитувального листа, 

тому що це відбивається на конструктивних особливостях шафи.  
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13.  Стійкість шаф до механічних впливів навколишнього середовища відповідає 

групі умов експлуатації М6 по ГОСТ 17516.1. Шафи, призначені для АЕС, за 

механічними впливами зовнішнього середовища виготовляються в двох 

виконаннях:  

 при МРЗ до 7 балів і до 9 балів за шкалою - MSK -64 - прискорення 2,6 м / с2 (0,27 

g); 

 10,4 м / с2 (1,06 g) відповідно, висота установки до 20,4 м і відповідають вимогам 

ГОСТ 17516.1.  

14. Комірки типу ШШП, ШШВ, ШП, ШВ, ШГВ, ШКС з номінальним струмом 

головних кіл 630 ... 3150А і номінальним струмом збірних шин 1000 ... 4000 А 

виконані з природною вентиляцією. 

15. Комірки типу ШВВ і ШШР для вводів і секціонування, з номінальним струмом 

головних кіл 4000 А, обладнані примусовою вентиляцією за допомогою 

вентилятора (1шт.,) встановленого у відсіку трансформаторів струму (ТС) і 

лінійних шин (ЛШ).  

16. Умовне позначення типовиконання комірки КУ в залежності від вбудованої в 

неї апаратури. 

а) комірка (по замовчуванні - базової конструкції) з вимикачем вакуумним: 

 
Приклад запису шафи серії КУ 10С, типовиконання ШВВ під час замовлення: 

 - комірка з вимикачем вакуумними на номінальну напругу 10 кВ, номінальний 

струм 630 А, номінальний струм вимикання 20кА, виконана за схемою головних 

кіл 01 для потреб народного господарства: "Комірка ШВВ -10-20-01-630-У3 ТУ 

У 31.2-00213434-025-2004". 

б) комірка модернізована (з літерою М) з вимикачем вакуумним: 
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Приклад запису комірки серії КУ 10С типовиконання ШВВ під час замовлення:  

- комірка з вимикачем вакуумними на номінальну напругу 10 кВ, номінальний 

струм 630 А, номінальний струм вимикання 20кА, виконана за схемою головних 

кіл 01 для потреб народного господарства: "Комірка ШВВ -10-20-01-630-У3 ТУ 

У 31.2-00213434-025-2004" 

 

в) з шинним роз'єднувачем: 

 
Приклад запису комірки КРУ серії КУ 10С типовиконання ШШР під час 

замовлення: 

 - Комірка з шинним роз'єднувачем на номінальну напругу 10 кВ, номінальний 

струм 630 А, номінальний струм термічної стійкості 20 кА, виконаний за схемою 

головних кіл 101 для потреб народного господарства: "Комірка ШШР -10-20-

101-630-У3 ТУ У 31.2-00213434-025-2004". 

12.4. Улаштування комірок КРП. 

17. Шафи мають достатню механічну міцність, що забезпечує нормальні умови 

роботи і транспор-тування без будь-яких залишкових деформацій або 

ушкоджень, що перешкоджають їх нормальній роботі, витримують не менше 

зазначеного в ГОСТ 14693-90Е числа циклів роботи елементів, встанов-лених в 

шафі. 5.1.2 Під час обслуговування, монтажу, ревізії, ремонті, монтажу муфт 

високовольтних кабелів зручний доступ в шафи забезпечується після установки 

висувних елементів в ремонтне поло-ження і демонтажу легкоз'ємних 

перегородок, що розділяють відсік вимикача і відсік ТС і ЛШ (док-ладніше див. 

Додаток Д-10).  

18. Для доступу до елементів відсіку необхідно: 

18.1. Для доступу до елементів відсіку висувного елемента необхідно включно, як 

і до контактів допоміжних кіл ТС, необхідно (див. Рис.Д.10-1 Додаток Д10):  

 відчинити двері 2 відсіку висувного елемента шафи 1; 
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 викотити висувний елемент 3 на інвентарний візок 4 в коридор обслуговування;  

 демонтувати кришку 9 контактів допоміжних кіл ТС 8. При цьому виникає 

можливість перевірити стан і роботу всіх інших елементів відсіку. 

18.2. Для доступу до елементів відсіку ТС і ЛШ, як і до контактів допоміжних кіл 

трансформатора напруги (ТН) і кабельних муфт, необхідно (Див. Рис.Д 10-1. 

Додаток Д-10):  

 відчинити двері 5 відсіку ТС і ЛШ (висувний елемент 3 може перебувати в шафі 

тільки в контрольному стані, заземлювач увімкнений);  

 перевірити стан і роботу всіх елементів відсіку.  

18.3.  Для заміни ТС відсіку ТС і ЛШ необхідно (див. Рис. Д10-2. Додаток Д10):  

 відчинити двері 2 відсіку висувного елемента шафи 1;  

 викотити висувний елемент 3 на інвентарний візок 4 в коридор 

обслуговування;  

 відчинити двері 5 відсіку ТС і ЛШ;  

 демонтувати перегородку 5;  

 демонтувати кріплення 8 і 12 на несучій конструкції і ошиновці фази, яка 

ремонтується; 

 повернути блок ТС 10 з шиною 9 і втулкою 11 в ремонтне положення на 90 

°;  

 провести заміну ТС.  

19. У варіанті з зовнішнім шинним приєднанням живлення передбачені ШШВ в 

металевій захисній оболонці в межах приміщення РП. 

20. Шафи одного типовиконання мають однакові габаритні та встановлювальні 

розміри і забезпечують взаємозамінність висувних елементів та комплектуючих 

елементів.  

21. Ошиновка шаф серії КУ 6С виконана з мідних шин, а в шафах серії КУ 10С - 

алюмінієвими або мідними шинами в залежності від номінальних струмів.  

22. Усі струмопровідні шини в межах KРП з'єднуються за допомогою болтових 

з'єднань. 5.1.7 Клас контактних з'єднань головних кіл 2 за ГОСТ 10434. Клас 

контактних з'єднань допоміжних кіл - в залежності від комплектуючої апаратури, 

що приєднується - 2 або 3 за ГОСТ 10434. 

23. Елементи конструкції каркаса шафи (стінки, дно, дах та інше) виконані із 

сталевих листів з алюцинковим або аналогічним покриттям з використанням 

болтового методу з'єднань і сталевих заклепок, при цьому в інших вузлах кількість 

зварювальних з'єднань зведено до мінімуму.  

24. Елементи фасаду і висувних елементів виконані зі сталевого листа з 

використанням порошкового покриття. Колір покриття - світлих тонів і однаковий 

для всіх шаф одного і того ж замовлення.  

25. Висувний елемент розташований у відсіку висувного елемента в середній 

частині шафи над відсіком ТС і ЛШ, переміщається з робочого положення в 

контрольне і навпаки при зачинених дверях за допомогою ручки переміщення з 
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комплекту ЗІП. Для переміщення висувного елемента в ремонтне положення він 

викочується на інвентарний візок з комплекту ЗІП (Рис.Ж.8 Додаток Ж). 12.4.12 

Зусилля, при оперуванні роз'ємними контактами допоміжних кіл не більше 147 Н.  

26.  Для ізоляції нерухомих струмопровідних втичних контактів та для 

секціонування збірних шин в межах однієї шафи застосовані епоксидні прохідні 

втулки, а в модернізованих шафах (М) встановлюються лише для ізоляції верхніх 

нерухомих струмопровідних втичних контактів. 

27. Дуговий захист виконаний за допомогою оптоволоконних датчиків дугового 

захисту. За погодженням з підприємством-виробником можливо виконаний інший 

вид дугового захисту.  

28. В шафах ліній на струмопровідних шинах встановлені індикатори наявності 

напруги, крім шаф модернізованих (М), в яких вони встановлюються по вимозі 

замовника.  

29. Конструкція і розміри відсіку ТС і ЛШ дозволяє виконувати монтаж 

кабельних муфт всіх типів термоусаджуваних муфт з застосуванням наконечників 

типу НБ з одним отвором діаметром 17мм під болт M16 max.  

30. Конструкція шафи забезпечує можливість шинного вводу зверху або знизу, 

кабельного - знизу. Максимальна кількість трифазних кабелів перерізом до 240 мм2 

з паперово-масляною ізоляцією в шафах ліній шириною 750 мм - 3 шт., в ШКС - 12 

шт. При цьому, як правило, ТВП знаходиться в об'ємі шафи на дні. 

31. Усі різьбові з'єднання мають захист від самовідгвинчування.  

32. Захисні металеві покриття відповідають вимогам ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303, 

ГОСТ 9.306. Група умов експлуатації покриттів - 3 по ГОСТ 15150.  

33. Двері шаф КРП відчиняються одним ключем з комплекту ЗІП і у відчиненому 

стані повертаються на кут не менше 135 °.  

34. Для обмеження комутаційних перенапруг під час вимикання вакуумних 

вимикачів в шафах встановлюються обмежувачі перенапруг.  

35. Корпуси шаф під час монтажу в РП безпосередньо мають бути заземлені на 

металеві закладні елементи. Кожна шафа має магістральну шину заземлення, яку 

необхідно під'єднати до заземлення РП. 

36. Проводка схем допоміжних кіл у відсіках комірок, де розташоване 

високовольтне облад-нання, відокремлена перегородками або прокладена в 

ізоляційних рукавах, крім коротких ділянок, необхідних для здійснення 

приєднання.  

37. Основні конструкції шаф. 

37.1. Основні конструкції шаф наведені на Рис. Г.10.1 ... Г.10-13 Додаток Г10.  

37.2. Шафи з висувними елементами на номінальні струми до 1600 А складаються 

з таких вузлів (Рисунок Г.10-1 Додаток Г10):  

 каркаса 1; 

  висувного елемента 2; 

  релейної шафи. 
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37.3.  Каркасом комірки є металева конструкція, розділена вертикальними і 

горизонтальними металевими перегородками на: 

 релейний відсік А;  

 відсік висувного елемента Б;  

 відсік збірних шин В; відсік ТС і ЛШ Г.  

37.4. Відсіки перекриті зверху клапанами 16. Канали відсіків передбачені для 

відведення вгору нагрітого повітря, скидання надмірного тиску та спрямування 

газів і елементів горіння під час виник-нення у відсіках відкритої дуги к.з. 

аварійного режиму. В шафах модернізованих (М) відведення продук-тів горіння 

к.з. з відсіку ТС і ЛШ здійснюється через жалюзі задньої стінки відсіку, а також 

частково через канал відсіку висувного елемента. Клапан виготовлений зі 

сталевого листа або у вигляді трикутної призми зі сталевої сітки в залежності від 

номінального струму і типу шафи. Фіксація клапанів на каркасі здійснюється 

болтами М8 і болтами М6 на стороні пазів, призначених для зменшення опору 

відчиненню клапана, яке відбувається за рахунок його виходу із зачеплення з боку 

пазів під дією надлишкового тиску. Після аварійного спрацювання клапана його 

необхідно демонтувати, відрихтувати і встановити в початкове положення. 

37.5. Увага! Забороняється встановлення будь-яких предметів на клапани 

скидання тиску. Демонтаж клапану над відсіком збірних шин дозволяється 

проводити тільки тоді, коли збірні шини знеструмлені і заземлені.  

37.6. У відсіку висувного елемента розміщується безпосередньо висувний елемент 

та інші вузли і деталі, котрі забезпечують безпечну експлуатацію комірки. 

37.7. Відсік утворений бічними стінками каркаса 23, при цьому, від відсіку збірних 

шин В і відсіку ТС і ЛШ Г він відділений металевими перегородками та пластинами 

шторного механізму 11 (більш докладно улаштування механізму зображено на 

Рис.Г10.14 Додаток Г10), а з фасаду - дверима 17. В шафі модернізованій (М) між 

відсіком висувного елемента і відсіком ТС і ЛШ відсутня нижня втулка втичних 

нерухомих контактів і металева перегородка (Рис. Г.10.1а Додаток Г10), замість 

якої встановлена захисна ізоляційна перегородка 36 для обмеження доступу до 

нижніх струмопровідних контактів в ремонтному положенні висувного елемента 

при закритих шторках. 

37.8. На лівій стінці відсіку є спеціальний канал, в якому прокладаються проводка 

допоміжних кіл і контрольні кабелі зовнішніх з'єднань. На правій стінці відсіку є 

канал аналогічної конструкції для прокладання допоміжних кіл шафи.  

37.9. На бічних стінках відсіку є елементи кріплення і фіксації візка висувного 

елемента, кронштейн кріплення роз'єму джгута допоміжних кіл і локалізаційні 

перегородки.  

37.10. Відсік збірних шин розташований у верхній частині каркаса і для шаф всіх 

видів має однакові приєднувальні розміри. 5.7.1 У відсіку розміщуються шини 

збірні 12, відпайки збірних шин 14, ізолятори 13, втулки 10 для кріплення верхніх 

втичних нерухомих контактів шафи. 
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37.11. Струм шин збірних по відпайкам збірних шин, через нерухомі контакти 

ізоляційних втулок 10, а далі через контакти висувного елемента надходить на ТС 

9 . 

37.12. Відсік збірних шин кожної шафи базової конструкції з номінальним струмом 

збірних шин до 3150А ізольований втулками 15, через які проходять шини збірні у 

відсік суміжної шафи. В шафах на струм збірних шин 4000А і в модернізованих 

(М) втулки 15 не встановлюються. 

37.13. Конструкція і заповнення відсіку ТС і ЛШ залежать від схеми головних кіл і 

номінального струму шафи.  

37.14. У нижній частині відсіку є суцільне металеве дно, в якому виконані необхідні 

отвори для введення кабелів силових, кабелів контрольних, шинного вводу та 

отвори, через які здійснюється фіксація шафи до закладних елементів методом 

дугового зварювання.  

37.15. На дні встановлюються обмежувачі перенапруги 6, ТСНП 7, кабельні муфти 

5 і шина заземлення магістральна 8.  

37.16. У верхній частині відсіку знаходиться заземлювач 3 і втулка 10 для кріплення 

нижніх втичних нерухомих контактів шафи.  

37.17. На ізоляторах задньої стінки (Рис. Г. 10.2 Додаток Г-10) кріпляться ЛШ 1, які 

з'єднані з втулками відпайками лінійних шин 2. 

37.18. В залежності від схем головних кіл у відсіку можуть бути шини вводу 1 і ТН 

(Рис. Г.10.5 Додаток Г-10).  

37.19. Залежно від схем головних кіл в шафі може знаходитись заземлювач з 

пружинним приводом (Рис. Г 10.15 Додаток Г10). 

37.20. Заземлювач складається з блоку ножів заземлення 1 з заземлюючими 

пластинами, валом, пружинами. Під дією енергії стиснутих пружин відбувається 

миттєве увімкнення або вимкнення заземлювача, а саме, захід ножів заземлювача 

на контакт 11 шини 12, з'єднаною з ошиновкою головного струмопровідного кола 

шафи.  

37.21. До складу блоку 1 входить ізолятор 13 з вбудованими виводами для 

індикатора наявності напруги. 

37.22. В дію заземлювач приводиться ручкою з комплекту ЗІПа, а зусилля під час 

повертання ручки на блок ножів заземлення передається валом 3. 

37.23. Для виконання всіх блокувань щодо положень візка висувного елемента вал 

3 пов'язаний важелем 7 з блоком механізму блокування 5.  

37.24. Для виконання всіх блокувань щодо дверей відсіку ТС і ЛШ і положень 

висувного елемента, вал 3 з'єднаний з дверима важелями 9, 10.  

38. Шафи з висувними елементами на номінальні струми 2000 ... 4000 А мають 

подібну конструкцію і складаються з аналогічних основних вузлів (Рис. Г10.6 

... Г10.8 Додаток Г-10).  

38.1. У шафах на 2000 ... 4000А застосовані шинні ТС 6, які встановлені на одній з 

бічних стінок шафи (Рис. Г.10.6 Додаток Г-10).  

38.2. Шафи всіх видів і типовиконань з'єднуються між собою по збірних шинах. 
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39. Шафи на номінальні струми до 1600А по ЛШ з шафами з висувними 

елементами на 2000... 4000 А не приєднуються. З'єднання цих шаф може 

здійснюватися тільки через шафи ШГВ і ШКС, в яких ЛШ з одного боку 

знаходяться в координатах ЛШ шаф до 1600 А, а з іншого боку - шаф на 2000 

... 4000 А.  

40. Основним елементом, що визначає конструкцію шафи, є висувний елемент.           

В шафах прийнято два основних типовиконання висувних елементів: 

 з вимикачами; 

 іншою комутаційною та комплектуючої апаратурою. 

40.1. Основні висувні елементи шаф зображені на Рис. Е.10.1 ... Е.10-5 Додаток 

Е10. 

40.2. Усі висувні елементи мають максимально уніфіковані конструктивні 

елементи і приєднувальні розміри, але взаємозамінні тільки в межах одного 

типовиконання. 

На візку 3 встановлений вимикач 1, на який з боку фасаду встановлені 

перегородка фасадна 2 з блокуванням 9, яка запобігає можливості роз'єднати жгут 

8 вторинних кіл вимикача в робочому положенні (Рис. Е.10.1 Додаток Е-10).                                                                                                                            

Кронштейн 4 для підняття шторок шторного механізму встановлений на бічній 

стінці приводу вимикача.                                                                                                                                                                                    

40.4. Висувні елементи для під'єднання до нерухомих контактів головного 

струмопровідного контуру шафи мають контакти 7 з розетковими контактами 5. 

Розміри розеткових контактів залежать від номінальних струмів динамічної 

стійкості шафи і вказані в таблиці.  

40.5. На контакти 7 встановлені втулки 6 з ізоляційного матеріалу.  

40.6. Переміщення та фіксація висувного елемента здійснюється за допомогою 

візка висувного елемента, зображеного на Рис. Е10.6 Додаток Е-10. 

40.7. Конструктивно візок складається з таких основних частин, як траверса 2 з 

ручками 3 і з'єднаними з ними штоками 1, які фіксують висувний елемент в 

шафі, і рамою 6 з елементами переміщення та блокування.  

40.8.  На траверсі знаходиться втулка 4 в яку встановлюється ручка з комплекту 

ЗІП для переміщення висувного елемента за допомогою гвинтової пари 

створеною гвинтом 7 і колодкою 11. 12.14.3 На рамі встановлені колеса 12 

для переміщення візка по елементам конструкції шафи, шток 5 і кутник 9 для 

виконання блокувань висувного елемента.  

40.9. Функцію блокування переміщення візка висувного елемента в залежності від 

стану вимикача «УВІМКНЕНО» або «ВИМКНЕНО» виконує важіль 13, з 

одного боку зв'язаний з приводом вимикача, а з іншого - з гвинтом 

переміщення 7.  

40.10. Заземлення висувного елемента на корпус шафи забезпечується контактом 

коліс візка, що мають гальванічне покриття на елементи конструкції шафи, 

які виконані зі сталі з антикорозійним покриттям. 12.14.6 Контроль робочого 

і контрольного положень здійснюється блок-контактами 8, які механічно 
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зв'язані важелями 10 з гвинтом 7 і електрично - джгутом допоміжних кіл 

шафи.  

40.11. Під час переміщення висувного елемента в коридор обслуговування 

застосовується візок інвентарний (Рис. Ж.10.8 Додаток Ж-10).  

40.12.  Нижня частина візка - каркас 5 з колесами 6 механічно поєднана за 

допомогою регулюючих коліс 4 з верхньою частиною - основою 1.                                                                                                                     

40.13. Під час роботи з інвентарним візком необхідно перемістити його до фасадної       

частини відсіку висувного елемента шафи, з'єднати напрямні 7 візка з відповідними 

отворами каркаса шафи, під час цього розбіжності по висоті усуваються 

регулюванням колесами 4.                                                                           12.15.3 

Зафіксувати з'єднане положення візка інвентарного з каркасом шафи за допомогою 

ручки 3.  

40.13. Перемістити висувний елемент на основу 1 візка інвентарного, при цьому 

штоки траверси висувного елемента повинні фіксуватися упорами 2 візка 

інвентарного.                                                                           12.15.5 Для 

роз'єднання візка інвентарного з каркасом шафи використовувати ручку 3. 

ДОДАТКИ. 

Додаток В-10.  
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Продовження додатку В-10. 
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Продовження додатку В-10. 
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Продовження додатку В-10. 
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Додаток Г-10. 
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Продовження додатку Г-102. 
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Продовження додатку Г-10. 

 
 

 

 



103 

 

Продовження Додатку Г-10. 
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41.  Хід роботи. 

41.1. Ознайомитись з теоретичними даними.  

41.2. Привести зовнішній огляд комірки.  

41.3. Знайти основні блоки комірки КУ 10С. 

41.4. Визначити основні елементи:  

– Силовий вимикач.  

– Трансформатори струму.  

– Ошиновку.  

– Пристрої релейного захисту. 

41.5  Розглянути схему релейного захисту, знайти:  

– Елементи струмового захисту (струмової відсічки, максимального струмового 

захисту).  

– Елементи автоматичного ввімкнення резерву.  

1.15. Пояснити роботу кожного с захистів. 

1.16. Перевірити роботу АВР, МСЗ, СВ.  

1.17. Провести ввімкнення та відключення силового вимикача в ручному та 

автоматичному режимах. Зробити висновки з працездатності приводу 

вимикача. – Зробити висновки з придатності до експлуатації комірки КУ 

10С.. 

2. Зміст звіту  

1). Завдання для виконання лабораторної роботи.  

2). Результати досліджень.  

3). Висновки.  

43.  Контрольні запитання 

 43.1. З яких основних блоків складається комірка?  

43.2.  Пояснити маркування комірки.  

43.3. Конструкція та принцип дії комірки КУ 10С. 

43.3.  Для яких умов експлуатації призначена шафа серії КУ 10С?  

 

3. Список літератури. 

3.12. РЗВА. Каталог продукції. 
http://www.rzva.ua/modules/pages/files/Katalogue%20RZVA%202020%20UA.pd

f. 

3.13. РЗВА. Комплектні розподільчі пристрої. РЗВА. 

http://www.rzva.ua/ua/produkcija/komplektni-rozpodilchi-

pristroi_1472626458/krp-10-kv_1472626441/ku10s_1472626431.htm.  

http://www.rzva.ua/modules/pages/files/Katalogue%20RZVA%202020%20UA.pdf
http://www.rzva.ua/modules/pages/files/Katalogue%20RZVA%202020%20UA.pdf
http://www.rzva.ua/ua/produkcija/komplektni-rozpodilchi-pristroi_1472626458/krp-10-kv_1472626441/ku10s_1472626431.htm
http://www.rzva.ua/ua/produkcija/komplektni-rozpodilchi-pristroi_1472626458/krp-10-kv_1472626441/ku10s_1472626431.htm

