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Тема: Тонкощі проведення електровимірювальних робіт. Мегаомметр 

Мета: 

 Ознайомлення з процесом продзвонювання проводів та кабелів, з 

процесом вимірювання опору ізоляції за допомогою мегаомметра. 

 Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Електровимірювальні роботи 

 

Сучасний світ залежить від електрики. Вона оточує нас всюди, починаючи з 

домашніх приладів і закінчуючи ліхтарями під час вечірньої прогулянки. Все це 

завдяки прогресу, проблем з цим не виникає.  

Щоб контролювати якість електромонтажних робіт в певний час проводяться 

заміри опору ізоляції. Завдяки цьому можливі неполадки усуваються ще в 

самому “зародку”. 

Такі дослідження допомагають визначити стан ізоляції електричних проводів. 

Сюди включається: 

 зношеність ізоляції; 

 надані навантаження; 

 наявні пошкодження. 

Зазвичай ці заходи проходять в три етапи, на яких фахівці проводять повну 

перевірку всіх ліній електроживлення. Така робота проводиться за допомогою 

спеціальних приладів, таких як мегаомметр і на підставі їх свідчень складається 

повний звіт для державних інстанцій. Проведення подібних робіт необхідно для 

забезпечення пожежної  і електробезпеки. 



Електровимірювальні роботи так само є однією з ключових частин 

будівництва будь-якого приміщення. Без звіту спостерігача-спеціаліста, 

будівлю просто не пустять в експлуатацію. Якісно проведена робота по замірам 

може запобігти пожежам та навіть нещасним випадкам, які, як відомо, не рідко 

відбуваються саме з вини електро струму. 

У монтажних роботах не рекомендується використовувати арматурний прут, 

оскільки його гартована поверхня не забезпечує повний ефект заземлення. 

Справжні фахівці в області проведення електромонтажних робіт, 

використовують для цієї мети сталевий куточок. Провідник від заземлення веде 

до розподільного щита. Вся система заземлення називається контуром. Процес 

монтажу заземлення включає в себе і риття траншей. 

Мегаомметр – прилад для вимірювання опору ізоляції 

Мегаомметр - це вимірювальний прилад, який використовується для 

вимірювання опору ізоляції електричної системи. На відміну від звичайного 

омметра, даний пристрій дозволяє виміряти відносно висока напруга у 

діапазоні 100, 500, 1000 або 2500 вольт. Основними елементами в конструкції 

мегаомметра є відхиляюча котушка, керуюча котушка і магніти. 

Як влаштований мегомметр? 

Сучасні прилади засновані на міцному вологозахищеному пластиковому 

корпусі. Керуюча і відхилення котушки розташовані під прямим кутом один 

до одного і паралельно підключені до джерела живлення. Вони зберігають 

свою полярність під час зміни, створюючи обертовий момент в протилежному 

напрямку. Магніти в складі мегомметра створюють магнітне поле, що 

використовується для відхилення покажчика. 

Принцип роботи електронного мегаомметра 

Електричний мегаомметр вимірює опір ізоляції при обертанні кривошипа. 

Для тестування діапазону до 440 В для обладнання досить 550 В постійного 

струму. Котушка струму або відхиляюча котушка з'єднані послідовно 

і дозволяють електричного струму текти через провіряючий ланцюг. 

Керуюча і відхилення котушки мають резистор обмеження струму, з'єднаний з 

ними послідовно, щоб захистити зовнішню ланцюг від пошкоджень, 

спричинених низьким опором. 

Електронний мегаомметр вимірює напругу на основі електромагнітної 

індукції. Значення опору на екрані збільшується зі зростанням напруги у 

зовнішній ланцюга, а також зменшується зі збільшенням струму. У той час як 

перевіряється електрична ланцюг розімкнути, крутний момент, викликаний 

котушкою напруги, є максимальним, а покажчик відхилення показує 

нескінченність. Це означає, що в ланцюзі немає короткого замикання, а опір в 

ланцюзі знаходиться на максимальному значенні. У разі короткого замикання 

покажчик відхилення показує «нуль». 

Типи мегаомметров 

Існує два типи мегаомметрів: 

 ручний тип; 

 електронний цифровий мегаомметр). 

Мегаомметри з ручним управлінням є застарілою версією обладнання, замість 

них практично повсюдно використовуються нові мегомметри з цифровим 

дисплеєм. У ручних моделей аналоговий дисплей розташований на передній 



панелі тестера. Ручний кривошип використовується для генерації напруги, яка 

надходить через електричну систему. 

Принцип вимірювання опору 

Електронний мегаомметр є більш сучасною різновидом приладу. 

Цифровий дисплей показує значення опору ізоляції в цифровому вигляді. У 

приладу є два дроти, які використовуються для підключення до електричної 

системи. Перемикачі використовуються для вибору діапазонів електричних 

параметрів. Індикатори служать для позначення різних станів електричних 

параметрів. Опір мегомметром електронного типу відображається досить 

точно. Прилад може використовуватися для роботи в будь-яких місцях, в 

тому числі в обмежених умовах. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке мегаомметр? 

2. Що таке опір?  

3. Які типи мегаомметрів? 

4. Що таке ручний мегаомметр? 

5. Що таке цифровий мегаомметр? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  

 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на запитання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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