
Урок 17: Улаштування електроустановок 

Мета уроку: засвоїти знання щодо особливостей улаштування 

електроустановок  

Хід уроку: 

Особливості улаштування та обслуговування електроустановок наведено в 

Правилах улаштування електроустановок. Це - нормативний документ, що 

роз'яснює улаштування, принципи побудови, вимоги до окремих систем, їх 

елементів та вузлів електроустановок. Є одним з основних нормативних 

документів для проектування елементів електричних мереж. 

Робота електричних мереж напругою від 3 кВ до 35 кВ може бути 

передбачена як з ізольованою нейтраллю, так і з нейтраллю, заземленою через 

дугогасний реактор або резистор, а також заземленою одночасно через 

дугогасний реактор і резистор. Захист від замикань на землю повинен надійно 

спрацьовувати за обраного способу заземлення нейтралі. 

Компенсацію ємнісного струму замикання на землю через дугогасні 

реактори треба застосовувати за таких значень цього струму в нормальних 

режимах: 

✓ у мережах напругою від 6 кВ до 10 кВ, які мають залізобетонні та металеві 

опори на повітряних лініях електропередавання (ПЛ) - понад 10 А; 

✓ у мережах напругою 20 кВ, які мають залізобетонні та металеві опори на 

ПЛ - понад 5 А; 

✓ у всіх мережах 35 кВ - понад 10 А; 

✓ у мережах, які не мають залізобетонних і металевих опор на ПЛ: напругою 

6 кВ - понад 30 А; напругою 10 кВ - понад 20 А; напругою від 15 кВ до 

20 кВ - понад 15 А. 

За наявності обґрунтування дозволено застосовувати компенсацію в 

мережах 6-35 кВ також із значеннями ємнісного струму, меншими від 

вищенаведених. 

У разі обладнання електричних мереж напругою від 6 кВ до 35 кВ 

пристроями селективного захисту від однофазного замикання на землю, що 

діють на вимикання пошкодженого приєднання, компенсація ємнісного струму 

не вимагається. 

З метою забезпечення селективного вимикання пошкодженого кабелю у 

разі однофазного замикання на землю в електричних кабельних мережах 

напругою від 6 кВ до 35 кВ дозволено заземлення нейтралі через резистор або 

обладнання дугогасного реактора додатковою обмоткою для короткочасного 

підключення резистора. 

Робота електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ може 

передбачатися як з ефективно заземленою нейтраллю, так і з глухозаземленою 

нейтраллю. 



Електричні мережі напругою 220 кВ і вище повинні працювати тільки з 

глухозаземленою нейтраллю». 

Для трансформаторних підстанцій 6-35/0,4 кВ рекомендовано 

влаштовувати один спільний заземлювальний пристрій, до якого слід 

приєднувати: 

✓ нейтраль обмоток трансформатора зі сторони напруги до 1 кВ; 

✓ корпус трансформатора; 

✓ металеві оболонки і броню кабелів напругою до 1 кВ; 

✓ металеві оболонки і броню трифазних кабелів напругою понад 1 кВ, а 

також екрани одножильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену KJI 

понад 1 кВ, якщо це передбачено; 

✓ відкриті провідні частини обладнання напругою до і понад 1 кВ; 

✓ сторонні провідні частини. 

У кабельних мережах 6-35 кВ, де екрани і броню кабелів заземлено з обох 

боків і вони є неперервними між підстанцією живлення і підстанцією 6-35/0,4 

кВ, умова (1.7.5) завжди виконується, якщо опір спільного заземлювального 

пристрою підстанції 6-35/0,4 кВ відповідає вимогам до електроустановок 

напругою до 1 кВ (1.7.92 і 1.7.97). 

Якщо підстанція 6-35/0,4 кВ отримує живлення повітряною або кабельною 

лінією з одножильними кабелями з ізоляцією із зшитого поліетилену, екрани 

яких заземлено тільки з одного боку, опір спільного заземлювального пристрою 

потрібно визначати за розрахунковим струмом Ір. 
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