
Урок 12. Вимоги до обслуговування електроустановок споживачів 

Мета уроку: закріпити знання щодо особливостей обслуговування 

електроустановок споживачів 

Хід уроку: 

Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, 

затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 

2006 року № 258 поширюються на діючі електроустановки з напругою до 150 кВ 

включно і які належать суб’єктам господарювання – споживачам електроенергії 

незалежно від форм власності та відомчої належності, що використовують 

електричну енергію для забезпечення власних потреб на підставі договору. А також 

на населення, яке є власниками електроустановки напругою понад 1 кВ та 

напругою до 1 кВ в частині вимірювання опору ізоляції електропроводки. 

Там, де всередину устаткування може потрапити пил або інші речовини, що 

руйнують ізоляцію, воно повинне мати закрите виконання. 

Пуск і зупинка електричних машин і апаратів здійснюється за допомогою 

встановлених на них кнопкових постів і перемикачів; захист електричних мереж, 

машин і апаратів від надмірно великого струму забезпечується за допомогою 

автоматичних вимикачів, магнітних пускачів, реле, запобіжників з плавкими 

вставками. 

Надійна робота устаткування визначається постійністю електротехнічних, 

хімічних і механічних якостей ізоляції струмопровідних частин і відповідністю їх 

умовам експлуатації. Для контролю опору ізоляції використовують прилади – 

мегаомметр (наприклад, М 1101 М). Опір ізоляції в електроустановках напругою 

до 1000 В має бути не меншим, ніж 0,5 МОм. 

В електромеханічному й електронагрівальному устаткуванні для підприємств 

громадського харчування опір основної ізоляції між струмопровідними частинами 

і корпусом приймається не менше 2 МОм. Опір посиленої ізоляції – не менше 

7 МОм. 

Контролюють опір ізоляції електричної мережі: 

✓ у приміщеннях без підвищеної небезпеки – не рідше, ніж раз на рік; 

✓ у приміщеннях підвищеної небезпеки і особливо небезпечних – не рідше, ніж 

двічі на рік; 

Якщо опір ізоляції знижується на 50 % від початкового значення, проводку або 

ізоляцію замінюють. 

Інструментальну перевірку стану захисного заземлення (занулення) 

устаткування і його частин проводять після монтажу або ремонту, а також в процесі 

експлуатації не рідше одного разу на рік. 

Для попередження ураження електричним струмом на підприємствах 

використовуються кольори сигнальні і знаки безпеки, а також інструкції і плакати. 

На всіх дверцятах шаф з електроапаратурою напругою більше 42 В, а також 

кожухах, що закривають електроапаратуру, має бути напис "Висока напруга". 
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