Звід коментарів до першої редакції ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж.
Правила
12 розділ Електричне устаткування електричних станцій та мереж
№
п/п

1

558

559

560

561

Структурний
елемент НД

2

Розділ 12

12.1.2

12.1.3

12.1.4

Назва організації,
номер листа і дата

3

Зауваження і (або) пропозиція

4
Розділ «Електричне устаткування електричних станцій і мереж» майже не
опрацьований по відношенню до попередньої редакції:

Прийнятий варіант або
пропозиція

5
Взято до відома

Потребує деталізації елегазове обладнання.
Західна ЕС ДП
Потребує уточнення вимог до акумуляторних батарей закритого типу, де
"НЕК "Укренерго"
виробником не вимагається, а іноді і забороняється ряд робіт (провантаження,
Лист №
від
вимоги до приміщень з такими батареями і т.п.). Також окремі батареї вимагають
свого фірмового пристрою підзарядки, де закладено певні автоматичні
алгоритми режимів зарядки, тестування стану і т.п).
НАЕК
Маркери 2 та 3 словосполучення «неробочому ході» замінити на
«Енергоатом»
«холостому ході»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
ПАТ
п. 12.1.3 додати – якщо це передбачено проектом
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
Останній абзац останнє речення викласти у такій редакції:
НАЕК
«Для збудників, які вводяться вперше, а також при модернізації
«Енергоатом»
турбогенераторів
потужністю 60 МВт і більше рекомендується встановлювати
Лист №7088/06 від
системи збудження з повним резервуванням АРЗзі всіма його елементами.»
22.05.2018

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1
562

563

564

2

3

4

5
Ураховано

12.1.4

Останній абзац останнє речення викласти у такій редакції:
НАЕК
«Для збудників, які вводяться вперше, а також при модернізації
«Енергоатом»
турбогенераторів
потужністю 60 МВт і більше рекомендується встановлювати
Лист №7088/06 від
системи збудження з повним резервуванням АРЗзі всіма його елементами. »
22.05.2018

Ураховано

12.1.4

Останній абзац останнє речення викласти у такій редакції:
НАЕК
« Для збудників, які вводяться вперше, а також при модернізації
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від турбогенераторів потужністю 60 МВт і більше рекомендується встановлювати
системи збудження з повним резервуванням АРЗзі всіма його елементами.»
22.05.2018
П.12.1.4. третій абзац зверху замінити скорочення “ЕЕС” на “у Оператора
системи передачі та виробника електричної енергії”.

Ураховано

ПАТ
12.1.8 На всіх генераторах повинні бути встановлені пристрої для контролю
«Центренерго» опору ізоляції кіл збудження під час роботи генераторів з дією на сигнал.
Лист №1591 від
27.04.2018
НЕК «Укренерго»
П.12.1.9 … Для резервування основних джерел оливопостачання ущільнень
Лист №01/17471 генераторів потужністю 60 МВт і більше ою повинні…
від 02.05.2018
п. 12.1.12. У процесі пуску і під час роботи генераторів і синхронних
компенсаторів необхідно здійснювати контроль:
 температури обмотки ротора та елементів щіткового апарата, на
ПАТ
«Укргідроенерго» гідрогенераторах відсутні штатні системи вимірювання температури елементів
щіткового апарата, або вказати конкретно для яких генераторів це необхідно;
Лист № 11-2 останню умову контролю параметрів генератора пропонуємо викласти в
2/2208 від
такій редакції:
04.05.2018
«вібрації підшипників та контактних кілець турбогенераторів, хрестовини,
підп'ятника та підшипників гідрогенераторів»

Ураховано

12.1.4

565

12.1.8

566

12.1.9

567

12.1.12

НЕК «Укренерго»
П.12.1.4 … Для збудників, які вводяться наново, а також при модернізації
Лист №01/17471
від 02.05.2018
турбогенераторів потужністю 60 МВт і_більше рекомендується встановлювати
системи_збудження з повним резервуванням АРЗ_зі всіма його елементами.

Ураховано

Ураховано

1

2

568

12.1.12

569

12.1.24

570

571

572

573

12.1.25

12.1.28

12.1.28

12.1.28

3
РДЦ
Дніпровського
регіону
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471
від 02.05.2018
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

4
Останню тезу п.12.1.12 рекомендуємо викласти в наступній редакції: «–
вібрації підшипників і контактних кілець турбогенераторів, хрестовин,
підп’ятника і підшипників гідрогенераторів.

5
Ураховано

П.12.1.24. третій абзац зверху та пункт 12.1.28 другий абзац замінити слово
“ЕЕС” на “енергосистемі”.

Ураховано

п. 12.1.25 пропонуємо викласти в такій редакції:
«При
аварійному
вимкненні
генератора
(енергоблока),
яке
супроводжувалось скиданням навантаження, необхідно…» (далі – по тексту)

Ураховано

Що таке «автомат безпеки турбіни»? Надати пояснення цьому терміну?
П. 12.1.28. Необхідно правильно заповнити стовпчик в Таблиці 12.1

Ураховано

12.1.28 Короткочаснє перевантаження генераторів Таблиця 12.1 Допустима кратність короткочасного перевантаження генераторів і синхронних
компенсаторів струмом статора.

Ураховано

П.12.1.28 Таблиця 12.1 “Допустима кратність перевантаження генераторів
і синхронних компенсаторів” другий стовбець “Кратність перевантаження для
генераторів і синхронних компенсаторів з непрямим охолодженням обмотки
статора” скоригувати допустиму кратність для тривалості перевантаження, хв, не
НЕК «Укренерго» більше ніж:
Лист №01/17471
- 6 хв. 1,2;
від 02.05.2018
- 5 хв. 1,25;
- 4 хв. 1,3;
- 3 хв. 1,4;
- 2 хв. 1,5.

Ураховано

1

2

574

12.1.28

575

576

577

578

579

580

581

12.1.30

12.1.31

12.1.32

12.1.36

12.1.39

12.1.41

12.1.46

3
РДЦ
Дніпровського
регіону
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018
ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018
ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018
ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018
ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018
ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

4
У другому стовпчику табл.12.1 відсутні цілі частини чисел, які визначають
допустиму кратність перевантаження для генераторів і синхронних
компенсаторів.

5
Ураховано

Вказати коли? Після ремонту? Перед пуском? Тощо.

Взято до відома

Вказати для яких ТГ. З непрямим охолодженням чи прямим.

Взято до відома

Немає вказівок по роботі ТГ при більше 12% (часу роботу).

Ураховано

п. 12.1.36. Роботу таких генераторів у режимі недозбудження, як правило,
визначають умовами забезпечення стійкості, додати «гідрогенераторам, по
умовам забезпечення стійкості, заборонено працювати у режимі недозбудження»

Ураховано

12.1.39 Не зазначені вимоги по автоматичному контролю, немає вказівок
по контролю заземлення вала ТГ.

Взято до відома

12.1.41 Не зазначено, що робити, якщо вібрація більш ніж 300мкм.

12.1.46 У другому абзаці після слів "охолоджувального дистиляту" указати
"та трубопроводів дренажів та скидання газу в атмосферу" і далі по тексту.

Взято до відома

Ураховано

1

2

582

12.1.47

583

12.1.50

584

12.2.3

585

12.2.3

586

12.2.4

587

12.2.8

588

12.2.8

3
4
5
ПАТ
п. 12.1.47, абзац 4 викласти в такій редакції:
Ураховано
«Укргідроенерго»
«Перші ремонтні роботи на гідрогенераторах повинні бути проведені в
Лист № 11-2терміни згідно з вимогами заводів-виробників обладнання
2/2208 від
04.05.2018
ПАТ
12.1.50 У першому абзаці додатково вказати, на що повинен діяти захист
Ураховано
«Центренерго» від самовільного включення турбогенератора.
Лист №1591 від
27.04.2018
Викласти у такій редакції:
Ураховано
«На електродвигуни і механізми, які вони приводять в дію та які
НАЕК
здійснюють свої функції тільки при одному певному напрямку обертання, яке
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від повинне бути погоджене з необхідним обертанням механізму, що приводиться в
22.05.2018
дію цим двигуном, повинні бути нанесені стрілки, які вказують напрям
обертання»
ПАТ
12.2.3.
В першому реченні виключить слово "електродвигуни".
Ураховано
«Центренерго» Доповнити пункт вимогою, що стрілки повинен наносити технологічний цех
Лист №1591 від (цех, що експлуатує привідний механізм).
27.04.2018
ПАТ
12.2.4 Електродвигуни з розімкненою системою вентиляції…
Ураховано
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018
ПАТ
п. 12.2.8 необхідно прописати включення у випадках, коли це необхідно для
Взято до відома
«Укргідроенерго» ліквідації системної аварії
Ураховано в редакції п.588
Лист № 11-22/2208 від
А
04.05.2018
Друге речення першого абзацу п 12.2.8 не враховує, що в інструкції можуть Ураховано в редакції п.588
ПАТ
«Центренерго» бути відсутні вказівки виробника (або відсутня сама інструкція), що параметри
Лист №1591 від електродвигунів після ремонтів с заміною обмотки можуть відрізняться від
27.04.2018
заводських.

1

588 а

589

590

2

12.2.8

12.2.11

12.2.11

3

4
Нема вказівок про кількість пусків електродвигунів з роторами, що мають
обмотку.
Нема вказівок про кількість пусків електродвигунів при балансуваннях.
Вказати, що вимоги третього абзацу відносяться до випадків автоматичного
відключення електродвигунів відповідальних механізмів та якщо склалася
аварійна ситуація
В розділі нема ніяких вказівок щодо експлуатації електродвигунів в режимі
перенавантаження.
В розділі нема ніяких вказівок щодо експлуатації пристроїв частотного
регулювання та плавного пуску електродвигунів
В розділі нема ніяких вказівок щодо експлуатації систем збудження
електродвигунів.

5

Викласти в наступній редакції :
Електродвигуни з короткозамкненими роторами дозволено пускати з
холодного стану два рази поспіль, з гарячого - один раз, якщо інструкція заводувиробника
не
допускає
більшу
кількість
пусків.
Державна інспекція
Наступні пуски дозволено після охолодження електродвигуна протягом часу,
з експлуатації
обумовленого інструкцією заводу-виробника для даного типу електродвигуна.
електричних
Для електродвигунів відповідальних механізмів, що не мають резерву, повторне
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018 увімкнення дозволене після зовнішнього огляду двигуна і за умови відсутності явних
№83
ознак
пошкодження
двигуна
і
механізму.
Повторне увімкнення двигунів у випадках дії захистів до з'ясування причини вимкнення
заборонене.

Ураховано

п. 12.2.11. Таблиця 12.3 в першій колонці відсутня одиниця вимірювання
ПАТ
«Укргідроенерго» віброшвидкості, «двігунів» замінити на «двигунів»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
12.2.11 потребує перегляду та змін.
ПАТ
В таблиці 12.3 у графі віброшвидкості вказано рівень віброшвидкості для
«Центренерго»
електродвигунів потужністю >300кВт (не залежно від швидкості обертання):

Ураховано

Взято до відома

1

591

592

2

12.2.18

12.2.19

3
Лист №1591 від
27.04.2018

4
Допускається V=4.5мм/с та потребує роботи не більш 30 діб з рівнем V=11,2
мм/с.
Значення подвійної амплітуди коливань підшипників двигунів з частотою
обертання n=375-1000 об/хв, які мають потужність > 300 кВт будуть набагато
більше ніж ті, що зазначені в таблиці №12.3 (при тих же значеннях
віброшвидкості V=4.5мм/с та V = 11,2 мм/с).
Для прикладу:
1. Димосмокт ДАЗО-19-10-12 (N=1700 кВт, n=500 об/хв. Допустиме
значення віброшвидкості при V = 4,5 мм/с буде відповідати вібропереміщенню
2А = 244 мкм, а значення вібропереміщення при віброшвидкості V = 11,2 мм/с
складе 2А = 606 мкм.
2. Дутьовий вентилятор ДАЗО-19-16-8/10 (N=1700 кВт, n=600 об/хв.
Допустиме значення віброшвидкості при V = 4,5 мм/с буде відповідати
вібропереміщенню 2А = 202 мкм, а значення вібропереміщення при
віброшвидкості V = 11,2 мм/с складе 2А = 502 мкм.
В цьому пункті в допуск потрапляють тільки двигуни з частотою обертання
n=3000 об/хв. з вимогами аварійної зупинки при досягненні віброшвидкості V =
11,2 мм/с. Для інших електродвигунів приймати значення віброшвидкості
зазначені в табл.12.3 п.12.2.11 Розділу 12 неприйнятно.

12.2.18 В першому абзаці вказати уставку захисту (сигналізації).
Вираз "максимальний тривало допустимий струм" замінити на
"номінальний". Нема вказівок по способу позначення номінального струму,
якщо він відображується цифровим засобом.
Абзац 1 викласти з урахуванням виділеного тексту:
«Профілактичні випробування, ремонт електродвигунів, знімання та
НАЕК
встановлення під час їх ремонту; ремонт вмонтованих охолодників та колекторів
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від безпосереднього охолодження електродвигунів (після вхідних фланцевих
22.05.2018
з'єднань) повинен виконувати визначений на підприємстві електротехнічний
персонал»
ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

5

Ураховано

Ураховано

1
593

594

595

596

597

598

2

3
4
ВП «Запорізька
Ремонт електродвигунів засувок потужністю вище 3кВт виконує персонал
АЕС» Лист №63- електроцеху
12.2.19
86.1/10626 від
11.05.2018
ПАТ
12.2.19 У реченні «Ремонт електродвигунів засувок потужністю вище 3кВт
«Центренерго»
виконує персонал електроцеху» змінити на цех теплової автоматики і
12.2.19
Лист №1591 від вимірювань.
27.04.2018
Доповнити виділеним текстом:
«Центрування і балансування агрегату, ремонт і монтаж з'єднувальних
муфт (напівмуфт електродвигуна і механізму) і виносних підшипників, ремонт
вкладнів підшипників ковзання електродвигунів, фундаментів і рами, оливної
системи (у разі примусового змащування підшипників), пристроїв підведення
НАЕК
повітря, а також води до повітроохолодників, до обмоток та інших елементів
«Енергоатом»
12.2.20
електродвигуна, охолодників, невмонтованих у статор електродвигунів;
Лист №7088/06 від
демонтаж електродвигунів для цих робіт, фарбування механізму й
22.05.2018
електродвигуна, нанесення оперативних найменувань і стрілок, що вказують
напрямок обертання механізму і двигуна, підтримку чистоти агрегату і
навколишніх площадок повинен робити персонал цеху, який обслуговує
привідний механізм або персонал підрядної організації, яка виконує ремонт на
цьому устаткованні.»
ПАТ
12.2.20 Підтримку чистоти агрегату і навколишніх площадок
«Центренерго»
«а також зовнішньої поверхні збірок та шаф керування, які
12.2.20
Лист №1591 від розташовані на цих площадках» і далі по тексту».
27.04.2018
НЕК «Укренерго»
Таблиця 12. Перший рядок і перший стовбець втрачені слова “незалежно
Таблиця 12 Лист №01/17471 від швидкості обертання”. При необхідності повернути.
від 02.05.2018
Таблиця 12.2, у колонці «Кратність перевантаження для турбогенераторів»
Таблиця НЕК «Укренерго»
Таблиця 12.3, у колонці «Значення віброшвидкості підшипників для
Лист №01/17471
12.2,
від 02.05.2018
двиігунів потужностю, кВт»
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Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано
Ураховано

1

2
Таблиця

3

4

5

Розділ 12.3

В розділі 12.3 додати інформацію щодо встановлення термометра та
термосигналізатора на силових трансформаторах (від якої потужності) для
контролю температури трансформаторної оливи.

Взято до відома

599

ПАТ «Полтаваобленерго» Лист
№03-18/7540 від
11.05.2018

Взято до відома

600

Розділ 12.3 Силові трансформатори та масляні реактори
1. У зв'язку із закупівлею нових трансформаторів з терміном служби до
першого капітального ремонту не менше 30 років переглянути вимогу п. 12.3.29
щодо виконання капітальних ремонтів трансформаторів не пізніше, ніж через 12
років після введення в експлуатацію.
2. Доповнити розділ описом експлуатації трансформаторів зкомбінованою
системою охолодження М/Д1/Д2.
3. Визначити умови обладнання трансформаторів вакуумними пристроями
НЕК «Укренерго» регулювання напруги під навантаженням (РПН).
Розділ 12.3 Лист №01/17471
4. Визначити умови обладнання трансформаторів регулятором напруги
від 02.05.2018
(типу TAPCON або еквівалент).
5. Визначити умови обладнання трансформаторів системою попередження
вибухів та пожеж (виробництва SERGI або еквівалент).
6.Визначити
умови
обладнання
трансформаторів
системою
моніторингу,діагностики та управління (типу ЭСМДУ-ТРАНС або еквівалент), у
тому числі системою моніторингу вологовмісту та вмісту газів у
трансформаторному маслі (типу HYDROCAL або еквівалент) та пристроєм
контролю стану вводів усіх напруг (типу R-1500 або еквівалент).

Ураховано

601

12.3.2

Доповнити:
«Вихлопна
труба трансформатора (реактора) повинна бути направлена в ту
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471 сторону, яка унеможливлює попадання оливи у разі її викиду на оперативний
персонал при його переміщенні по маршруту обходу та сусіднє обладнання, або
від 02.05.2018
оснащена відповідними запобіжними відбійниками.»

602

12.3.2

ПрАТ
п.12.3.2. Доповнити: «Допускається встановлення трансформатора на
«Львівобленерго» фундаменті без ухилу, якщо відвід газу з бака в сторону газового реле

Ураховано

12.3

1

602 а

603

604

605

2

607

12.3.6

12.3.6

газовивідних

Ураховано

Доповнити:
НЕК «Укренерго»
«Система автоматичного пожежогасіння автотрансформаторів повинна
Лист №01/17471 бути у справному стані та перевірятися не рідше, ніж два рази на рік з пуском
від 02.05.2018
води – весною перед настанням ремонтної компанії та восени перед настанням
ОЗП.»
Доповнити:
НЕК «Укренерго»
«На баках трансформаторів і реакторів зовнішнього встановлення повинні
Лист №01/17471
бути зазначені станційні (підстанційні) номери, які повинні відповідати
від 02.05.2018
номерам, зазначеним у технологічних схемах станцій (підстанцій).»
ПАТ
Під час дистанційних перемикань РПН перебування персоналу поблизу
«Центренерго» трансформатора який знаходиться під навантаженням, напругою
Лист №1591 від забороняється.
27.04.2018
НЕК «Укренерго»
П.12.3.6. вилучена норма щодо наявності на пристроях регулювання
Лист №01/17471 напруги під навантаженням (РПН) “як правило, з автоматичним керуванням”.
від 02.05.2018
Пояснити причину вилучення.

Ураховано

12.3.3

12.3.6

5
конструкцією

12.3.3 Стаціонарні засоби пожежогасіння, оливоприймачі, оливо-відводи
та оливозбірники повинні бути у справному стані та регулярно перевірятися,
згідно затвердженого графіку.

ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

12.3.4

4
заводом-виробником,

Ураховано

12.3.2

12.3.3

забезпечується
трубопроводів».

Нова редакція:
Трансформатори (реактори) з плоскою кришкою, обладнані пристроями газового
захисту, якщо про це зазначено в заводській документації, повинні бути встановлені
так, щоб кришка мала підйом у напрямку до газового реле не менший ніж 1%, а
оливопровід до розширника - не менший ніж 2%. За напівциліндричної форми верхньої
частини бака нахил не є необхідним. Порожнина вихлипної труби повинна бути з'єднана
з порожниною розширника. У разі необхідності мембрана (діафрагма) на вихлопній
трубі повинна бути замінена аналогічною тій, яка була поставлена виробником.

Державна інспекція
з експлуатації
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83

606

607 а

3
Лист №131-2678
від 27.04.2018

Державна інспекція
з експлуатації
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83

. Пристрої регулювання напруги під навантаженням (РПН) трансформаторів
повинні бути в роботі і, як правило, з автоматичним управлінням. За рішенням
технічного керівника енергооб’єкту допускається встановлення неавтоматичного
режиму регулювання напруги шляхом дистанційного перемикання РПН з пульта
управління, якщо коливання напруги в мережі є в межах, що задовольняють вимоги
споживачів електроенергії. Під час перемикань під напругою РПН перебування

Ураховано

Ураховано

Взято до відома
Ураховано

1

2

3

4

5

персоналу поблизу трансформатора забороняється. Огляд трансформаторів виконується
у відповідності до інструкцій з їх експлуатації.
Далі по тексту………….

608

609

610

610 а

611

12.3.8

12.3.9

12.3.9

12.3.12

12.3.18

612

12.3.19

612 а

12.3.19

Південно-Західна
П.12.3.8 добавити словами «Допускається перевірка роботоздатності
ЕС Лист
пристроїв сигналізації проводити при виконані планових капітальних та
№06/17354 від поточних ремонтів трансформаторів, але не рідше, ніж 1 раз на рік»
27.04.2018
ПрАТ
п.12.3.9. Визначити єдиною зниження температури до 45°С, при якій
«Львівобленерго» вимикаються вентилятори обдуву.
Лист №131-2678
від 27.04.2018
У п. 12.3.9 обумовлюється, що умови роботи трансформаторів із вимкненим
дуттям повинні бути визначені інструкцією виробника. Однак досвідом
експлуатації встановлено, що на АТ і Т що були встановлені у мережах із запасом
Західна ЕС ДП потужності і де навантаження зараз не перевищує і 40%, в зимовий час дуття
"НЕК "Укренерго" спричиняє надмірне остигання оливи в трансформаторі, що не найкращим чином
Лист №
від відображається на циркуляції оливи, а відповідно і якості охолодження активної
частини трансформаторів. Пропонуємо розглянути умови роботи трансформаторів
без дуття при не перевищенні навантаження 40% а також у зимову пору за умови
дотримання температури оливи не вище 55С і не нижче 25С.

Ураховано

Державна інспекція
Додати абзац:
з експлуатації
Пристрої охолодження сухих трансформаторів мають завжди працювати в
електричних
проектному режимі, а захист від перегріву повинен діяти на його вимкнення, якщо інше
станцій і мереж не передбачено виробником. Порядок контролю за температурним режимом сухих
Лист від 05.05.2018
трансформаторов встановлюється за інструкціями виробників.
№83

Ураховано

ПрАТ
п.12.3.18. Змінити на: «Для контролю пристроїв РПН не рідше 1 разу в 6
«Львівобленерго» місяців знімати покази лічильника привода з відміткою в журналі (п.3.5.1. РНТА )
Лист №131-2678
від 27.04.2018
Південно-Західна
В п.12.3.19 заміни слова «до 15 кВ» на – «до 20 кВ»
ЕС Лист
№06/17354 від
27.04.2018

Відхилено

Державна інспекція
з експлуатації

Замінити «… до 15 кВ…» на «до 20 кВ»

Ураховано

Ураховано

(1 раз на місяць)
Ураховано

Ураховано

1

2

3

4

5

електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83

613

614

615

616

12.3.21

12.3.21

12.3.21

12.3.21

12.3.21 +
617

табл.12.8

618

12.3.21

619

12.3.21

620

12.3.21

НАЕК
В першому і останньому речення текст «ПО кВ» замінити на «110 кВ»
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
Південно-Західна
В п.12.3.21 замінити слова «ПО кВ» на – «110 кВ» в 2-х місцях
ЕС Лист
№06/17354 від
27.04.2018
ВП «Запорізька
Перше та останнє речення в редакції:
АЕС» Лист №63«…ПО кВ…»
86.1/10626 від
Викласти в редакції:
11.05.2018
«…110 кВ…»
ПАТ
п. 12.3.21 у двох місцях «ПО кВ» виправити на «110 кВ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
РДЦ
Перше та останнє речення в редакції:
Дніпровського
«…ПО кВ…»
регіону
Викласти в редакції:
Лист №01-1/16350
«…110 кВ…»
від 20.04.2018
НЕК «Укренерго»
П. 12.3.21. замінити слово “ПО” на “110”.
Лист №01/17471
від 02.05.2018
Північна ЕС Лист
Нейтралі обмоток 110кВ та вище автотрансформаторів і реакторів, а також
№07/17357 від трансформаторів 330 кВ та вище повинні працювати в режимі глухого
27.04.2018
заземлення.
Південна ЕС
виправити помилку розпізнавання тексту
Лист №05/17172
Нейтралі обмоток 11О кВ та вище…
від 26.04.2018

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано
Ураховано
Ураховано

1

621

622

623

624

625

2

12.3.21

12.3.22

12.3.22

12.3.22

12.3.22,
12.9.1,
12.9.10

3

4
виправити помилку розпізнавання тексту
…нейтраллю трансформаторів 11О кВ з випробувальною напругою…
ПАТ ЗапоріжжяПункт 12.3.21. Доповнити вимогами для трансформаторів 150 кВ при роботі з
обленерго Лист розземленою нейтраллю.
№002-13/6858 від
25.04.2018
ПрАТ
п.12.3.22 Друге речення першого абзацу доповнити наступним: «…, а
«Кіровоградтакож відібрати масло для ХАРГ з бака трансформатора".
обленерго» Лист
№3337/13 від
27.04.2018
Абзац другий п.12.3.22 представити в редакції:
"Якщо газ у реле негорючий, відсутні видимі ознаки пошкодження
трансформатора (реактора), а його вимкнення викликало недовідпуск
РДЦ Південного
електроенергії, неприпустиме перевантаження іншого обладнання або
регіону
неприпустиме зниження (підвищення) напруги, трансформатор (реактор), з
Лист № 01-3/16358
дозволу технічного керівника енергокомпанії, електростанції або ЕЕС, може бути
від 20.04.2018
увімкнений в роботу до з'ясування причини спрацювання газового реле на сигнал.
Тривалість роботи трансформатора (реактора) у цьому випадку має бути
встановлена вказаними технічними керівниками."
ПАТ
п. 12.3.22 необхідно переглянути у зв’язку з тим, що конструкція сучасних
«Укргідроенерго» трансформаторів дозволяє здійснювати відбір газу з газового реле без вимкнення
Лист № 11-2трансформатора, необхідно тільки розвантажити трансформатор до з’ясування
2/2208 від
причини спрацювання газового реле
04.05.2018
В п.12.3.22 п.12.9.1, 12.9.10 та інш.:
РДЦ Південного
ЕЕС (електроенергетична система) замінити на ЕС (енергосистема): за
регіону
змістом тексту використання терміну "ЕЕС" є недоречним через те, що
Лист № 01-3/16358 "електроенергетична система" є видом підприємства - структурним підрозділом
від 20.04.2018
ДП "НЕК "Укренерго". Замість "ЕЕС " слід використовувати термін "ЕС" "енергосистема", що є сукупністю електричних станцій, ПС та мереж.

5
Взято до відома

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

626

626 а

627

628
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12.3.23

РДЦ Південного
регіону
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018

12.3.23.

Державна інспекція
з експлуатації
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83

12.3.25

НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471
від 02.05.2018

12.3.27

12.3.27

4
Абзац другий п.12.3.23 представити в редакції:
"У випадку вимкнення трансформатора (реактора) захистами, дія яких не
пов'язана з його пошкодженням, а його вимкнення загрожує життю та
здоров’ю людей чи неприпустиме за режимом роботи іншого обладнання
мережі (наявність знеструмлених споживачів, втрата власних потреб
енергооб’єкту, загроза порушенню стійкості, неприпустиме перевантаження
іншого обладнання чи зниження (підвищення) напруги) він може бути увімкнений
знову без перевірок."
У випадку автоматичного вимкнення трансформатора (реактора) дією
захистів від внутрішніх пошкоджень, у разі фіксації струму короткого
замикання, трансформатор (реактор) можна вмикати в роботу тільки після
огляду, випробувань, аналізу газу, оливи й усунення виявлених порушень.
У випадку вимкнення трансформатора (реактора) захистами, дія яких не
пов'язана з його пошкодженням, він може бути увімкнений знову без перевірок.
П.12.3.25 3 метою запобігання зволоження ізоляції та погіршення якості
оливи необхідно періодично замінювати сорбент в повітроосушник повітроосушниках, термосифонних та адсорбційних фільтрах, не допускаючи значного
його зволоження.

5
Ураховано

В п. 12.3.27 останнє речення викласти у редакції «…Крім того
Південно-Західна
трансформаторні установки повинні періодично не рідше ніж 1 раз на 6 місяців
ЕС Лист
№06/17354 від оглядатись керівним персоналом, за яким встановлена відповідальність за
експлуатацію обладнання»
27.04.2018
«Огляд трансформаторів (реакторів) без їх вимкнення, з записом в
оперативній документації, повинен бути проведений у такі терміни:
а) в установках з постійним чергуванням персоналу:
- головних трансформаторів електростанцій і підстанцій, основних і
НЕК «Укренерго» резервних трансформаторів ВП і реакторів -–один раз на протязі чергової зміни
Лист №01/17471 обо при прийомі-здачі чергової зміни;
від 02.05.2018
- інших трансформаторів – один раз на добу;»

Ураховано

Останній абзац доповнити:
«У разі відсутності чергового персоналу ці огляди повинен здійснювати
персонал з числа керівників або спеціалістів, призначений керівником об’єкту та

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1
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631

632

633
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5
маючий групу з електробезпеки не нижче ІІІ і право одноосібного огляду
електроустановок вище 1000 В.»
ПАТ
п. 12.3.30 викласти в такій редакції:
Ураховано
«Укргідроенерго»
«Капітальні ремонти трансформаторів необхідно проводити залежно від
12.3.30
Лист № 11-2результатів випробувань та їх стану»; наполягаємо
2/2208 від
04.05.2018
НЕК «Укренерго»
П.12.3.31 Профілактичні випробування трансформаторів (реакторів)
Ураховано
12.3.31
Лист №01/17471 повинні_бути організовані відповідно до СОУ-Н ЕЕ 20.302, інструкцій
від 02.05.2018
виробників та інших НД.
п.12.4.Рознодільні установки.
Взято до відома
Термін «розподільчі» потрібно перекласти українською на «розподільні» Розподільчі і розподільні –
ПрАТ
по всьому тексту документа.
слова-синоніми
Розділ 12.4 «Львівобленерго»
Пропонуємо доповнити п.12.4 Технічне обслуговування та поточний
Лист №131-2678
ремонт устаткування РП необхідно проводити в терміни, встановлені технічним
від 27.04.2018
керівником енергооб'єкта. Доповнити пунктом щодо періодичності капітальних
ремонтів ТП, РП у відповідності до п. 10.2.3.3 ГКД 34.20.661-2003
ПАТ
Розділ 12.4 рекомендуємо доповнити таким пунктом:
Ураховано
«Укргідроенерго»
«Комутації повітряних та елегазових вимикачів повинні виконуватись
У редакції пунета
Розділ 12.4
Лист № 11-2дистанційно з прийняттям мір щодо недопущення знаходження персоналу
2/2208 від
поблизу вимикача»
04.05.2018
Ураховано
Скоригувати помилки в таких пунктах:
П.12.4.8 Контроль концентрації елегазу в приміщеннях КРУЕ і закритих
розподільчих установок з елегазовою ізоляцією (ЗРУЕ) необхідно проводити за
допомогою спеціальних галогенних_течошукачів* на висоті…
НЕК «Укренерго»
П.12.4.14 Розподільчі установки напругою 3 кВ і вищою повинні бути
Розділ 12.4 Лист №01/17471
обладнані блокінивками, що запобігають є можливості помилкових операцій
від 02.05.2018
роз'єднувачами, віддцілювачами, короткозамикачами…
П.12.4.16 … заземлювальні ножі не можуть бути встановлені за умовами
компонуовання
П.12.4.17 На дверях та внутрішніх стінках камер ЗРУ, устаткуованні ВРУ..
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П.12.4.18 … для надання долікарської допомоги потерпілшим від нещасних
випадків.
П.12.4.22 … Визначення місця витікання елегазу проводять за
допомогою_спеціалізованих
П.12.4.24 Комплектні розподільчі установки 6-10 кВ повинні_бути
обладнанні…
П.12.4.25 Автоматичне управління, захист і сигналізацію,_запобіжні
клапани повітро- приготувальної установки_необхідно систематично перевіряти
і регулювати відповідно до вимог чинних НД
П.12.4.26 … Для повітряних_вимикачів, повітря яких повинно мати
температуру…
П.12.4.31 Вимикачі,_з вмонтованим приводом або з приводом,
розташованим у безпосередній близькості від вимикача,_повинні бути …
П.12.4.32 На вмикачах-вимикачах 750 кВ серії ВО після автоматичних
безінерційних_вмикань шунтуючого реактора …
П.12.4.34 … Обсяг робіт по ремонту устаткуовання РУ повинен
визначатися технологічними картами розробленими на конкретний тип
устаткуовання, з урахуванням вимог виробника, терміну та досвіду
експлуатації…
Розділ 12.4 Розподільні пристрої
1. Визначити умови обладнання ОПН дистанційною системою зчитування
інформації (типу EXCOUNT-II виробництва АВВ або еквівалент).
2. Враховуючи інтенсивну заміну застарілого вибухонебезпечного
маслонаповненого обладнання на підстанціях ДП «НЕК «Укренерго» на
НЕК «Укренерго» елегазове, маломасляне обладнання та будівництва КРУЕ, пропонується
Розділ 12.4 Лист №01/17471
розширення іконкретизація вимог до експлуатації такого обладнання в главі 12.4
від 02.05.2018
«Розподільчі установки». пропонується не вказувати періодичності випробувань
та ремонтів нового обладнання, а зробити лише посилання на вимоги
документації заводів-виробників обладнання.
3. В зв’язку з застосуванням на ВРП під час реконструкції або нового
будівництва підстанцій ДП «НЕК «Укренерго» жорсткої ошиновки на напругу
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Взято до відома
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110-750 кВ та наявність НД, пропонується доповнити главу вимогами до її
експлуатації.
4. В зв’язку з застосуванням під час реконструкції на підстанціях ДП «НЕК
«Укренерго» гібридних розподільчих пристроїв з елегазовою ізоляцією на
напругу 110-220 кВ, пропонуємо включити вимоги до цього обладнання під час
експлуатації та вимоги до їх схем електричних з’єднань.
Другий абзац п.12.4.1 пропонуємо викласти в наступній редакції:
Ураховано
РДЦ
«Персонал, який обслуговує розподільчі установки, повинен мати у
Дніпровського
розпорядженні схеми та вказівки щодо допустимих режимів роботи
12.4.1
регіону
електроустаткування в нормальних та аварійних умовах та має бути
Лист №01-1/16350
забезпечений індивідуальними екранувальними комплектами, а також
від 20.04.2018
електрозахисними засобами.»
ПрАТ
12.4.1. Другий абзац залишити в попередній редакції.
Ураховано в редакції п.636
«Львівобленерго»
12.4.1
Зводу
Лист №131-2678
від 27.04.2018
п. 12.4.1, другий абзац пропонуємо викласти в такій редакції:
Ураховано в редакції п.636
ПАТ
«Укргідроенерго»
«Персонал, який обслуговує розподільчі установки, повинен мати у
Зводу
12.4.1
Лист № 11-2розпорядженні схеми та вказівки щодо допустимих режимів роботи
2/2208 від
електроустаткування в нормальних та аварійних умовах, індивідуальні
04.05.2018
екранувальні комплекти, а також електрозахисні засоби»
«Персонал, який обслуговує розподільчі установки, повинен мати у своєму Ураховано в редакції п.636
НЕК «Укренерго»
12.4.1
розпорядженні схеми та вказівки щодо допустимих режимів роботи
Лист №01/17471
Зводу
електроустаткування в нормальних та аварійних режимах, а також
другий абзац
від 02.05.2018
індивідуальні екранувальні комплекти та електрозахисні засоби.»
ПрАТ
Під час експлуатації устаткування у місцевості з забрудненою атмосферою
Ураховано
«Київобленерго» необхідно також керуватися СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-92:2014.
12.4.3, абз.4
Лист
ГКД 34.51.101 замінено Чинні галузеві нормативні документи з
№05/310/3216 від експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на
02.05.2018
01.04.2018).
ПрАТ
12.4.3. вилучити «установлення пристроїв електропідігрівання з ручним
Ураховано
«Львівобленерго»
або
автоматичним
управлінням»,
натомість
написати
«установлення
пристроїв
12.4.3
Лист №131-2678 очищення повітря з автоматичним або ручним управлінням».
від 27.04.2018
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12.4.3

Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018

643

12.4.4

ПрАТ
«Львівобленерго»
Лист №131-2678
від 27.04.2018

4
ГКД 34.51.101 втратив чинність в зв’язку з затвердженням СОУ-Н МЕВ
40.1-00013741-92:2014. (Наказ Міненерговугілля № 1006 від 25.12.2013)
Під час експлуатації устаткування у місцевості з забрудненою атмосферою
необхідно також керуватися СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-92:2014.
п.12.4.4. вилучити слово «заводу-», залишити лише слово «виробника».

«… Повітря припливної вентиляції повинно проходити через фільтри класу
не нижче G2 за ДСТУ 4319 …»
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12.4.7

12.4.7

12.4.7

ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
На «фільтри, що запобігають проникненню в приміщення пилу» есть
11.05.2018
стандарт ДСТУ 4319, эффективности по синтетической пыли от 65% до 80%
будет достаточно
1.«… Повітря припливної вентиляції повинно проходити через фільтри
класу не нижче G2 за ДСТУ 4319 …»
2.Видалити речення: «Стіни, підлога й стеля повинні бути пофарбовані
РДЦ
пилонепроникною фарбою або викладені кахельною плиткою».
Дніпровського
регіону
1.На «фільтри, що запобігають проникненню в приміщення пилу» есть
Лист №01-1/16350 стандарт ДСТУ 4319, эффективности по синтетической пыли от 65% до 80%
будет достаточно
від 20.04.2018
2.Комірки КРУЕ можуть бути встановлені в стандартних приміщеннях
заводу виробника, де немає можливості виконати укладання підлог кахельною
плиткою або пофарбувати пилонепроникної фарбою.
Приміщення розподільчих установок, в якому встановлені комірки КРУЕ
або елегазові вимикачі, а також приміщення для їх ревізії та ремонту повинні
бути ізольовані від інших приміщень. Стіни, підлога й стеля повинні бути
ТОВ «ВІНД
пофарбовані пилонепроникною фарбою або викладені кахельною плиткою.
ПАУЕР»
Лист №
від
Приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією з
відсмоктуванням повітря знизу. Повітря припливної вентиляції повинно
проходити через фільтри, що запобігають проникненню в приміщення пилу.

5
Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано
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Прибирання приміщень КРУЕ необхідно проводити мокрим або вакуумним
способом.
Приміщення з комірками КРУЕ повинні бути обладнані пристроями, що
сигналізують про недопустиму концентрацію елегазу й автоматично вмикають
припливно-витяжну вентиляцію. При вході, в приміщенні розподільчих установок
з елегазовими вимикачами або КРУЕ, повинні бути встановлені покажчики стану
вентиляції та пристрої, що дають змогу включати вентиляцію. Періодичність
перевірки цієї системи визначає технічний керівник енергооб’єкту.

5

Видалити.
Ячейки КРУЕ можуть бути встановлені в стандартних приміщеннях заводу
виробника, де немає можливості виконати укладання підлог кахельною плиткою
або пофарбувати пилонепроникної фарбою.
п. 12.4.8. Примітку викласти в такій редакції «* Галогенний течошукач –- прилад,
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12.4.8

ПАТ
що визначає наявність у повітрі елементів галогенної групи та їх сполуки, таких як елегаз,
«Укргідроенерго»
бром, фреон, хлор та інші»;
Лист № 11-2– п. 12.4.8, останній абзац – «Концентрація елегазу в приміщенні не повинна
2/2208 від
перевищувати допустимих санітарних норм» – вказати норми у числовому вираженні
04.05.2018

12.4.9

п. 12.4.9 – вакуумну помпу та виробничий порохотяг,
ПАТ
замінити на «вихлоп»;
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018

12.4.12

Ураховано

««вихлип»

Ураховано

«Оливоприймачі, оливонакопичувачі, гравійні підсипання, дренажі й
НЕК «Укренерго» оливовідводи необхідно утримувати у справному стані, а також періодично
Лист №01/17471 очищувати та перевіряти не рідше, ніж два рази на рік».
від 02.05.2018

Ураховано
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12.4.14

12.4.14

12.4.14

12.4.14

12.4.14
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Пунктом 12.4.13 обумовлюється, що тиск оливи в герметичних вводах
повинен відповідати навантажувальним кривим з урахуванням висоти
встановлення манометра відносно верхньої частини вводу. Герметичні вводи з
манометрами є застарілою конструкцією із своїми недоліками. Тому «Типова
Західна ЕС ДП
інструкція з експлуатації» та рекомендації заводів-виробників вимагають звести до
"НЕК "Укренерго"
мінімуму операції по доливанню оливи у вводи та допускають експлуатацію вводів
Лист №
від
з надлишковим тиском 0,1 Атм + тиск стовпа оливи на манометр. Пропонуємо
розділити вимогу, щодо тиску у вводі після поточного ремонту вводу, або виводу
обладнання в ремонт (має бути згідно кривих) та тиску оливи в експлуатації (0,1
Атм + тиск стовпа оливи на манометр, або більше інше значення).
Слово «відцілювачами» замінити словом «відділювачами»
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
Редакцію:
ВП «Запорізька
"відцілювачами"
АЕС» Лист №63викласти в редакції:
86.1/10626 від
"відділювачами"
11.05.2018
ПАТ
п. 12.4.14 «блоківками» замінити на «блокуванням»; «відцілювачами»
«Укргідроенерго» замінити на «відділювачами»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
В п.12.4.14 замінити слова «відцілювачами» на «відділювачами»
Південно-Західна
ЕС Лист
№06/17354 від
27.04.2018
П. 12.4.14 замінити слово “відцілювачами” на “відділювачами”.
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471
від 02.05.2018
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Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

2

656

12.4.14

657

658

659

660

661

662

12.4.14

12.4.14

12.4.15

12.4.16

12.4.16

12.4.17

3
РДЦ
Дніпровського
регіону
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018

4
Редакцію:
1.Блоківками викласти в редакції блокувальними пристроями.
2."відцілювачами"
викласти в редакції:
"відділювачами"
Потрібно: «…помилкових операцій роз’єднувачами, відділювачами,
НЕК «Укренерго» короткозамикачами…»
Лист №01/17471
від 02.05.2018

5
Ураховано

П. 12.4.14 пропонуємо викласти внаступній редакції:
«Розподільчі установки напругою 3 кВ і вище повинні бути обладнані
блокувальними пристроями, що запобігають можливості помилкових операцій
розєднувачами, відокремлювачами, короткозамикачами, викотними візками
розподільчих установок (КРУ) та заземлюючими ножами. Блокувальні пристрої,
крім механічних, повинні бути постійно опломбованими».
Редакцію:
зблоковані викласти в редакції заблоковані.

Ураховано

ПАТ «Волиньобленерго» Лист
№14/13-1691 від
02.05.2018

РДЦ
Дніпровського
регіону
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018
п.12.4.16. другий абзац замінити на: «Ручки приводів та заземлювальних
ПрАТ
ножів
повинні бути пофарбовані в червоний колір».
«Львівобленерго»
Лист №131-2678
від 27.04.2018
ПАТ
п. 12.4.16. Для накладення заземлень у розподільчих установках напругою
«Укргідроенерго» (убрати дефіс)
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
П. 12.4.17 скоригувати слово “устаткованні ВРУ” на “устаткуванні ВРП”.
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471
від 02.05.2018

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

2

663

12.4.17

664

665

666

667

12.4.18

12.4.20

12.4.21

12.4.22

3

4
п.12.4.17. третій абзац викласти в наступній редакції: «Збірні та з'єднувальні
шини ЗРУ виконані жорстким ошинуванням, повинні мати забарвлення, яке
ПрАТ
«Львівобленерго» відповідає кольоровому позначенню фаз».
Допускається виконувати колірне позначення не по всій довжині шин, а
Лист №131-2678
тільки у місцях приєднання, якщо неізольовані шини недоступні для огляду в
від 27.04.2018
період, коли вони перебувають під напругою.
п.12.4.18 вжито русизм «потерпшим», замінити на «потерпілим»
ПрАТ
«Львівобленерго»
Лист №131-2678
від 27.04.2018
«Огляд устаткування РУ без вимкнення від мережі повинен бути
організований:
 На об’єктах з постійним чергуванням персоналу – не рідше, ніж один раз
на протязі чергової зміни або при прийомі-здачі чергової зміни;…»
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471
Другий абзац доповнити:
від 02.05.2018
«У разі відсутності чергового персоналу ці огляди повинен здійснювати
персонал з числа керівників або спеціалістів, призначений керівником об’єкту та
маючий групу з електробезпеки не нижче ІІІ і право одноосібного огляду
електроустановок вище 1000 В.»
п.12.4.21 представити в редакції:
"У разі виявлення витікання стисненого повітря у вимкнених повітряних
вимикачів, припинення подачі в них стисненого повітря слід проводити тільки
РДЦ Південного після розбирання схеми цих вимикачів роз'єднувачами, з попереднім зняттям з
регіону
них напруги."
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018
Пояснення: в чинній редакції є непорозуміння, після чого слід знімати
напругу: чи після розбирання схеми роз’єднувачами, чи після припинення подачі
у вимикачі стисненого повітря.
Південно-Західна
ЕС Лист
№06/17354 від
27.04.2018

В п.12.4.22 замінити слова «густиномірів» на «денсиметрів»

5
Ураховано

Ураховано

Ураховано

Відхилено
Нома ПБЕЕС
Ураховано

Ураховано

1

2

668

12.4.23

669

670

671

672

673

674

12.4.23

12.4.23

12.4.24

12.4.33

12.4.34

12.4.34

3
4
п. 12.4.23.Другий абзац вилучити, оскільки він стосується в основному
ПрАТ
«Львівобленерго» типів оливних вимикачів, випуск яких давно припинено.
п.12.4.23. Виправити клас напруги з 6-10 кВ на 6-20 кВ.
Лист №131-2678
від 27.04.2018
В п. 12.4.23 замінити слова «РУ» на «ВРУ»
Південно-Західна
ЕС Лист
№06/17354 від
27.04.2018
П.12.4.23 скоригувати слова “шафи затискачів”.
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471
від 02.05.2018

5
Ураховано

Ураховано

Ураховано

Комплектні розподільчі установки 6кВ та вище повинні бути обладнанні
Північна ЕС Лист швидкодіючим захистом від коротких замикань усередині комірок КРУ.
№07/17357 від
27.04.2018

Ураховано

п.12.4.33. викласти в наступній редакції: «В процесі роботи
високовольтних вимикачів необхідно здійснювати постійний контроль:
ПрАТ
-за механічним ресурсом по загальній кількості виконаних операцій
«Львівобленерго» вимикача;
-за комутаційним ресурсом по загальній кількості вимикань фактичних
Лист №131-2678
струмів к.з., номінальних робочих струмів.
від 27.04.2018
Для елегазозих вимикачів такий підрахунок повинен здійснюватися
пофазно.
п. 12.4.34. перший абзац вилучити зовсім.
ПрАТ
«Львівобленерго»
Лист №131-2678
від 27.04.2018
Пункт 12.4.34. Виключити наступний текст ((Термін експлуатації
ПАТ Запоріжжя- маслонаповиених вішірювачьних трансформаторів та конденсаторів зв'язку
обленерго Лист напругою 110-750кВ не повинен перевищувати 25 років, якщо інше не
№002-13/6858 від передбачено виробником». Значна кількість такого обладнання з вичерпаним
терміном в даний час експлуатується на підстанціях та не може бути швидко
25.04.2018
замінена.

Взято до відома

Ураховано

Ураховано

1

675

676

677

2

12.4.34

12.4.34

12.4.34

3

4
В п. 12.4.34 абзац «За необхідності проводять дозаправлення вимикача
елегазом до номінального тиску» необхідно віднести до п.12.4.33
Південно-Західна
В п.12.4.34 відсутні «- вимикачі електромагнітні» (вимикачі типу ВЕ-6-10
ЕС Лист
кВ, ВЕС-6-10 кВ КРУ)
№06/17354 від
В п.12.4.34 абзац «Термін експлуатації маслонаповнених вимірювальних
27.04.2018
трансформаторів та конденсаторів зв’язку напругою 110-750 кВ не повинен
перевищувати 25 років, якщо інше не передбачене виробником» видалити
Більш узагальнюючою може бути наступна редакція «Сервісне
обслуговування устаткування розподільчих установок необхідно проводити в
РДЦ
терміни, зазначені в технічній документації виробників».
Дніпровського
регіону
У багатьох сучасних виробників обладнання розподільчих установок,
Лист №01-1/16350
особливо закордонних, в технічній документації відсутнє поняття поточних та
від 20.04.2018
капітальних ремонтів, а присутня термінологія «сервісне обслуговування»,
«рівень сервісного обслуговування».
ПАТ
п. 12.4.34, другий абзац викласти в такій редакції:
«Укргідроенерго»
«Сервісне обслуговування устаткування розподільчих установок
Лист № 11-2необхідно проводити в терміни, зазначені в технічній документації виробників»
2/2208 від
04.05.2018

5
Ураховано в редакції
п.12.4.34

Ураховано в редакції
п.12.4.34

Ураховано в редакції
п.12.4.34

Ураховано в редакції
677 а

678

12.4.34

Звітний технічний документ, який підтверджує виконання ремонту, повинен
відображати всі виконані технологічні операції згідно технологічної карти.
У разі виведення в середній ремонт устаткування розподільчих установок (один
раз на 6-8 років) вакуумні й елегазові вимикачі перевіряють і випробовують в обсязі
приймально-здавальних випробувань устаткування, що вводиться вперше.

12.4.35

Вважаємо доцільним посилання до НТД, який встановлює вимоги до
проведення тепловізійного контролю електроустановок і ПЛ
У міжремонтний період при максимально можливих навантаженнях на
розподільчих установках повинен бути проведений тепловізійний контроль
контактних з'єднань устаткування, збірних і з'єднувальних шин, а також проводів
і тросів ПЛ згідно з СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007

Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018

п.12.4.34

Ураховано

1
679

680

681

682

683

684

2

3
4
5
п.12.4.36. вказаний пункт слід залишити в розділі «Виробничі будівлі,
Взято до відома
ПрАТ
«Львівобленерго» споруди і санітарно -технічні пристрої»
12.4.36
Лист №131-2678
від 27.04.2018
Відхилено
Розділ 12.5 Стаціонарні акумуляторні установки
Наведений
довільний
1. В розділі 12.5 «Стаціонарні акумуляторні установки» зазначені
перелік виробників та
переважно вимоги до експлуатації застарілих акумуляторних батарей типів СК
виробів не відповідає
НЕК «Укренерго» та СН. В зв’язку з їх зміною на акумуляторні батареї провідних світових
Розділ 12.5 Лист №01/17471 виробників фірм та компаній (концернів) EXIDE Technologies, HOPPECKE унормованій класифікації
АБ
від 02.05.2018
Battarien, HAWKER, SUNLIGHT типів GroE, OCSM, OPzS, OGI, Vb VARTA,
Sonnenschein A400, A500, A600, A700, LS тощо, разом з новими зарядними
пристроями, пропонується зазначити вимоги до експлуатації таких
акумуляторних батарей та зарядних пристроїв.
П.12.5.1. третій абзац слова “необхідним рівнем напруги” вже було
Відхилено
НЕК «Укренерго»
скориговане на “або 0,5 години залежно від умов його експлуатації”. Пояснити Вимогу не обґрунтовано
12.5.1
Лист №01/17471
причину неврахування.
від 02.05.2018

12.5.2

12.5.5

12.5.5

В п.12.5.2 додати:
Південно-Західна
«справність системи опалювання приміщень»;
ЕС Лист
«справність системи кондиціювання приміщень».
№06/17354 від
27.04.2018
п. 12.5.5. Врахувати вимоги СОУ 31.4-21677681-21:2010 – п. 9.5.2, а саме:
ПАТ
«на
гідроелектростанціях
і підстанціях контрольні розряди необхідно проводити
«Укргідроенерго»
за необхідністю»
Лист № 11-22/2208
Пункт 12.5.5. Привести у відповідність до пункту 9.5.2 СОУ 31.4-2167768121:2010 «Стаціонарні свинцево-кислотні акумуляторні батареї. Типова
інструкція з експлуатації», а саме:
ПАТ ЗапоріжжяВ поточній редакції ПТЕ: «Контрольну розрядку АБ для визначення їхньої
обленерго Лист фактичної ємності (у межах номінальної ємності) на електростанціях і
№002-13/6858 від підстанціях необхідно виконувати один раз на 1-2 роки».
В СОУ 31.4-21677681-21:2010: «На теплових електростанціях (ТЕС)
25.04.2018
контрольну розрядку АБ для визначення фактичної ємності (у межах
номіначьної ємності) потрібно провадити один раз на один-два роки. На ГЕС і
ПС контрольні розрядки необхідно провадити за необхідністю».

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

685

686

687

688

2

12.5.9

12.5.12

12.5.12

12.5.12

3

4
В поточній редакції ПТЕ: «У випадках, коли кількість елементів АБ
недостатня для забезпечення напруги на іиинах в кінці розрядки в заданих
межах, допускається розряджати АБ на 50% - 70% її номінальної ємності...».
В СОУ 31.4-21677681-21:2010 таке виключення відсутнє.
В поточній редакції ПТЕ: «Контрольні розрядки АБ закритого типу для
АЕС виконують один раз на 3 роки під час планово-попереджувального ремонту
(ППР), на ТЕС та інших енергооб'єктах - не рідше ніж один раз на 5 років. Для
АБ інших типів перевірку працездатності виконують згідно з документацією
виробника.»
В СОУ 31.4-21677681-21:2010: «Контрольні розрядки АБ іноземних
виробників виконують відповідно до вимог технічної документації (ТУ) заводіввиробників чи постачальників, але не рідше один раз на три роки для АЕС і 5
років для ТЕС та інших енергооб 'єктів».
Виключити замкнуті режими роботи кільцевих магістралей постійного
Північна ЕС Лист струму, які не припустимі за умовами чутливості апаратів захисту цих кіл.
№07/17357 від
Допускаються короткочасні замкнуті режими кільцевих магістралей на час
27.04.2018
їх переведення з одного живлення на інше на час перемикань.
Исключить последний абзац
ВП «Запорізька
АЕС» Лист №63Система вентиляции и кондиционирования воздуха с автоматическим
86.1/10626 від
регулирование относительной влажности воздуха в зависимости от
11.05.2018
атмосферного давления не требуется ни в одной ЭД производителей АБ и
крайне сложна в реализации
Виключити останній абзац
РДЦ
Дніпровського
Система вентиляції та кондиціонування повітря з автоматичним
регіону
регулюванням відносної вологості повітря в залежності від атмосферного
Лист №01-1/16350
тиску не потребує жодна з експлуатаційних документацій виробників АБ і вкрай
від 20.04.2018
складна в реалізації.
Абзац 5 викласти у такій редакції:
НАЕК
«Витяжні вентилятори повинні бути у вибухозахищеному виконанні і
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від відповідати вимогам «Технічного регламенту обладнання та захисних систем,
22.05.2018
призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі»

5
Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано.
Див. 692

1

2

689

12.5.17

690

12.5.19

691

692

693

694

695

12.5.20

12.5.22

3
Південно-Західна
ЕС Лист
№06/17354 від
27.04.2018
Північна ЕС Лист
№07/17357 від
27.04.2018
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018

4
В п.12.5.17 додати абзац: «Неізольовані струмопровідники мають бути
пофарбовані кислотостійкою фарбою по всій довжині, за виключенням місць
приєднань до елементів АБ та інших з’єднань. Нефарбовані місця мають бути
очищені від окислів та змащені технічним вазеліном»
Технічне обслуговування автоматичних вимикачів ЩПС необхідно
проводити один раз на 6 років з обов'язковою перевіркою захисних
характеристик.

5
Ураховано

п. 12.5.20 доповнити: «Установками для проведення поштовхових та
контрольних розрядів АБ (СОУ-Н ЕЕ 50.301:2007)»

Ураховано.

Витяжні вентилятори повинні бути у вибухозахищеному виконанні і
ВП «Запорізька
відповідати вимогам «Технічного регламенту обладнання та захисних систем,
АЕС» Лист №63- призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі»
86.1/10626 від
11.05.2018
НПАОП 0.00-1.18-98 аннулирован

Ураховано

РДЦ
Витяжні вентилятори повинні бути у вибухозахищеному виконанні і
відповідати
вимогам «Технічного регламенту обладнання та захисних систем,
Дніпровського
12.5.22
призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі»
регіону
Лист №01-1/16350
НПАОП 0.00-1.18-98 анульовано
від 20.04.2018
ПрАТ
НПАОП 0.00-1.18-98 замінити на діючий
«Київобленерго»
Виключено з покажчика НПАОП згідно з наказом Держгірпромнагляду від
12.5.22, абз.4
Лист
04.09.2012 № 161
№05/310/3216 від
02.05.2018
Крім того, для вентиляції приміщень АБ має бути виконано природну
витяжну
вентиляцію, яка повинна забезпечувати не менше ніж однократний
ПрАТ
повітря
на
годину
згідно
з
«Київобленерго» обмін
12.5.22,
СОУ–Н
ЕЕ
40.1.-21677681-88:2013.
Лист
абз.5
СОУ–Н МПЕ 40.1.03.310 замінено
№05/310/3216 від
02.05.2018
Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту
електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2018)

Ураховано

Див.12.5.6

Ураховано. Див. 692

Ураховано.
Див. 692

Ураховано
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Исключить

696

697

698

699

700

12.5.23

12.5.23

12.5.25

12.5.25,
абз.1

12.5.26

ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
11.05.2018

РДЦ
Дніпровського
регіону
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018

Требования к паспорту указаны в п. 5.16.1.6, к инструкциям по
эксплуатации – в п. 5.16.1.9. Огнезадерживающих клапанов уже не существует
(см. п. 3.20 ДБН В.2.5-67), особых требований об установке клапанов и систем
дымоудаления
в
помещениях
АБ
в
ДБН
В.2.5-64
нет.
В п. 12.5.22 есть критерии присвоения помещениям АБ категории пожарной
опасности А или Д, исходя из нее, согласно ДБН В.2.5-67 и ДБН В.2.5-64 должны
приниматься проектные решения
Виключити

Вимоги до паспорту вказані в п. 5.16.1.6, до інструкцій з експлуатації – в п.
5.16.1.9. Вогнезатримуючих клапанів вже не існує (див. п. 3.20 ДБН В.2.5-67),
особливих вимог щодо встановлення клапанів і систем димовидалення в
приміщеннях
АБ
у
ДБН
В.2.5-64
немає.
В п. 12.5.22 є критерії присвоєння приміщенням АБ категорій пожежної
небезпеки А або Д, виходячи з неї, згідно ДБН В.2.5-67 та ДБН В.2.5-64 повинні
прийматися проектні решення
ПАТ
п. 12.5.25. Оскільки окрім кислотних акумуляторних батарей також
«Укргідроенерго» використовуються лужні батареї, доцільним є таке формулювання: «мають бути
захищеними від дії електроліту кислотостійкою або лугостійкою фарбою»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
ПрАТ
ГОСТ 16140 замінити на діючий ДСТУ
«Київобленерго»
Лист
ГОСТ 16140-77 в Україні не діє
№05/310/3216 від
02.05.2018
У п. 12.5.26 доцільним є таке формулювання: «освітлювальна
ПАТ
«Укргідроенерго» електропроводка повинна бути виконана проводом з кислотостійкою або
Лист № 11-2лугостійкою оболонкою»;
2/2208 від
п. 12.5.26, другий абзац – Для освітлення приміщень АБ необхідно
04.05.2018
застосовувати лампи, установлені у вибухозахищеній арматурі

5
Відхилено.
12.5.23 містить вимоги
щодо улаштування
освітлення.

Відхилено.
Див. 696

Ураховано

Ураховано

Ураховано
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2

701

12.5.26

3

4
Для освітлення приміщень АБ необхідно застосовувати світлодіодні
Північна ЕС Лист лампи або лампи розжарювання, установлені у вибухозахищеній арматурі.
№07/17357 від
27.04.2018

702

Південно-Західна
ЕС Лист
Розділ 12.6
№06/17354 від
27.04.2018

703

НЕК «Укренерго»
Розділ 12.6 Лист №01/17471
від 02.05.2018

704

Розділ 12.7

ПАТ «Полтаваобленерго» Лист
№03-18/7540 від
11.05.2018

В главі 12 відсутній розділ 12.6 «Конденсаторні установки»

Ураховано

Втрачений розділ 12.6 Конденсаторні установки

Ураховано

Створити окремі розділи:
- з експлуатації ПЛІ-0,4 кВ з термінами виконання КР, оглядів і т.п.;
- з експлуатації ПЛЗ-6-20 кВ з термінами виконання КР, оглядів і т.п.;
- з експлуатації ПЛ-0,4-20 кВ з термінами виконання КР, оглядів і т.п.
Примітка: червоним – вилучити, зеленим – включити, жовтим - розглянути
12.7 Повітряні лінії електропередавання

705

5
Ураховано

12.7.1 Експлуатація повітряних ліній електропередавання (ПЛ) повинна
передбачати проведення технічного обслуговування, ремонтів, аварійновідновних робіт, профілактичних заходів спрямованих на для забезпечення
Група ліній відділу надійної роботи ПЛ, їх збереження електричних мереж, створення належних
експлуатації
умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного
Розділ 12.7
електрообладнан- струму.
ня НЕК Укренерго
12.7.2 Під час видачі технічного завдання на проектування ПЛ
(спорудження, капітальний ремонт або модернізацію) замовник повинен надати
проектній організації необхідні дані про фактичні умови в зоні проходження ПЛ
та вимагати їх врахування в проектній документації.
12.7.3 Під час спорудження або модернізації ПЛ замовник повинен
організувати технічний нагляд за будівельними та монтажними роботами,
перевіряючи їх відповідність затвердженій технічній документації. Особливу
увагу слід надавати контролю за якістю виконання прихованих робіт,

Взято до відома

Ураховано
в редакції 12 розділу
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дотриманням вимог узгодженої і затвердженої проектної документації у
встановленому порядку згідно з «Положенням про порядок надання дозволу на
виконання будівельних робіт», ДБН А.2.2-3-2004 і ДБН А.3.1-5-2009, не
допускати вводу в експлуатацію ПЛ з порушенням встановлених правил.
12.7.4 Приймання ПЛ в експлуатацію необхідно проводити згідно з
Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів і чинними
галузевими правилами приймання в експлуатацію завершених будівництвом
об'єктів електромереж (повітряних ліній електропередавання).
12.7.5 Технічне обслуговування проводять з метою підтримання
роботоздатності ПЛ та запобігання передчасного зношення її елементів, що
досягають виконанням оглядів, профілактичних перевірок та вимірювань,
усуненням пошкоджень та несправностей.
Під час капітального ремонту ПЛ необхідно виконати комплекс заходів,
спрямованих на підтримання або відновлення початкових експлуатаційних
характеристик ПЛ, що досягають ремонтом зношених деталей і елементів або
заміною їх надійнішими і економічнішими, які поліпшують експлуатаційні
характеристики лінії.
Обсяг та періодичність робіт, які належить виконувати під час
технічного обслуговування та капітального ремонту, визначають: СОУ-Н ЕЕ
20.502 "Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище. Інструкція з
експлуатації"; СОУ-45.2-00100227-23:2010 «Технічне обслуговування і ремонт
великих переходів повітряних ліній електропередавання через перешкоди.
Методичні вказівки», ГКД 34.20.503 "Методические указания по организации
системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи
напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4
кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ"; Що це?російська мова!
ГКД 34.21.661 "Перелік робіт з технічного обслуговування електричних мереж
напругою 220-750 кВ і норми періодичності їх капітального ремонту"; СОУ-Н
ЕЕ 20.517:2007 "Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання
напругою від 35кВ до 750кВ» частини 1,2.
Крім цього, слід враховувати конкретні умови експлуатації
обслуговуваних ПЛ.
12.7.6 Аварійно-відновні роботи необхідно виконувати негайно після
виникнення аварійної ситуації.
12.7.7 Технічне обслуговування та ремонтні роботи на ПЛ 220-750кВ з
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метою підвищення надійності електропостачання доцільно проводити без її
вимкнення (під напругою) або з вимкненням тільки однієї фази (пофазний
ремонт). Для цього необхідно розробити технологічні карти та інструкції,
підготувати персонал та забезпечити його захисними та спеціальними
виробничими засобами. У цьому випадку визначальною є безпека проведення
робіт. (фантазії)
Технічне обслуговування та ремонтні роботи з вимкненням лінії на ПЛ
необхідно проводити комплексним методом, коли одна або декілька бригад
виконують одночасно повний обсяг робіт на лінії з максимально можливим
скороченням тривалості її вимкнення.
12.7.8 Технічне обслуговування, ремонтні та аварійно-відновні роботи на
ПЛ необхідно виконувати з використанням спеціальних машин, механізмів,
транспортних засобів, такелажу, оснащення, інструменту та пристосувань.
Засоби механізації повинні бути укомплектовані відповідно до
затверджених нормативів і розміщені на ремонтно-виробничих базах (РВБ) та
ремонтно-експлуатаційних пунктах (РЕП).
РВБ та РЕП створюються з урахуванням найбільш ефективного залучення
персоналу до роботи в залежності від щільності розташування електричних
мереж. Довжина ПЛ, які обслуговує одна бригада, може становити від 300 км і
більше, а відстань до найбільш віддалених об’єктів у зоні обслуговування може
становити до 100 км.
Для проведення аварійно-відновних робіт, крім цього, повинні бути
створені аварійні запаси матеріалів та оснащення.
Бригади, які виконують роботи на ПЛ, повинні бути забезпеченні
засобами зв'язку з РВБ, РЕП та диспетчерськими пунктами.
Для виконання ремонтних та аварійно-відновних робот на ПЛ доцільно
залучати сторонні спеціалізовані монтажно-будівельні будівельно-монтажні
(більш вживане БМО) організації.
12.7.9 Для зберігання інформації про ПЛ, забезпечення оперативного її
отримання, діагностики стану ПЛ, а також, за необхідності, оперативної корекції
періодичності та обсягу профілактичних і капітальних ремонтів окремих ліній,
доцільно використовувати експлуатаційними структурами персональні
комп'ютери з пакетом відповідних програм та засоби фотофіксації.
12.7.10 Для забезпечення нормальних умов експлуатації ПЛ необхідно
дотримуватися Закону України «Про землі енергетики та правовий режим
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спеціальних зон енергетичних об’єктів» та «Правил охорони електричних
мереж» з умовами виконання робіт щодо обмежень у межах охоронних зон ПЛ.
Керівництво організації, яка експлуатує електричні мережі, повинно
забезпечити проводить роботу із:
– вручення
місцевій
виконавчій
владі,
керівникам
сільськогосподарських структур і лісових господарств, керівникам
транспортних
господарств
та
власникам
земель
або
землекористувачам, через територію яких проходять ПЛ, а також
керівникам підприємств, організацій та установ, які розташовані поруч
з охоронними зонами, повідомлення про вимоги щодо охорони
електричних мереж та умов виконання робіт в межах охоронних зон
електричних мереж;
– інформування населення через засоби масової інформації,
навчальні заклади, громадські організації про небезпеку, яку
представляють лінії електропередавання, а також про збитки, до яких
призводить їх вимкнення;
– замовлення видавництвам, телерадіокомпаніям на видання
плакатів, випуск кіно-, теле- і відеофільмів на тему дотримання
відповідних вимог;
– контроль за збереженням плакатів, сигнальних знаків,
світло-огорож, встановлених на ПЛ і на перетинах ліній з дорогами,
судноплавними каналами та водоймищами (є в п.12.7.17).
– призупинення робіт та інших дій в охоронних зонах, які
проводять з порушенням Правил охорони електричних мереж. Особи,
які порушили ці правила, повинні бути притягнені до відповідальності
у встановленому порядку.
Роботи в охоронних зонах, які проводять з порушенням Правил охорони
електричних мереж, повинні бути призупинені. Особи, які порушили ці правила,
повинні бути притягнені до відповідальності у встановленому порядку.
12.7.11 Уздовж ПЛ, які проходять через лісові масиви та зелені
насадження, необхідно підтримувати просіки відповідної ширини і періодично
обрізати в них дерева та кущі. Вирубування багаторічних насаджень необхідно
проводити після оформлення лісорубного квитка згідно з чинним
законодавством. Оформляти дозвіл на роботи з розчищення траси ПЛ в межах
просік не потрібно.

5

1

2

3

4
Просіки для повітряних ліній електропередачі, які проходять через
лісові масиви та інші зелені зони та зони можливих пожеж, повинні триматися в
пожежонебезпечному стані силами тих підрозділів, у віданні яких перебувають
лінії.
Роботи з ліквідації аварійних ситуацій дозволено проводити без
оформлення належного дозволу, але з наступним повідомленням про їх
виконання.
Повітряні лінії напругою 10; 20 кВ, виконані з одножильних самонесучих
ізольованих проводів, відрізняються меншою відстанню між проводами і
відповідно меншою шириною просіки. (Це ПУЕ)
Для На ПЛ напругою до 1000 В з самонесучими ізольованими проводами
просіки не потрібні. У цьому разі також не нормують відстань від проводів до
дерев та інших насаджень. П проводять вирубування лише окремих дерев, які
створюють загрозу для ізольованих проводів лінії.
12.7.12 На ділянках ПЛ, які зазнають інтенсивного забруднення,
необхідно проводити очищення (обмивання) ізоляції або заміну забруднених
ізоляторів.
У зонах з інтенсивним забрудненням ізоляції птахами впливом на
ізоляцію ПЛ птахів і в місцях їх масових гніздувань необхідно застосовувати
спеціальні пристрої на траверсах, що унеможливлюють сідання птахів над
гірляндами або їх відлякують.
12.7.13 Кількість з'єднань проводів і тросів в одному прогоні ПЛ, у
прогонах перетину з вулицями (проїздами), інженерними спорудами, водними
об’єктами та в прогонах перетину ПЛ між собою, визначають згідно ПУЕ та
СОУ-Н ЕЕ 20.502.
12.7.14 З метою захисту ПЛ від зовнішніх факторів, організація, яка
експлуатує електричні мережі, повинна утримувати в справному стані:
– сигнальні знаки, встановлені у місцях перетину ПЛ з
судноплавними і сплавними річками, водоймищами, каналами та
озерами, за погодженням з басейновими управліннями водного шляху
(управлінням каналів);
– сигнальне освітлення та денне маркування опор ПЛ на
приаеродромних територіях і повітряних трасах згідно з
законодавством, яке регулює використання повітряного простору
України;
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– постійні знаки, встановлені на опорах відповідно до проекту
ПЛ та вимог НД;
– споруди для захисту опор від пошкодження у місцях, де
можливі потоки води, льодоходи тощо;
– споруди для захисту опор, встановлених біля автомобільних
доріг.
За утриманням у справному стані дорожніх знаків обмеження габаритів,
які встановлюють на перетині ПЛ з автомобільними дорогами, слідкує
організація, яка експлуатує електричні мережі. Встановлення знаків,
призначених для захисту ПЛ від зовнішніх факторів, проводять організації, у
віданні яких знаходяться об'єкти, по яких проходять ПЛ. (вже є у першому
реченні та п.12.7.15)
12.7.15 Під час експлуатації ПЛ необхідно слідкувати за справністю
дорожніх знаків обмеження габаритів, встановлених на перетині ПЛ з
автомобільними дорогами; дорожніх знаків, встановлених на перетинах ПЛ
напругою 330 кВ і вищою з автомобільними дорогами, які забороняють зупинку
транспорту в охоронних зонах таких ПЛ.
Встановлення та обслуговування таких знаків проводять організації, у
віданні яких перебувають автомобільні дороги.
12.7.16 У випадку паралельного проходження ліній протяжністю більшою
ніж 2 км для ПЛ напругою 220 кВ і вище, необхідно оцінити рівень взаємовпливу
і розробити відповідні заходи для попередження запобігання негативнихм
впливівам на роботу пристроїв захисту і автоматики, комутаційних апаратів та
рівні комутаційних перенапруг, що можуть призвести до небажаних наслідків.
12.7.17 Під час експлуатації ПЛ необхідно проводити періодичні та
позачергові огляди ліній. Графік періодичних оглядів затверджує технічний
керівник енергооб’єкту чи організації, що експлуатує електричні мережі.
Періодичність оглядів ПЛ повинна бути не меншою, ніж один раз на рік
по всій довжині ПЛ, для повітряної лінії з СІП - не рідше ніж один раз на два
роки.
Позачергові огляди ПЛ або їх ділянок необхідно проводити:
– під час утворення на проводах та тросах ожеледі;
– під час вібрації та галопування проводів та тросів;
– під час льодоходу, розливу річок, лісових і степових пожеж, а також
інших стихійних явищ;
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– після вимкнення ПЛ захистами і неуспішного автоматичного
повторного включення (АПВ), у випадку успішного АПВ - за
необхідності.
– за наявності систематичних випадків злочинних дій, пов’язаних з
розкраданням деталей конструкцій опор чи інших елементів ПЛ.
Крім цього, інженерно-технічний персонал повинен проводити вибіркові
огляди, включаючи усі ділянки ліній, які підлягають капітальному ремонтові та
на яких проводили капітальний ремонт.
За необхідності за рішенням технічного керівника проводять огляди ПЛ у
нічний час.
Верхові огляди з вибірковою перевіркою стану проводів і тросів у
затискачах та дистанційних розпірках ПЛ напругою 35 кВ і вищою або їх ділянок,
термін служби яких становить 20 років і більше, або які проходять у зонах
інтенсивного забруднення, а також по відкритій місцевості, необхідно проводити
не рідше ніж один раз на 5 років; на решті ПЛ 35 кВ і вище (ділянках ліній) - не
рідше ніж один раз на 10 років.
На ПЛ напругою від 0,4 кВ до 20 кВ верхові огляди необхідно проводити
у разі необхідності.
Необхідно також проводити обстеження конструкцій та елементів ПЛ з
залученням спеціалізованих організацій, для встановлення фактичних даних про
стан і параметри ліній та розроблення рекомендацій з подальшої їх експлуатації.
Необхідність обстеження технічного стану ПЛ визначається відповідно до вимог
СОУ-Н ЕЕ 20.517 або рішенням технічного керівника електричних мереж за
результатами оглядів, профілактичних перевірок з урахуванням впливу
середовища, району проходження траси ПЛ.
Під час експлуатації ПЛ 35-750кВ понад розрахунковий термін
проводиться вибіркове обстеження будівельних конструкцій опор та елементів
ПЛ.
Необхідно також проводити проводити обстеження конструкцій та
елементів ПЛ з залученням спеціалізованих організацій, для встановлення
фактичних даних про стан і параметри ліній та розроблення рекомендацій з
подальшої їх експлуатації. Необхідність Обсяги обстеження технічного стану ПЛ
визначається відповідно до вимог СОУ-Н ЕЕ 20.51771 або рішенням технічного
керівника електричних мереж за результатами оглядів, профілактичних
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перевірок з урахуванням впливу середовища, району проходження траси ПЛ. У
випадку переходу ПЛ через водний простір необхідно перевіряти стан надводної
та підводної частини фундаменту.
Під час експлуатації ПЛ 35-750кВ понад розрахунковий термін
проводиться вибіркове обстеження будівельних конструкцій опор та елементів
ПЛ не рідше одного разу на 10 років. На ПЛ необхідно виконувати такі
профілактичні перевірки та виміри:
– перевірку стану трас ПЛ, стріл провисання проводів та
тросів, віддалі від проводів до різних об'єктів;
– перевірку стану опор;
– перевірку вітрових зв'язків опор;
– вибіркову перевірку стану фундаментів опор;
– перевірку стану покриття опор від корозії;
– контроль щодо появи корозійних пошкоджень елементів
металевих опор;
– контроль щодо появи тріщин, раковин та відшарувань у
стволах залізобетонних опор;
– перевірку тросових відтяжок (пошкодження корозією,
тяжіння, закріплення в ґрунті);
– перевірку лінійної ізоляції (крім ПЛ напругою до 1000 В);
– перевірку лінійної арматури, проводів і тросів;
– перевірку болтових з'єднань проводів і тросів;
– перевірку заземлювальних пристроїв та вимірювання їх
опору;
– перевірку обмежувачів перенапруги, розрядників та
захисних проміжків.
У випадку переходу ПЛ через водний простір необхідно перевіряти стан
надводної та підводної частини фундаменту.
12.7.18 Щорічно перед початком грозового сезону та сезону високих
температур на ПЛ необхідно виконувати перевірку вертикальних габаритів і
стріл провисаннявід проводів до землі, порослі дерев та інших об’єктів в місцях
найбільшого провисання проводів.
З настанням сезону високих температур для забезпечення нормованих
ПУЕ відстаней по вертикалі необхідно враховувати додаткове нагрівання
проводу електричним струмом і обмежувати максимальні струмові
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навантаження на проводи ПЛ. (Див. п.2.5.160, п.2.5.171 та п.2.5.209!)
- приведення просік для повітряних ліній електропередачі, які проходять
через лісові масиви та інші зелені зони до вимог НД;
- контроль підвісної фарфорової ізоляції, заміну відбракованих і
пошкоджених ізоляторів;
- контроль стану лінійної ізоляції в зонах забруднень;
- перевірку габаритів і стріл провисання проводів і тросів після стихійних
явищ;
- контроль відхилення ізолюючих підтримувальних підвісок;
- виміри опору заземлюючих пристроїв опор ПЛ 110кВ і вище, на яких
виявлено сліди перекриття або руйнування ізоляторів електричною дугою;
- перевірку стану захисних рогів і кілець, координуючих проміжків,
відстаней між рогами іскрових проміжків.
12.7.19 На ПЛ від 110 кВ до 330 кВ з волоконно-оптичним кабелем,
вмонтованим у грозозахисний трос (ОКГТ), під час огляду необхідно також
перевірити:
– відстань від ОКГТ до проводів;
– стан заземлювальних спусків арматури ОКГТ;
– відсутність пошкоджень кабелю в місцях кріплення
затискачів.
(З абз.)На лініях із самонесучими ізольованими проводами
додатково проводять такі перевірки та вимірювання:
– перевірку стану ізоляції проводів;
– перевірку стану підтримуючих затискачів;
– перевірку наявності і стану захисних кожухів на
з'єднувальних і відгалужувальних затискачах ПЛ напругою до 1000 В;
– вимірювання опору ізоляції ПЛ напругою до 1000 В.
Вимір опору петлі «фаза-нуль» на ПЛ напругою до 1000 В необхідно
проводити під час приймання їх в експлуатацію, надалі - під час під'єднання
нових споживачів і виконання робіт на ПЛ, які зумовлюють зміни цього опору,
але не рідше ніж 1 раз на 6 років.
Виміри рівнів напруги та навантаження ПЛ напругою до 10 кВ
включно необхідно проводити (у 2-3 найвіддаленіших точках ПЛ) під час
приймання їх в експлуатацію, надалі – під час під´єднання нових споживачів і
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виконання робіт на ПЛ, які викликають зміни даних параметрів, але не рідше ніж
два рази в рік (у період максимальних і мінімальних навантажень).
Під час приймання ПЛ в експлуатацію всі з'єднання проводів та тросів
повинні бути перевірені візуально та на відповідність геометричних розмірів.
12.7.20 Результати перевірок та вимірів на ПЛ оформляють відомостями.
Виявлені дефекти, які потребують термінового усунення, заносять у
журнал дефектів, а за наявності автоматизованої системи - у відповідні бази
даних. На підставі аналізу виявлених дефектів приймають рішення про терміни
їх усунення.
Дефекти, що можуть призвести до розвитку аварійних ситуацій, а
також до загрози життю чи здоров’ю обслуговуючого персоналу чи сторонніх
осіб повинні усуватися негайно.
12.7.21 Для виявлення дефектних фарфорових ізоляторів та контактних
з'єднань ПЛ під робочою напругою рекомендовано застосовувати портативні
тепловізори.
Періодичність тепловізійних обстежень визначається СОУ-Н ЕЕ
20.577:2007 «Технічне діагностування електрообладнання та контактних
з’єднань електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами
інфрачервоної техніки. Методичні вказівки».
Контроль лінійної ізоляції та контактних з'єднань необхідно проводити не
раніше ніж через 5 год - 6 год після подачі напруги на ПЛ.
Періодичність обстежень визначається СОУ-Н ЕЕ 20.577.
Упевнене виявлення дефектів контактних з’єднань досягається за
навантаження ПЛ, яке становить не менше ніж 50% номінального.
12.7.22 Під час введення в роботу нових ліній напругою від 6 кВ до 35 кВ
необхідно провести перевірку симетричності ємностей окремих фаз. У разі
необхідності розробити і впровадити заходи із симетрування фаз.
Перевірку симетричності ємностей фаз проводять також після проведення
робіт на ПЛ, які могли призвести до порушення симетричності (модернізація
лінії, заміна або перестановка конденсаторів зв'язку).
12.7.23 На ділянках трас ПЛ напругою 330 кВ і вище, де можливе
перебування людей, необхідно провести вимірювання напруженості
електричного поля з метою виявлення зон впливу з напруженістю вищою ніж 5
кВ/м.
Вимірювання напруженості електричного поля проводять на висоті 1,8 м
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від поверхні землі.
У місцях з напруженістю електричного поля вищою ніж 5 кВ/м необхідно
вжити заходиів для захисту від впливу електричного поля.
12.7.24 На ПЛ напругою вище 1000 В, де передбачено плавлення ожеледі
на проводах або грозозахисних тросах які зазнають інтенсивного
льодоутворення, повинно бути передбачене розтоплювання ожеледі
електричним струмом. необхідно контролювати процес льодоутворення на ПЛ і
щоб забезпечити своєчасне введення пристроїв розтоплювання плавлення
ожеледі.
У разі виникнення умов для утворення ожеледі необхідно контролювати
процес льодоутворення на ПЛ і забезпечити своєчасне введення пристроїв
розтоплювання ожеледі.
Інформацію про утворення ожеледі отримують від місцевих підрозділів
Держкомгідромету України, доповнюючи її даними метеопостів енергооб'єктів
та спостережень у контрольних точках ПЛ. Плавлення ожеледі на грозозахисних
тросах з волоконно-оптичним кабелем не передбачене.
12.7.25 Капітальний ремонт ПЛ необхідно виконувати за рішенням
технічного керівника організації, яка експлуатує електричні мережі, у терміни,
встановлені в залежності від технічного стану її елементів на підставі технічного
стану.
Капітальний ремонт ПЛ на дерев'яних опорах необхідно проводити не
рідше ніж один раз на 5 років, ПЛ на металевих і залізобетонних опорах - не
рідше ніж один раз на 10 років.
Капітальний ремонт ділянок ПЛ проводять з урахуванням ремонту всієї
ПЛ за міжремонтний період.
Роботи, виконані на лінії під час капітального ремонту, оформляють
записом у журналі обліку робіт і внесенням відповідних змін та доповнень в
паспорт ПЛ.
12.7.26 Конструктивні зміни опор та інших елементів ПЛ, а також спосіб
закріплення опор у ґрунті необхідно виконувати тільки за наявності технічного
обґрунтування, та рішення проектувальника, технічної документації та з дозволу
технічного керівника енергооб’єкту чи організації, що експлуатує електричні
мережі.
12.7.27 Планові роботи на ПЛ і роботи щодо попередження та ліквідації
порушень (аварій) необхідно проводити з дотриманням Правил охорони
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електричних мереж.
Роботи на ПЛ, які проходять сільськогосподарськими угіддями, необхідно
проводити з урахуванням вимог Земельного кодексу України і виконувати за
погодженням з землекористувачами, як правило, в період, коли угіддя не зайняті
сільськогосподарськими культурами або коли можливо забезпечити збереження
цих культур.
Аварійно-відновні роботи можна виконувати будь-якої пору року без
погодження з землекористувачами, але з повідомленням їх про проведення робіт
в десятиденний термін після їх початку.
Після виконання вказаних робіт організація, що експлуатує електричні
мережі, повинна привести земельні угіддя до стану, придатного для їх
подальшого використання за призначенням, а також відшкодувати
землекористувачам (або власникам землі) збитки, заподіяні під час проведення
робіт.
12.7.28 Організації, що експлуатують ПЛ зі спільною підвіскою проводів,
повинні проводити планові ремонти у погоджені терміни. В аварійних випадках
ремонтні роботи необхідно проводити з попереднім повідомленням іншої
сторони (власника лінії або проводів).
12.7.29 Для визначення місць пошкодження ПЛ напругою 110 кВ і
вищоюе, а також місць міжфазних замикань на ПЛ від 6 кВ до 35 кВ, на
електростанціях і підстанціях повинні бути встановлені пристрої, які фіксують
місце пошкодження. На ПЛ напругою від 6 кВ до 35 кВ з відгалуженнями
повинні бути встановлені покажчики пошкодженої ділянки.
Організації, що експлуатують електричні мережі, повинні бути оснащені
переносними приладами для визначення місць замикання на землю ПЛ від 6 кВ
до 35 кВ.
В п.12.7.3:
ПАТ «Волиньа) ДБН А.2.2-3-2004 та ДБН А.3.1-5-2009 змінити на ДБН А.2.2-3-2014 та
обленерго» Лист ДБН А.3.1-5-2016
№14/13-1691 від
б) «Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних
02.05.2018
робіт» втратило чинність (Наказ Міністерства регулювання розвитку та
будівництва України від 19.01.2010 №13).
Північна ЕС Лист
Під час спорудження або реконструкції, ремонтних або аварійно№07/17357 від відновлювальних робіт на ПЛ замовник повинен організувати технічний нагляд
27.04.2018
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за будівельними та монтажними роботами, перевіряючи їх відповідність
затвердженій технічній документації.
Викласти в новій редакції «Приймання в експлуатацію завершених
будівництвом ПЛ та ПЛ після реконструкції та технічного переоснащення
Північна ЕС Лист
необхідно проводити згідно з чинними державними та галузевими
№07/17357 від
правилами приймання в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів
27.04.2018
(електричних мереж), та об'єктів (електричних мереж) після реконструкції
та технічного переоснащення».
Технічне обслуговування проводять з метою підтримання працездатності
здатності ПЛ та запобігання передчасного зношення її елементів, що досягають
виконанням профілактичних перевірок та вимірювань, усуненням пошкоджень
Північна ЕС Лист та несправностей.
№07/17357 від
Під час капітального ремонту ПЛ необхідно виконати комплекс заходів,
27.04.2018
спрямованих на підтримання або відновлення початкових технічного стану та
експлуатаційних характеристик ПЛ, що досягають ремонтом зношених деталей і
елементів або заміною їх надійнішими і економічнішими та іншими технічними
заходами, які поліпшують експлуатаційні характеристики лінії.
Північна ЕС Лист
Аварійно-відновні роботи необхідно виконувати негайно після виникнення
№07/17357 від аварійної ситуації, що спричинила необхідність виконання таких робіт.
27.04.2018

12.7.10

п. 12.7.10. Перший абзац викласти в редакції:
ПрАТ
«Для забезпечення нормальній умов експлуатації ПЛ необхідно
«Кіровограддотримуватися Закону України "Про землі енергетики та правовий
обленерго» Лист
режим спеціальних зон енергетичних об'єктів", "Правил охорони
№3337/13 від
27.04.2018
електричних мереж" та "Правил утримання зелених насаджень у
населених пунктах України".

12.7.11

ПрАТ
«Кіровоградобленерго» Лист
№3337/13 від
27.04.2018

п. 12.7.11. Перший абзац пункту викласти в редакції:
"Уздовж ПЛ, які проходять через лісові масиви та зелені насадження,
необхідно підтримувати просіки, відповідної ширини і періодично обрізати в них
дерева і кущі, силами та коштом їх балансоутримувачів. Вимушені витрати
власників енергооб'єктів з вирубування насаджень повинні відшкодовуватись
балансоутримувачами цих насаджень.
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Оформлення дозволу на роботи з розчищення трас ПЛ в межах просік та
оформлення лісорубного квитка не вимагається".
Другий абзац пункту викласти в редакції:
"Просіки для повітряних ліній електропередачі, які проходять через лісові
масиви та інші зони, зони можливих пожеж, повинні утримуватись в
пожежобезпечному стані силами та коштом балансоутримувачів цих лісових
масивів та зон, за умов дотримання вимог ПБЕЕ".
Доповнити пункт абзацом:
"Балансоутримувачі та власники зелених насаджень зобов'язані
відшкодовувати власникам енергооб'єктів матеріальні збитки спричинені
зеленими насадженнями, що призвели до ушкоджень енергооб'єктів".
Коментар до п. 12.7.11.
1. Зелені насадження мають власників та балансоутримувачів в особі:
підприємств державної чи комунальної власності, забудовники та власники
територій, місцеві органи самоврядування, власники приватних садиб та ділянок
(п. 5.5. Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України,
затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житловокомунального господарства України від 10.04.2006р. № 105 та зареєстрованими
в Міністерстві юстиції України 27.07.2006 р. за №880/12754). Утримання об'єктів
чужої власності та балансової належності коштом електропередавальних
організацій є протизаконним, оскільки п. 7.2 зазначених Правил чітко визначає
джерела фінансування й виконавців цих робіт.
2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Міністерства палива та енергетики України, Міністерства праці та соціальної
політики України випуск 62 2006 р. не містить ніяких вимог з робіт, пов'язаних
з обрізуванням зелених насаджень електромонтерами з експлуатації
розподільних мереж, що виключає можливість виконання ними цих робіт.
3. Як свідчить статистика, найбільша кількість перерв електропостачання
викликана саме через пошкодження повітряних ліній електропередачі деревами
та їх гілками. Окрім електричних мереж деревами пошкоджуються повітряні
телекомунікаційні і газові мережі. На ліквідацію наслідків пошкоджень власники
цих мереж несуть безпідставні витрати, страждають споживачі їх послуг.
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Власники зелених насаджень, що порушують законодавство з їх утримання, за
це ніякої відповідальності не несуть та не відшкодовують вимушених витрат
власників електричних, газових, телекомунікаційних мереж.
ПАТ ЗапоріжжяПункт 12.7.17 6 абзац «...СОУ-НЕЕ 20.517...» замінити на ««...СОУ-Н EE
обленерго Лист 20.571...»
№002-13/6858 від
25.04.2018
Південно-Західна
В п.12.7.17 додати абзац «Допускається проведення верхових оглядів ПЛ
ЕС Лист
дистанційно, з використанням безпілотних літаючих пристроїв –
№06/17354 від квадрокоптерів»
27.04.2018
Доповнити: За результатами періодичних оглядів ПЛ оформлюється
НЕК «Укренерго» лист огляду ПЛ…
Лист №01/17471
від 02.05.2018
ПАТ
п. 12.7.18. Більш коректним терміном буде «відстані від проводів до різних
«Укргідроенерго» об'єктів», ніж «віддалі від проводів до різних об'єктів»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
РДЦ
Більш коректним буде редакція «відстані від проводів до різних об’єктів»,
Дніпровського ніж «віддалі від проводів до різних об’єктів».
регіону
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018
Пункт 12.7.20. Пропонуємо слова «.які потребують термінового усунення..»
ПАТ Запоріжжявилучити.
обленерго Лист
№002-13/6858 від
25.04.2018
п.12.7.25 абзац другий вилучити або внести необхідні зміни в СОУ-Н МПЕ
ПрАТ
40.1.20.576:25 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах
«Львівобленерго» технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними
Лист №131-2678 лініями електропередачі». В СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:25 не передбачено
від 27.04.2018
необхідність проведення капітального ремонту ПЛ-0,38-20 кВ в залежності від
міжремонтного періоду експлуатації, а лише за технічним станом ПЛ.
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ПАТ Запоріжжяобленерго Лист
12.7.26
№002-13/6858 від
25.04.2018
НАЕК
«Енергоатом»
12.7.27
Лист №7088/06 від
22.05.2018
ПАТ «Полтаваобленерго»
Лист
Розділ 12.8
№03-18/7540 від
11.05.2018
ПрАТ
«Львівобленерго»
12.8.5
Лист №131-2678
від 27.04.2018
12.8.5,
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Пункт 12.7.26. вираз «Конструктивні зміни опор та інших елементів ПЛ...»
викласти як «Конструктивні зміни опор та інших елементів опор ПЛ....»
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Абзац 3 викласти у такій редакції:
«Аварійно-відновлювальні роботи можна виконувати будь-якої пору
року без погодження з землекористувачами, але з повідомленням їх про
проведення робіт в десятиденний термін після їх початку»
В розділі 12.8 додати інформацію щодо кабелів з ізоляцією із зшитого
поліетилену.

Ураховано

п.12.8.5 термін «маслонаповненої» замінити на «оливонаповненої», далі за
текстом термін «масла» необхідно замінити на «оливи»

Ураховано

П. 12.8.5 та 12.8.6 замінити слово “маслонаповнені” на “оливонаповнені”.

п.12.8.6 термін «масла» необхідно замінити на «оливи» і далі по усьому
ПрАТ
«Львівобленерго» тексту документа
Лист №131-2678
від 27.04.2018
РДЦ
в таблиці 12.5 некоректно вказані терміни періодичності оглядів кабельних
Дніпровського ліній
регіону
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018
в таблиці 12.5 некоректно вказані терміни періодичності оглядів кабельних
ВП «Запорізька
АЕС» Лист №63- ліній
86.1/10626 від
11.05.2018
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Скоригувати помилки в таких пунктах:
П.12.8.25 … У випадку неможливості виконання стаціонарних площадок
НЕК «Укренерго» через відсутність необхідних приміщень або складності компонуовання
Лист №01/17471 допускають …
від 02.05.2018
П.12.8.34 Розкопки із застосуванням землерийних машин на відстані до 1 м
від кабелю або пневматичних (електричних) інструментів, ломів та кирок, коли
до кабелю залишається шар ґрунту менше ніж 0,3 м, заборонено.
ПАТ
п. 12.8.40. Забороняється під'єднання абонентських кабельних ліній до шин
«Укргідроенерго» власних потреб ПС, ТЕС, ГЕС, ГАЕС,…
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
Викласти в редакції: Підприємства, що експлуатують кабельні мережі,
повинні мати лабораторії, які оснащені апаратами для визначення місць
пошкодження кабелю, вимірювальними приладами та пересувними
РДЦ
Дніпровського вимірювальними й випробувальними установками, або мати діючий договір на
обслуговування та випробування кабельних мереж зі спецалізованною
регіону
Лист №01-1/16350 організацією.
від 20.04.2018

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

В залежності від масштабу об’єкту може бути не доцільним створення
та утримання лабораторії.
12.8.42 Підприємства, що експлуатують кабельні мережі, повинні мати
лабораторії, які оснащені апаратами для визначення місць пошкодження кабелю,
вимірювальними приладами та пересувними вимірювальними й випробувальними
установками. Або мати діючий договір на обслуговування та випробування
кабельних мереж зі спецалізованною організацією.

В залежності від масштабу об’єкту може бути не доцільним створення та
утримання лабораторії.
п. 12.8.43. Перший абзац викласти в редакції:
ПрАТ
"У
разі оснащення електричних мереж напругою від 6 до 35 кВ пристроями
«Кіровоградобленерго» Лист селективного захисту від однофазного замикання на землю, діючими на
відключення пошкодженого приєднання, періодичні випробування кабельних ліній
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не вимагаються. При цьому пристрої селективного захисту від однофазного
замикання на землю повинні дублюватись або резервуватись".
Викласти в редакції:
Зразки пошкоджених кабелів та пошкоджені кабельні муфти можуть
підлягати лабораторним дослідженням для встановлення причин пошкодження і
розроблення заходів для їх запобігання. Рішення про необхідність дослідження
має приймати технічний керівник підприємства

РДЦ
Дніпровського
Рішення про необхідність проведення лабороторних досліджень має
регіону
визначати технічний керівник об’єкту. В разі обов’язковості проведення цих
Лист №01-1/16350
досліджень необхідно вказати:
від 20.04.2018
- Вимоги до лабораторій, які можуть провести вказане дослідження
(сертіфікаті, ліцнзії та інше) – дослідження пошкодженног зразка це більше
ніж випробування лабораторією згідно СОУ;
- Нормативні документи, в яких визначенні обсяги, методики
досліджень – для оцінки отриманних резултатів.
Зразки пошкоджених кабелів та пошкоджені кабельні муфти
повинніможуть підлягати лабораторним дослідженням для встановлення причин
пошкодження і розроблення заходів для їх запобігання. Рішення про
необхідність дослідження має приймати технічний керівник підприємства.

5
Ураховано
в редакції п.12.8.44

Ураховано
в редакції п.12.8.44

Рішення про необхідність проведення лабороторних досліджень має
визначати технічний керівник об’єкту. В разі обов’язковості проведення цих
досліджень необхідно вказати:
- Вимоги до лабораторій, які можуть провести вказане дослідження
(сертіфікаті, ліцнзії та інше) – дослідження пошкодженног зразка це більше
ніж випробування лабораторією згідно СОУ;
- Нормативні документи, в яких визначенні обсяги, методики досліджень
– для оцінки отриманних резултатів.
Ураховано.
розділ 12.9 доповнити новим пунктом:
ПАТ
«Укргідроенерго»
«Диференційний захист шин 110–750 кВ повинен бути виконаний за Див. 12.9.3
Розділ 12.9
Лист № 11-2допомогою основних та резервних комплектів. Виведення обох комплектів з
2/2208 від
роботи без вимкнення системи шин, яку вони захища
04.05.2018
ють, недопустиме»
12.8.44

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

1

2

736

12.9.1

12.9.1,
737

12.9.18,
12.9.32

738

12.9.2

739

12.9.3

3

4
Ураховано
п. 12.9.1, перший абзац викласти в такій редакції:
ПАТ
«Силове електроустаткування електростанцій, підстанцій, теплових
«Укргідроенерго» мереж, повітряні та кабельні лінії електропередачі повинні бути захищені від дії
Лист № 11-2струмів коротких замикань і порушень нормальних режимів пристроями
2/2208 від
релейного захисту (РЗ), автоматичними вимикачами або запобіжниками й
04.05.2018
оснащені пристроями автоматики»
Ураховано
Скоригувати помилки в таких пунктах:
П.12.9.1 Пристрої релейного захисту й автоматики (електроавтоматики,
протиаварійної та режимної автоматики), надалі пристрої РЗА, за принципами
дії, уставками, налаштуваннями, умовами резервування і вихідними діями
повинні відповідати схемам і режимам роботи електроенергетичної системи,
устаткуовання і постійно бути в роботі, крім пристроїв, котрі повинні виводитися
з роботи відповідно до призначення і принципу дії, режимів роботи ЕЕС,
НЕК «Укренерго»
устаткуовання або за умовами селективності.
Лист №01/17471
П.12.9.18 Оперативний персонал несе відповідальність за правильне
від 02.05.2018
положення усіх перемикальних пристроїв РЗА, згідно з режимом роботи
устаткуовання.
Персонал експлуатаційних підрозділів РЗА повинен періодично, та після
змін в режимі роботи первинного устаткування, оглядати усі панелі і пульти
керування…
П.12.9.32 Під час роботи на панелях РЗА повинні бути вжиті заходи проти
помилкового вимкнення устаткування.
Ураховано
П.12.9.2 речення 2 викласти в такій редакції:
«У випадку виведення з роботи або несправності окремих видів захисту чи
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471 автоматики, пристрої, що залишилися в роботі, повинні забезпечувати
повноцінний захист електроустаткування від усіх видів пошкоджень та
від 02.05.2018
небезпечних режимів.»
Ураховано
В п.12.9.3 додати нові абзаци в такій редакції:
РДЦ Південного
"У
випадках,
коли
пристрої
РЗА
не
забезпечують
"дальнє"
резервування,
регіону
Лист № 01-3/16358 необхідно розвивати "ближнє" резервування (у тому числі – дублювання
від 20.04.2018
комплектів РЗА).
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740

12.9.7

741

12.9.8

742

12.9.9

743

12.9.10

3

4
Для запобігання зайвим діям пристроїв РЗА слід передбачити
застосування оптимальної кількості пристроїв одного призначення з прозорими
надійними зв’язками з іншими РЗА та схемами управління вимикачами.
Розміщувати кабельні траси слід таким чином, щоб унеможливлювати
одночасну втрату електричних кіл пуску та вимикання резервованих пристроїв
РЗА.
Живлення кожного комплекту пристрою РЗА, а також кожного
електромагніту вимкнення вимикача виконувати через окремі автоматичні
вимикачі."
Ураховано
п.12.9.7 представити в редакції:
"Автоматика частотного розвантаження (АЧР) під час зниження
РДЦ Південного
частоти в електричній мережі за своїми обсягами, уставками та ступенями
регіону
повинна відповідати завданню Оператора системи передачі (ОСП). Увімкнення
Лист № 01-3/16358
споживачів, вимкнених дією АЧР, які не мають автоматичного повторного
від 20.04.2018
ввімкнення після відновлення частоти (ЧАПВ), може бути здійснене лише з
дозволу диспетчера ОСП (Регіонального диспетчерського центру)."
Ураховано
п.12.9.8 представити в редакції:
"Канали передачі команд РЗ і ПА по ПЛ (КЛ) мають постійно бути в
РДЦ Південного роботі. Їх можна виводити тільки під час виконання ремонтних робіт з
регіону
встановленням заземлень на трасі ПЛ (КЛ) або для профілактичних робіт.
Лист № 01-3/16358
У разі використання основного пристрою РЗ та дубльованого пристрою
від 20.04.2018
РЗ із застосуванням волоконно-оптичного зв’язку, канали зв’язку основного
пристрою РЗ та дубльованого пристрою РЗ слід прокладати різними
маршрутами."
ПАТ
Ураховано
п. 12.9.9, перший абзац викласти в такій редакції:
«Укргідроенерго»
«Встановлені на електростанціях і підстанціях пристрої автоматичного
Лист № 11-2фіксування аварійних процесів, фіксуючі прилади визначення місць
2/2208 від
пошкоджень» (далі – по тексту)
04.05.2018
п. 12.9.10 викласти в наступній редакції:
Ураховано
НЕК «Укренерго»
Оперативно-розрахункове
забезпечення та
організаційно-технічне
Лист №01/17471 обслуговування пристроїв РЗА електроустановок Операторів Системи
від 02.05.2018
Передачі, Систем Розподілу та їх Користувачів, незалежно від їх відомчої
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12.9.11
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належності і форм власності, здійснюють спеціалізовані структурні підрозділи,
які входять до складу суб'єктів електроенергетики (надалі підрозділи РЗА).
За основними функціями підрозділи РЗА розділяються на оперативнорозрахункові та експлуатаційні.
Оперативно-розрахункові підрозділи (ОРП РЗА) відносяться до
оперативно-диспетчерського управління ОЕС України та виконують функції:
- розроблення та здійснення контролю за впровадженням нових систем
протиаварійної автоматики та захисту;
- здійснення нагляду за експлуатацією систем протиаварійної
автоматики та захисту;
- координацію роботи пристроїв РЗА в ОЕС;
- розрахунки параметрів (уставок) і вибір конфігурації пристроїв РЗА ОЕС;
- контроль за відповідністю пристроїв РЗА ОЕС вимогам НТД.
Експлуатаційні підрозділи РЗА (ЕП РЗА) відносяться до суб'єктів
електроенергетики (Операторів Системи Передачі, Систем Розподілу та їх
Користувачів) та виконують функції організаційно-технічного обслуговування
пристроїв РЗА безпосередньо, або через персонал спеціалізованих організацій на
договірних умовах.
Взаємовідносини між ОРП РЗА та ЕП РЗА різних рівнів регламентуються
відповідними положеннями про оперативно-диспетчерські і технологічні
відносини.

5

Державна інспекція Узгодити назви служб РЗА в даних розділах
з експлуатації
електричних
станцій і мереж
Лист
від
05.05.2018 №83

Південно-Західна
ЕС Лист
№06/17354 від
27.04.2018

П.12.9.11 необхідно привести у відповідність до п.5.1.1.9 Правил

Ураховано
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2
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12.9.13

746

12.9.13

747

12.9.13

3
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п.12.9.13 викласти в наступній редакції:
Відлхилено.
Уставки спрацьовування для пристроїв РЗА, що вводяться вперше, Застосована редакція 745
розраховує проектна організація з метою визначення можливості надійного
НЕК «Укренерго» захисту устаткування та забезпечення стійкої роботи ОEC вибраними типами
Лист №01/17471 пристроїв РЗА. Оперативно-розрахункові підрозділи РЗА, у віданні або
від 02.05.2018
керуванні яких перебувають ці пристрої РЗА, розраховують та погоджують
уставки пристроїв РЗА для усіх необхідних режимів і аварій (відповідно до
чинних НД) та забезпечують можливість їх налаштування та розроблення
необхідних оперативних вказівок щодо їх використання.
Відлхилено.
п.12.9.13 представити в редакції:
Застосована редакція 745
"Уставки спрацьовування пристроїв РЗА розраховує проектна організація
з метою визначення можливості надійного захисту устаткування та
забезпечення стійкої роботи електричної мережі вибраними типами пристроїв
РДЦ Південного РЗА. ОРП РЗА, в оперативному управлінні яких знаходяться пристрої РЗА і ПА,
регіону
розраховують уставки пристроїв РЗА і ПА для нормальних схем електричних
Лист № 01-3/16358
з’єднань, а також ремонтних і аварійних режимів згідно з чинними НД, та
від 20.04.2018
забезпечують розроблення необхідних оперативних вказівок щодо їх
використання.
ОРП РЗА, в оперативному віданні яких знаходяться пристрої РЗА і ПА,
погоджують їх уставки для нормальних схем електричних з’єднань, а також
ремонтних і аварійних режимів, згідно з чинними НД."
Уставки спрацьовування для введених знову пристроїв РЗА розраховує
Ураховано
проектна організація з метою визначення можливості надійного захисту
устатковання та забезпечення стійкої роботи EEC вибраними типами пристроїв
РЗА.
ОРП РЗА, у віданні або керуванні яких перебувають ці пристрої РЗА,
ТОВ «ВІНД
розраховують та погоджують уставки пристроїв РЗА для усіх розглядуваних
ПАУЕР»
режимів і аварій (відповідно до чинних НД) та розроблення необхідних
Лист №
від
оперативних вказівок щодо їх використання
ЕП РЗА забезпечують їх налаштування згідно виданих оперативних
вказівок.
Необхідно розділити функції ОРП РЗА и ЭП РЗА.
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2

12.9.14,
748

12.9.15

12.9.14,
749

12.9.15

3

4
Між п.12.9.14 та 12.9.15 додати пункт з наступним змістом:
В оперативно-розрахункових підрозділах РЗПА повинна бути наступна
технічна документація та програмне забезпечення на пристрої РЗ та ПА, в
паперовій або електронній формі:
- вказівки з технічного і оперативного обслуговування та методики з вибору
уставок пристроїв РЗА та ПА ;
- програмне забезпечення для розрахунку уставок пристроїв РЗ та ПА;
- виконавчі робочі схеми: принципові, принципово-монтажні; або
РДЦ Центрального
структурні (технологічні алгоритми функціонування);
регіону
- програмне забезпечення для технічного та оперативного обслуговування
мікропроцесорних пристроїв РЗА у вигляді програм на відповідних носіях
інформації;
- програмне забезпечення реєстраторів аварійних подій;
- програми перемикань, які потребують операцій з пристроями РЗА.

5
Відхилено

Ураховано

Ураховано
Відхилено
Між п.12.9.14 та між п.12.9.15. додати наступні пункти:
Прийнято
редакцію 755
- В ОРП РЗА повинна бути така технічна документація на пристрої РЗА,
в паперовій або електронній формі:
А) вказівки з технічного і оперативного обслуговування та методики з
вибору уставок;
РДЦ Південного
Б) виконавчі робочі схеми: принципові, принципово-монтажні; або
регіону
структурні (технологічні алгоритми функціонування);
Лист № 01-3/16358
В) програмне забезпечення для технічного та оперативного
від 20.04.2018
обслуговування мікропроцесорних пристроїв РЗА у вигляді програм на
відповідних носіях інформації.
- Спеціальне навчання може проводитись в ліцензованих навчальних
центрах, на фірмах-виробниках пристроїв, на виробництві (на об'єкті
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енергетики) під керівництвом кваліфікованого релейного персоналу, який
пройшов навчання та допущений до самостійних перевірок.
- Перед введенням в експлуатацію нових мікропроцесорних пристроїв, які
перебувають у керуванні (віданні) диспетчерів Регіональних Диспетчерських
Центрів (РДЦ) (які відносяться до другого рівня) необхідно залучати
відповідальних представників ОРП РЗА для навчання, яке може проводитись в
ліцензованих навчальних центрах, на фірмах-виробниках пристроїв. Після
невчення відповідні представники ОРП РЗА РДЦ повинні пройти однодвотижневе тренування з підведенням оперативного та робочих струмів,
напруг та інших вхідних впливів (сигналів), з виведенням дії вихідних кіл на
вимкнення устаткування.
Відхилено
п. 12.9.15 в переліку документації два підпунктиа необхідно об’єднати:
 виконавчі робочі схеми: принципові або структурні (технологічні Прийнято редакцію 755
ПАТ
«Укргідроенерго» алгоритми функціонування);
 виконавчі робочі схеми: принципові, монтажні або принциповоЛист № 11-2монтажні.
2/2208 від
04.05.2018
Останній абзац: Виконавчі схеми РЗА необхідно приводити у відповідність
негайно після зміни реальної схеми (див. п. 5.8.7) – далі по тексту
РДЦ
Відхилено
Не вказано яка документація повинна бути в НЕК та в РДЦ.
Дніпровського
Прийнято редакцію 755
регіону
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018
Відхилено
В п.12.9.15 додати:
Програми виведення з роботи пристроїв РЗА і ПА, виконання робіт, та Прийнято редакцію 755
РДЦ Південного
введення в роботу пристроїв РЗА і ПА складають та погоджують відповідні
регіону
Лист № 01-3/16358 експлуатаційні підрозділи РЗА енергооб’єктів, з наступним затвердженням їх
від 20.04.2018
технічним керівником енергооб’єкта. Перелік пристроїв РЗА і ПА, на які
складено програми, затверджує технічний керівник енергооб’єкта.
У експлуатаційних підрозілах РЗА повинна бути така технічна
Відхилено
ТОВ «ВІНД
документація на пристрої РЗА, в паперовій або електронній формі:
Прийнято редакцію 755
ПАУЕР»
– технічні дані про пристрої у вигляді карт (таблиць) уставок і
Лист №
від
характеристик;
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– інструкції або методичні вказівки з налагодження й технічного
обслуговування, а для імпортних пристроїв - вказівки з технічного і оперативного
обслуговування та методики з вибору уставок;
– виконавчі робочі схеми: принципові або структурні (технологічні
алгоритми функціонування), принципові, монтажні або принциповомонтажні;
– паспорти-протоколи або паспорт на пристрій РЗА та протоколи
виконання технічного обслуговування;
– таблиці (альбоми) та/або панельні карти положення комутаційних
перемикальних пристроїв;
– виконавчі робочі схеми: принципові, монтажні або принциповомонтажні;
– програмне забезпечення для технічного та оперативного обслуговування
мікропроцесорних пристроїв РЗА у вигляді програм на відповідних носіях
інформації.
– архівні файли з інформацією про налаштовані параметри і конфігурацію
мікропроцесорних терміналів на засобах електронно-обчислювальної техніки
(ЕОТ) та/або зовнішніх накопичувальних пристроях;
– програми виведення в перевірку (введення в роботу) складних пристроїв
РЗА з зазначенням послідовності, способу і місця від'єднання (приєднання) їх кіл
від пристроїв РЗА, що залишаються в роботі, кіл управління устаткованням і кіл
струму та напруги. Перелік таких програм та самі програми затверджує
технічний керівник енергооб’єкту.
Результати технічного обслуговування повинні бути занесені в паспортпротокол, також повинні бути зроблені відповідні записи в журналі РЗА
енергооб'єкта (на пункті керування). Ведення звітної документації з технічного
обслуговування пристроїв РЗА можливо в електронному вигляді.
Виконавчі схеми РЗА необхідно приводити у відповідність негайно після
зміни реальної схеми. Зміни у схемах повинні бути підтверджені записами, які
вказують, хто вніс зміни, причину та дату внесення змін, відмітку про
погодження. Схеми повинні підлягати поновленню в міру їх зношення.
Виконавчі схеми РЗА погоджує керівник експлуатаційного підрозділу РЗА, а
затверджує технічний керівник енергооб’єкту.
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1. Всі перераховані схеми є виконавчими робочими схемами, наскільки
доцільно ділити їх на різні пункти?
2. Для фіксації факту і обсягу проведення ТО сторонніми організаціями
доцільно отримання окремого протоколу. Паспорт на УРЗА при цьому ведеться
як окремий документ, в який вноситься інформація по самому факту перевірки
і замінам обладнання.
дві фрази:
- виконавчі робочі схеми: принципові або структурні (технологічні
алгоритми функціонування);
НЕК «Укренерго»
- виконавчі робочі схеми: принципові, монтажні або принциповоЛист №01/17471 монтажні;
від 02.05.2018
пропонується замінити однією фразою, а саме:
- виконавчі робочі схеми: принципові або структурні (технологічні
алгоритми функціонування); монтажні або принципово-монтажні
П. 12.9.15 викласти в редакції:
В підрозділах РЗА ДП «НЕК «Укренерго» та ОРП РЗА повинна бути така
технічна документація на пристрої РЗА, в паперовій або електронній формі:
– технічні дані про пристрої у вигляді карт (таблиць) уставок і
характеристик;
– інструкції або методичні вказівки з налагодження й технічного
обслуговування, а для імпортних пристроїв - вказівки з технічного і оперативного
обслуговування та методики з вибору уставок;
НЕК «Укренерго»
– виконавчі робочі схеми: принципові або структурні (технологічні
Лист №01/17471
алгоритми функціонування);
від 02.05.2018
– програмне забезпечення для технічного та оперативного обслуговування
мікропроцесорних пристроїв РЗА у вигляді програм на відповідних носіях
інформації.
В експлуатаційних підрозділах РЗА крім перерахованої технічної
документації повинні бути:
– паспорти-протоколи;
– виконавчі робочі схеми: принципові, монтажні або принциповомонтажні;
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– архівні файли з інформацією про налаштовані параметри і конфігурацію
мікропроцесорних терміналів на засобах електронно-обчислювальної техніки
(ЕОТ) та/або зовнішніх накопичувальних пристроях;
– програми виведення в перевірку (введення в роботу) складних пристроїв
РЗА з зазначенням послідовності, способу і місця від'єднання (приєднання) їх кіл
від пристроїв РЗА, що залишаються в роботі, кіл управління устаткуванням і кіл
струму та напруги.
Перелік таких програм та самі програми затверджує технічний керівник
енергооб’єкту. Перелік пристроїв РЗА, на які складено програми, затверджує
головний диспетчер-начальник РДЦ. Програми на пристрої РЗА першого та
другого рівнів погоджують відповідні підрозділи РЗА ОСП та РДЦ.
Результати технічного обслуговування повинні бути занесені в паспортпротокол (детальні записи повинні бути зроблені в робочому журналі або іншому
додатку в паперовій/електронній формі), також повинні бути зроблені відповідні
записи в журналі РЗА енергооб'єкта (на пункті керування). Ведення звітної
документації з технічного обслуговування пристроїв РЗА можливо в
електронному вигляді.
Виконавчі схеми РЗА необхідно приводити у відповідність негайно після
зміни реальної схеми. Зміни у схемах повинні бути підтверджені записами, які
вказують, хто вніс зміни, причину та дату внесення змін, відмітку про
погодження. Схеми повинні підлягати поновленню в міру їх зношення.
Виконавчі схеми РЗА підписує керівник експлуатаційного підрозділу РЗА,
погоджує керівник підрозділу РЗА (ОСП, РДЦ), у віданні якого знаходиться
пристрій, а затверджує технічний керівник енергооб’єкту.
Відхилено
Оперативний персонал енергооб’єкту повинен здійснювати:
Прийнято
редакцію 756
– уведення та виведення з роботи пристроїв РЗА (ступенів), а також зміну
їх дії та уставок (де це передбачено) за розпорядженням оперативного персоналу,
Північна ЕС Лист в керуванні (віданні) якого є ці пристрої, використовуючи спеціально
№07/17357 від
передбачені перемикальні пристрої або засоби автоматизованих систем;
27.04.2018
…
- контроль роботи, режимів та встановлених груп уставок пристроїв РЗА за
показами приладів і наявних на апаратах і панелях (шафах) пристроїв
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вмонтованої індикації та сигналізації, а також за повідомленнями, які надходять
від мікропроцесорних пристроїв РЗА до автоматизованих систем збору
інформації;
Абзац другий п.12.9.16 представити в редакції:
"- зміну оперативного стану пристроїв РЗА і ПА, а також зміну їх дії та
РДЦ Південного уставок за розпорядженнями (з дозволу) оперативного персоналу вищого рівня,
регіону
в оперативному управлінні (віданні) якого знаходяться ці пристрої,
Лист № 01-3/16358 використовуючи спеціально передбачені комутаційні пристрої;"
від 20.04.2018
Пояснення: пристрої РЗА і ПА може вводитись (виводитись) не тільки в
роботу, а і в резерв, з експлуатації, в дослідний режим.
Абзац перший п.12.9.17 представити в редакції:
"Якщо оперативний персонал на енергооб’єкті виконує перемикання на
РДЦ Південного
панелях РЗА за допомогою ключів, накладок, випробувальних блоків, інших
регіону
пристосувань, він має застосовувати таблиці положення вказаних
Лист № 01-3/16358
перемикальних пристроїв для використовуваних режимів або інші наочні методи
від 20.04.2018
контролю, а також програми, бланки перемикань та
типові бланки
перемикань."
Абзац перший п.12.9.18 представити в редакції:
"Оперативний персонал енергооб’єктів несе відповідальність за
РДЦ Південного правильне положення усіх комутаційних пристроїв РЗА."
регіону
Лист № 01-3/16358
Пояснення: оперативний персонал диспетчерських служб вищих рівнів
від 20.04.2018
оперативного керування не може нести відповідальність за положення
комутаційних пристроїв РЗА на енергооб’єтах через відсутність можливості
фізичного контролю їх стану або впливу на їх стан.
Перед введенням в експлуатацію нових мікропроцесорних пристроїв слід
НЕК «Укренерго» передбачати одно-двотижневе тренування з підведенням оперативного та
Лист №01/17471 робочих струмів, напруг та інших вхідних впливів (сигналів), з дією цих
від 02.05.2018
пристроїв тільки на сигнал (або на пуск реєстраторів аварійних подій) з
подальшим аналізом цих дій.
Уперше змонтовані пристрої РЗА і контрольні кола перед введенням у
ТОВ «ВІНД
роботу повинні бути налагоджені та пройти приймальні випробування.
ПАУЕР»
Перед введенням в експлуатацію нових мікропроцесорних пристроїв слід
Лист №
від
може буде передбачане одно-двотижневе тренування з підведенням
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оперативного та робочих струмів, напруг та інших вхідних впливів (сигналів), з
виведенням дії вихідних кіл на вимкнення устатковання. Для придбання навичок
з оперативного обслуговування нових мікропроцесорних пристроїв необхідно
провадити інструктажі та тренування з оперативним персоналом.
З введенням мікропроцесорного терміналу в експлуатацію після
налагоджування, зміни параметрів чи конфігурації необхідно зчитати з пам'яті
терміналу файли параметрування і конфігурування і після веріфікації їх із
заданними - зберегти в архіві, в т.ч. на зовнішніх накопичувальних пристроях.
Після приймально-здавальних робіт дозвіл на введення в експлуатацію
нових пристроїв та їх увімкнення в роботу видають відповідальні особи з
персоналу ЕП РЗА із записом у журналі РЗА.
Запис в журналі повинні виконати відповідальні особи з персоналу ЕП
РЗА та організації, що виконувала роботі (в разі залучення).
Увімкнення в роботу оформлюється заявкою.

Потрібно уточнення
1. Не зрозуміло як в таких умовах вводити ПРЗА на об’єктах, що
вводяться вперше та де не має резервуючих пристроїв РЗА.
2. Визначення «слід» завдяки ПБЕЕ має зміст – обов’язковість виконання.
3. Рішення про включення в роботу має приймати тільки оперативний
персонал відповідного рівня, а не персонал ЕП РЗА. Персонал ЕП РЗА повинен
тільки засвідчити (записом в Журналі РЗА), що ПРЗА може буте введено в
роботу – тобто налогоджено, справне та випробуване.
4. Необхідно уточнення, хто має робити записи в релейному журналі.
НЕК «Укренерго»
п.12.9.23 фразу "…повинні мати маркування…" викласти в наступній
Лист №01/17471 редакції "…повинні мати зустрічне маркування"
від 02.05.2018
Північна ЕС Лист
Технічне обслуговування пристроїв РЗА, яке вимагає наступного
№07/17357 від опробування дій на комутаційні апарати, повинно бути поєднане, як правило,
27.04.2018
із ремонтом відповідного силового устатковання.
Некоректний зміст:
НАЕК
Спеціальне навчання може проводитись в ліцензованих навчальних
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від центрах…»
22.05.2018
В законодавстві України немає терміну ліцензований навчальний центр.
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Запропонувати якусь іншу редакцію тексту неможливо – незрозуміло, який
вид діяльності у сфері освіти мають на увазі розробники проекту документу.
Якщо навчальний центр є закладом освіти і видає за підсумками навчання
документи про освіту, то потрібно вибрати з «Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти» (затверджені постановою КМУ від
30.12.2015 №1187) вид освітньої діяльності, на яку повинен мати ліцензію даний
навчальний центр.
п.12.9.28 після першого абзацу доповнити наступною фразою:
НЕК «Укренерго»
Перед введенням в експлуатацію нових мікропроцесорних пристроїв
Лист №01/17471 обов’язково необхідно залучати персонал оперативно-розрахункових підрозділів
від 02.05.2018
РЗА у керуванні (віданні) яких перебувають ці пристрої, для навчання з
експлуатації, конфігурування, задання уставок.
Роботи в пристроях РЗА повинен виконувати кваліфікований персонал,
спеціально навчений та допущений до самостійної перевірки відповідних
НЕК «Укренерго»
пристроїв. Допуск оформлюється розпорядчим документом по енергооб’єкту або
Лист №01/17471
підрозділу РЗА. Подібний допуск має бути також у персонала, що займається
від 02.05.2018
розрахунками уставок, а також завданням налаштувань для МП-пристроїв
РЗА.
Пристрої РЗА, за винятком тих, уставки яких змінює оперативний
персонал, дозволено відкривати тільки працівникам ЕП РЗА або, у виняткових
випадках, за їх вказівкою,- оперативному персоналові.

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

Роботи в пристроях РЗА повинен виконувати кваліфікований персонал,
спеціально навчений та допущений до самостійної перевірки відповідних
пристроїв. Допуск оформлюється розпорядчим документом по енергооб’єкту або
експлуатаційному підрозділу РЗА. Подібний допуск має бути також у персонала,
що займається розрахунками уставок, завданням налаштувань для МПпристроїв, узгодженням принципових схем, тощо.
Спеціальне навчання може проводитись в ліцензованих навчальних
центрах, на фірмах- виробниках пристроїв, на виробництві (на об'єкті
енергетики) під керівництвом кваліфікованого релейного персоналу, який
пройшов навчання та допущений до самостійних перевірок.
Пропонується видалити:
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1. Не розглянуто питання допуску сторонніх організацій. Питання допуску
до робот сторонніх організацій (командированого персоналу) визначенні в ПБЕЕ
та ПБЕЕс де для ТО ПРЗА не потрібно окремих допусків
2. Не визначено, яким чином має бути оформлен допуск на персонал ОРП
РЗА (розрахунок уставок) на об’єкти які відносяться до іншого суб’єкту
енергетики. Наприклад, допуск персоналу ОРП РЗА РДЦ (видання технычних
вказывок) на ЕС ВДЕ.
Не вказані критерії, за яких працівник стає «Кваліфікованим» - після
проходження навчанні в СУЗ та фірмі виробнику – сертифікат або посвідчення.
Як буде визначатись кваліфікація при навчанні «кваліфікованим релейним
персоналом», аже не кожен, хто пройшов навчання зможе передати знання
комусь іншому.
Пропонується медичний (або юридичний) термин «процедура» замінити на
більш технічний термин «порядок», таким чином:
Виведення з роботи, зміна режимів роботи або параметрів налаштування, а
НЕК «Укренерго» також зміна дії пристроїв РЗА повинні бути оформлені згідно з порядком,
Лист №01/17471 встановленим НТД. У випадку загрози хибного спрацювання пристрій РЗА
від 02.05.2018
повинен бути виведений з роботи з урахуванням вимоги п.12.9.2 без дозволу
вищого оперативного персоналу, але з наступним повідомленням його
(відповідно до інструкції з експлуатації) і наступним оформленням заявки згідно
з встановленим порядком.
Знімання інформації з пристрою РЗА на мікропроцесорній базі за
допомогою автоматизованих систем збору інформації (АСЗІ), переносних
Північна ЕС Лист
пристроїв електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ) або вбудованого дисплею
№07/17357 від
дозволено виконувати релейному або спеціально навченому оперативному
27.04.2018
персоналу згідно з інструкцією з експлуатації без дозволу вищого оперативного
персоналу. Особи, що мають таке право, повинні відповідати умовам п. 12.9.28.
Знімання інформації з пристрою РЗА на мікропроцесорній базі за
допомогою переносних пристроїв електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ)
ТОВ «ВІНД
або вбудованого дисплею дозволено виконувати релейному або спеціально
ПАУЕР»
навченому оперативному персоналу згідно з інструкцією з експлуатації без
Лист №
від
дозволу вищого оперативного персоналу. Особи, що мають таке право, повинні
відповідати умовам п. 12.9.28
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Не зрозуміло яким саме умовам повинен відповідати оперативний персонал
та які допуски пповинен мати – повинен проходити навчання та мати
сертифікат, або повинен пройти інструктаж ?
ПАТ
п. 12.9.34 доцільно доповнити реченням:
«Укргідроенерго»
«Опір ізоляції струмових кіл, а також жил кабелів газових реле має бути не
Лист № 11-2нижче за 10 МОм»
2/2208 від
04.05.2018
ПАТ
п. 12.9.35,
другий абзац «…кола газового захисту, ДЗШ, кола
«Укргідроенерго» конденсаторів, використовуваних як джерело оперативного струму, вторинні
Лист № 11-2кола трансформаторів напруги тощо», оскільки для трансформаторів струму
2/2208 від
нормальний режим вторинних кіл – коротке замикання
04.05.2018
Викласти у такій редакції:
«У разі увімкнення після монтажу і першого профілактичного контролю
ізоляція електрично пов'язаних кіл РЗА напругою вищою 60 В відносно землі і
всіх інших вторинних кіл даного приєднання повинна бути випробувана
напругою 1000 В змінного струму промислової частоти протягом 1 хв.
Крім того, напругою 1000 В, 50 Гц протягом 1 хв повинна бути випробувана
ізоляція між жилами контрольного кабелю тих кіл, де є ймовірність замикання
між жилами з серйозними наслідками (кола газового захисту; ДЗШ, кола
НАЕК
конденсаторів, використовуваних як джерело оперативного струму, вторинні
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від кола трансформаторів струму тощо). На енергооб’єкті (в ЕП РЗА) повинен бути
перелік таких кіл.
22.05.2018
Надалі в експлуатації ізоляція кіл РЗА (за винятком кіл напругою 60 В і
нижчою) повинна випробовуватися напругою 1000 В змінного струму протягом
1 хв.
Випробування ізоляції кіл РЗА напругою 60 В і нижчою провадять у
процесі її вимірювання мегаомметром згідно з п.12.9.34. Допускається
випробування вторинних кіл з напругою понад 60 В випрямленою напругою 2500
В за допомогою мегаомметра або спеціального пристрою.»
НЕК «Укренерго»
Надалі в експлуатації ізоляція кіл РЗА (за винятком кіл напругою 60 В і
Лист №01/17471 нижчою) повинна випробовуватися напругою 1000 В змінного струму протягом
від 02.05.2018
1 хв. Якщо величина опіру ізоляції вище ніж 1 МОм, допускається
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випробування електричної міцності ізоляції кіл РЗА випрямленою
напругою 2500 В з використанням мегаомметра або спеціального пристрою.
Пропонується виключити фразу:
Заміна випробування змінною напругою 1000 В ізоляції інших
контрольних кіл на випробування спрямленою напругою від мегомметра – не
допускається.
12.9.35 У разі увімкнення після монтажу і першого профілактичного
контролю ізоляція електрично пов’язаних кіл РЗА напругою вищою 60 В
відносно землі і всіх інших вторинних кіл даного приєднання повинна бути
випробувана напругою 1000 В змінного струму промислової частоти протягом 1
хв.
Крім того, напругою 1000 В, 50 Гц протягом 1 хв. повинна бути
випробувана ізоляція між жилами контрольного кабелю тих кіл, де є ймовірність
замикання між жилами з серйозними наслідками (кола газового захисту; ДЗШ,
кола конденсаторів, використовуваних як джерело оперативного струму,
вторинні кола трансформатора струму тощо). На енергооб’єкті (в ЕП РЗА)
повинен бути перелік таких кіл. Надалі в експлуатації ізоляція цих кіл
повинна випробуватися напругою 1000 В змінного струму протягом 1 хв.
Заміна випробування змінною напругою 1000 В ізоляція цих кіл на
випробування спрямленою напругою від мегаомметра – не допускається.
Випробування ізоляції кіл РЗА в експлуатації (за винятком кіл, де є
ймовірність замикання між жилами з серйозними наслідками та кіл
наругою 60 В і нижчою) повинна випробуватися напругою 1000 В змінного
струму протягом 1 хв або випрямленою напругою 2500 В з використанням
мегаомметра або спеціального пристрою.
Випробування ізоляції кіл РЗА напругою 60 В і нижчою провадять у
процесі її вимірювання мегаомметром згідно з п.12.9.34.
Випробування електричної міцності ізоляції кіл внутрішніх з’єднань
окремого пристрою РЗА, виконаного на базі мікроелектронних елементів,
необхідно виконувати з врахуванням рекомендацій виробників.
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Випробування електричної міцності ізоляції кіл схеми з
мікропроцесорними пристроями провадять з від’єднанням окремих кіл МП
від схеми.
У першій редакції правил ПТЕ пропонуються всі кола РЗА (за винятком 60
В і нижче) в експлуатації випробувати тільки змінним струмом 1000 В
протягом 1 хв. і не допускає випробування кіл РЗА спрямленою напругою 2500 В
від мегаомметра. Випробування змінним струмом 1000 В вимагає набагато
більших організаційно-технічних, часових зусиль, більш небезпечно з точки зору
ураження електричним струмом, вимагає додаткового випробувального
обладнання.
Забезпечити наявності усього перерахованого вище при одночасному
виконанні робіт 6-10 бригадами на енергоблоці вкрай важко, а в повсякденній
роботі і неможливо.
Значна частина ланцюгів РЗА є такими, замикання яких може привести до
серйозних наслідків (дренажні насоси, багерні насоси тощо).
Таким чином, пропонуємо залишити можливість в експлуатації проводити
випробування кіл РЗА (що не відносяться до кіл де є ймовірність замикання між
жилами з серйозними наслідками) мегаомметром на 2500 в, як це є в ПТЕ ГКД
34.20.507-2003
Після п.12.9.40 , додати наступні пункти:
"12.9.41 На ПС мають бути забезпечені умови, за яких рівні
електромагнітних впливів усіх видів не перевищували б припустимих значень
для кожного конкретного пристрою (РЗА, ПА, АСУТП, АСОЕ, АСКПЯЕ, АСТУ,
РДЦ Південного СІЗ, пристрої протипожежної
системи, системи відеоспостереження,
регіону
охоронної сигналізації, системи зв'язку, системи оперативного струму).
Лист № 01-3/16358
12.9.42 Вимірювальні трансформатори (ТС та ТН) рекомендується
від 20.04.2018
застосовувати:
- такі, що не потребують спеціального технічного обслуговування (в
тому числі високовольтних випробувань та вимірювань, відборів проб масла
тощо);
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- елегазові ТС та ТН, ємнісні ТН, а також маломасляні герметичні ТС та
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- ТС без феромагнітних осердь (котушки Роговського, оптикоелектричні) для унеможливлення впливу на швидкодіючий релейний захист
похибок, які виникають у феромагнітних осердях у перехідних режимах;
- сухих реакторів, трансформаторів і конденсаторів, оптикоелектронних вимірювальних трансформаторів.
12.9.43 При проектуванні нових пристроїв РЗА і ПА, проектна організація
повинна виконати необхідні розрахунки з перевірки ТС на 10 % похибку, виконати
розрахунки та вибір необхідних уставок згідно первинної схеми, виконати
розрахунки та вибір апаратури захистів вторинних кіл ТН та кіл вторинної
комутації, вибір параметрів кабельних зв’язків вторинних кіл та кіл вторинної
комутації. Кабелі, що будуть підключені до клем на які підключаються входи
мікропроцесорних терміналів мають бути екранованими. Екрани екранованих
кабелів повинні заземлюватись в одному місці на тій панелі де встановлений
мікропроцесорний термінал."
НЕК «Укренерго»
Відновити пункт 12.9.41 “Погодження взаємодії електричних і
Лист
№01/17471
технологічних
захистів на АЕС, ТЕС, ГЕС, ВЕС та інших енергооб’єктах
12.9.41
від 02.05.2018
повинно бути передбачено проектом”.
Викласти у такій редакції:
НАЕК
«Систему аварійного електропостачання АЕС необхідно експлуатувати
«Енергоатом»
12.10.2
відповідно
до вимог:
Лист №7088/06 від
НП 306.2.205-2016 «Вимоги до систем електропостачання, важливих для
22.05.2018
безпеки атомних станцій»;
ПАТ
Підрозділ 12.11. Заземлювальні пристрої
«Укргідроенерго»
Пропонуємо повернути до нової редакції ПТЕ п. 12.11.5 та п. 12.11.12 з
Лист № 11-2Розділ 12.11
їхнім викладенням у редакції ГКД 34.20.507-2003, стосовно антикорозійного
2/2208 від
захисту та перевірки корозійного стану заземлюючих провідників
04.05.2018
Примітка: червоним – вилучити, зеленим – включити, жовтим Група ліній відділу
експлуатації
розглянути
Розділ 12.11
електрообладнан12.11 Заземлювальні пристрої
ня НЕК Укренерго
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12.11.1 Заземлювальні пристрої повинні відповідати вимогам глави 1.7
ПУЕ (Все повинно відповідати ПУЕ!?).
12.11.2 Для заземлювальних пристроїв, які заново вводять в експлуатацію
(під час нового будівництва, технічного переоснащення, реконструкції і
капітального ремонту), повинна бути проведена в повному обсязі перевірка і
випробування відповідно до вимог 1.8.202 – 1.8.208 ПУЕ.
12.11.3 Після монтажу перед засипанням заземлювачів ґрунтом власник
електроустановки має разом з виконавцем перевірити їх на відповідність проекту
зі складанням акту перевірки. Мінімальні розміри елементів заземлювачів і
заземлювальних провідників, прокладених в землі, мають відповідати розмірам,
зазначеним в таблиці 1.7.5 ПУЕ.
12.11.4 Під час здавання в експлуатацію заземлювальних пристроїв
монтажною організацією повинні бути надані:
– затверджена проектна документація на заземлювальні
пристрої;
– виконавчі схеми заземлювальних пристроїв;
– дані елементів заземлювальних пристроїв (матеріал,
профіль, лінійні розміри);
– акти на виконання прихованих робіт;
– протоколи приймально-здавальних випробувань.
12.11.5 На кожний заземлювальний пристрій електроустановки (не
поширюється на заземлювальні пристрої опор ПЛ), що знаходиться в
експлуатації, повинен бути паспорт, який містить виконавчу схему та дані на
елементи заземлювального пристрою, питомий опір ґрунту, результати
перевірок, ремонтів і змін. Рекомендована форма паспорту наведена в СОУ 31.221677681-19:2009 «Випробування та контроль пристроїв заземлення
електроустановок. Типова інструкція».
12.11.6 Значення опору заземлювального пристрою під час експлуатації
необхідно підтримувати на рівні, визначеному вимогами ПЕУ.
12.11.7 Під час експлуатації заземлювальних пристроїв необхідно
проводити їх періодичний контроль за СОУ 31.2-21677681-19 та СОУ-Н ЕЕ
20.502.:
– вимірювання опору заземлювального пристрою (якщо його
виконано за нормою на опір) – не рідше одного разу на 12 років;
– вибіркову перевірку з розкриттям ґрунту для оцінки
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корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі – не
рідше одного разу на 12 років;
– перевірку наявності та стану кіл між заземлювачем і
елементами, що заземлюються, з'єднань природних заземлювачів з
заземлювальним пристроєм, які експлуатуються до 25 років – не рідше
ніж одного разу на 12 років, а для тих що експлуатуються понад 25
років – від 12 років до 6 років (за рішенням технічного керівника із
врахуванням умов експлуатації);
– вимірювання напруги дотику в розрахункових точках (якщо
заземлювальний пристрій виконано за нормами на напругу дотику) –
не рідше одного разу на 6 років;
– перевірку стану з’єднань нейтральних точок первинних
обмоток вимірювальних трансформаторів напруги із заземлювачем –
не рідше одного разу на 6 років;
– перевірку наявності та стану з’єднань із заземлювачем
вузлів «високочастотний конденсатор зв’язку – фільтр приєднання»
високочастотних каналів релейного захисту, протиаварійної
автоматики тощо – не рідше одного разу на 6 років;
– перевірку (розрахункову) відповідності напруги на
заземлювальному пристрої вимогам 1.7.104 ПУЕ – не рідше одного
разу на 12 років, а у випадку зростання величини струмів короткого
замикання – позачергово.
12.11.8 Перевірка корозійного стану заземлювачів на підстанціях і
електростанціях повинна проводитись в місцях, де заземлювачі найбільше
підлягають корозії, а також поблизу нейтралей силових трансформаторів,
автотрансформаторів,
шунтувальних
реакторів,
короткозамикачів,
заземлювальних вводів дугогасних реакторів, розрядників, обмежувачів
перенапруг.
12.11.9 Контроль заземлювальних пристроїв і вимірювання їх опору під
час експлуатації необхідно також виконувати:
– на опорах ПЛ напругою вищою ніж 1 кВ з розрядниками,
роз'єднувачами, захисними проміжками – не рідше одного разу на 6
років;
– вибірково на 2% від загальної кількості опор з
заземлювачами в населеній місцевості, на ділянках ПЛ з найбільш
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1

780 а

2

12.11.8.

3

4
агресивними, зсувними ґрунтами, видувними або поганопровідними
ґрунтами – не рідше одного разу на 12 років;
– на опорах ПЛ напругою до 1 кВ з заземлювачами
грозозахисту і повторними заземлювачами PEN-проводу – не рідше
одного разу на 6 років;
– в місцях, де можливі зміни параметрів заземлювального
пристрою в результаті проведених земляних робіт. (пункт 12.11.7)
12.11.10 Після впливу струмів короткого замикання або грозових
перенапруг необхідно проводити огляд та вимірювання електричного опору
контактних з’єднань елементів заземлювальних пристроїв у зоні впливу і на
прилеглих до неї ділянках.
12.11.11 Приєднання заземлювальних провідників до заземлювача
залізобетонної опори ПЛ напругою понад 1 кВ має бути болтовим і доступним
для проведення вимірювань опору заземлювача без підняття на опору, що
відповідає також і вимогам 2.5.127 ПУЕ. (Це ПУЕ, на з/б опорах ПЛ 35 кВ і вище
заземлювач приварюється до закладної деталі стояка)
12.11.12 Перевірка пробивних запобіжників під час експлуатації в
електроустановках до 1 кВ з типом заземлення системи ІТ і вимірювання повного
опору петлі «фаза-нуль» або струму замикання на захисний провідник в
електроустановках з типом заземлення системи TN виконують не рідше ніж один
раз на 6 років.
Методи випробувань та контроль заземлювальних пристроїв наведено в
СОУ 31.2-21677681-19.
12.11.13 За результатами випробувань та перевірок складають відповідні
протоколи, які заносять до паспорта заземлювального пристрою
електроустановки з висновком про його придатність до експлуатації. Форма
протоколів наведена у СОУ 31.2-21677681-19 (Чи не забагато посилань?).

Перевірка корозійного стану заземлювачів повинна проводитись на
Державна інспекція підстанціях і електростанціях в місцях, де заземлювачі найбільше підлягають
з експлуатації
корозії,
а
також
поблизу
нейтралей
силових
трансформаторів,
електричних
автотрансформаторів,
шунтувальних
реакторів,
короткозамикачів,
станцій і мереж
заземлювальних вводів дугогасних реакторів, розрядників, обмежувачів
Лист від 05.05.2018 перенапруг. Особливу увагу слід звертати на фазовий перехід «повітря-земля»
№83
заземлювача, корозійний стан якого не повинен перевищувати 20% від
проектного значення.
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12.12.1

Група ліній відділу
експлуатації
електрообладнання НЕК Укренерго

12.4.4

Державна інспекція
з експлуатації
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83

12.12.11

ПрАТ
«Кіровоградобленерго» Лист
№3337/13 від
27.04.2018

4

5

Викласти в наступній редакції:
Ураховано
Щорічно перед початком грозового сезону необхідно видавати наказ з підготовки до
П.12.12.4
грозового сезону з розробкою заходів з:
-перевірки стану захисту від перенапруг розподільчих установок і ліній
електропередавання та забезпення готовністі засобів захисту від грозових і
внутрішніх перенапруг;.
-усунення відхилень від вимог ПУЕ в схемах грозозахисту розподільчих установок і ліній
електропередавання, «вузьих місць», які привели до зниження грозостійкості мереж
(устаткування), виявлені під час проведення аналізу проходження грозового сезону
попереднього року.
На підприємствах необхідно реєструвати випадки грозових вимкнень і пошкоджень ПЛ,
устаткування розподільчих установок і ТП. На підставі отриманих даних необхідно
оцінювати надійність грозозахисту і розробляти, у разі потреби, заходи щодо
підвищення його надійності.
Викласти в наступній редакції:
Ураховано
Щорічно перед початком грозового сезону необхідно видавати наказ з підготовки до
грозового сезону з розробкою заходів з:
-перевірки стану захисту від перенапруг розподільчих установок і ліній
електропередавання та забезпення готовністі засобів захисту від грозових і
внутрішніх перенапруг;.
-усунення відхилень від вимог ПУЕ в схемах грозозахисту розподільчих установок і ліній
електропередавання, «вузьих місць», які привели до зниження грозостійкості мереж
(устаткування), виявлені під час проведення аналізу проходження грозового сезону
попереднього року.
На підприємствах необхідно реєструвати випадки грозових вимкнень і
пошкоджень ПЛ, устаткування розподільчих установок і ТП. На підставі отриманих даних
необхідно оцінювати надійність грозозахисту і розробляти, у разі потреби, заходи щодо
підвищення його надійності

п. 12.12.11. Перший абзац пункту викласти у наступній редакції:
"Вимірювання ємнісних струмів замикання на землю, напруг несиметрії та
зміщення нейтралі в мережах з компенсацією ємнісного струму необхідно
проводити під час введення в експлуатацію всіх типів дугогасних реакторів. Для
реакторів зі ступеневим регулюванням вимірювання проводять у випадку
значних змін схеми мережі, але не рідше ніж один раз на 6 років. Для реакторів
з плавним регулюванням вимірювання необхідно проводити за рішенням
технічного керівника".

Ураховано
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12.12.15
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п. 12.12.15 запропоновано формулу для визначення умови неперевищення
несиметрії напруг величини 0,75 %:
(𝐶𝐴 + 𝑎2 𝐶𝐵 + 𝑎𝐶𝐶 ) × 100 %
≤ 0.75 %,
𝐶𝐴 + 𝐶𝐵 + 𝐶𝐶
де чисельник представляє собою комплексне число, а знаменник – дійсне.
Для зрозумілості та спрощення виконання інженерних розрахунків за цією
формулою пропонуємо доповнити її такими виразами:
ПАТ
СА + ɑ2 СB + ɑ СC = СRe + jClm,
«Укргідроенерго»
де СRe – дійсна частина комплексного числа,
Лист № 11-2CIm – уявна частина комплексного числа.
2/2208 від
Модуль
комплексного числа С дорівнює:
04.05.2018
2
2
|С| = √𝐶𝑅𝑒
+ 𝐶𝐼𝑚
Формула для визначення умови неперевищення несиметрії напруг
величини 0,75 % при цьому прийме вигляд:
|𝐶| × 100 %
≤ 0,75 %
𝐶𝐴 + 𝐶𝐵 + 𝐶𝐶
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785

786

787

12.12.17

12.12.19

12.12.20

12.12.22

ПрАТ
п. 12.12.17. Доповнити пункт вимогою:
«Кіровоград"При цьому пристрої системного захисту від однофазного замикання на
обленерго» Лист
землю
повинні мати резервний комплект, що вводиться в роботу у разі
№3337/13 від
необхідності виводу в ремонт основного пристрою".
27.04.2018
РДЦ
Замінити: «кВ 6 до 35 кВ» на «6 кВ до 35 кВ»
Дніпровського
регіону
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018
НЕК «Укренерго»
Пункт 12.12.20 третій абзац замінити слова “ЗО” на “30”.
Лист №01/17471
від 02.05.2018
НАЕК
Таблиця 12.8 значення першої сроки «ПО» замінити на «110»
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
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Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано
Ураховано
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788

12.12.22

789

Таблиця
12.7,
Таблиця
12.8

790

Таблиця
12.8

Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018

12.12.19

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

791

792

12.12.22,
Таблиця
12.8

793

12.12.22,
Таблиця
12.8
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Розділ 6

795

12.13

3
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018

4
п. 12.12.22, табл. 12.8 у другому стовпці шапки «ПО» замінити на «110»

В Таблиці 12.7 у рядку «Комутаційні апарати ….» в стовбцях «1с»,
НЕК «Укренерго» «2с» замінити значення «220» на «2,20», «240» на «2,40».
Лист №01/17471
від 02.05.2018

РДЦ
Дніпровського
регіону
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018
ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
11.05.2018
Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018
Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018
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Ураховано

Ураховано

В Таблиці 12.8 «ПО» замінити на «110». Також вважаємо за доцільне
вказати найбільшу робочу напругу для класу напруги 400 кВ.
Виправити помилку розпізнавання тексту

Ураховано

110
…У мережах і на приєднаннях від 6 кВ до 35 кВ, у разі необхідності,
повинні бути вжиті заходи для запобігання ферорезонансних процесів, у тому
числі самовільних зміщень нейтралі
Опечатка
Редакцію:
«…ПО кВ…»
Викласти в редакції: «…110 кВ…»

Ураховано

Ураховано

Редакцію:
«…ПО кВ…»
Викласти в редакції: «…110 кВ…»

Ураховано

Доповнити пунктом
«Забезпечення безпеки підстанцій»

Ураховано

Доповнити підпунктом
«Про охоронне освітлення підстанцій»

Урахован п.12.13.5

1

2

3
4
ПАТ
п. 12.13.8, у другому абзаці замінити «Напруги на лампах…» на «Напруга
«Укргідроенерго» на лампах…»
796
12.13.8
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
РДЦ
Присутня описка. Має бути «Напруга на лампах освітлення не повинна
Дніпровського перевищувати номінальну» замість «Напруги на лампах освітлення не повинна
797
регіону
перевищувати номінальну».
12.13.8
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018
.Технологічні захисти електролізних установок повинні діяти на вимкнення
перетворювальних агрегатів (двигунів-генераторів) у випадку таких відхилень від
усталеного режиму:
- різниця тисків у регуляторах тиску водню і кисню більша ніж 200 кгс/м2 (2,0 кПа);
- вміст водню в кисні більший ніж 2 %;
- вміст кисню у водні більший ніж 1 %;
- підвищення тиску у системах вище від номінального;
- виникнення міжполюсних коротких замикань;
797 а
12.14.3
-виникнення однополюсних коротких замикання на землю (для електролізерів з
центральним відведенням газів);
-зникнення напруги на перетворювальних агрегатах (двигунах-генераторах) з боку
змінного струму;
- при досягненні максимальної температури електроліту, вказаної виробником
електролізної установки.
До чергового персоналу повинен надходити сигнал у випадку:
- Далі по тексту
Розділ 12.15 Електричні оливи
1. В останні роки на об’єктах електроенергетики з’явилися марки масел такі
НЕК «Укренерго» як: Nytro 11GX, Nytro 10X, Nytro 10XT, Technol2000, Diala S4 ZX-1 та інші і
798 Розділ 12.15 Лист №01/17471 раніше не застосовувались. Пропонуємо в главі 12.15 «Енергетичні оливи»
від 02.05.2018
передбачити вимоги по прийманню, застосуванню та експлуатації цих марок
трансформаторних масел і можливості використання та змішування нових масел
з марками ГК, Т-1500 та іншими.
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12.15.4

Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018

12.15.12

Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018
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12.15.15

12.15.16

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

4
Привести назву служби у відповідність до СОУ-Н МПЕ 40.1.04.403:2005
«Служби (лабораторії, сектори) діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг
електрообладнання суб'єктів електроенергетики України. Типове положення»
Трансформаторна олива електричних станцій стосовно експлуатації
повинна бути у віданні електричного цеху станції, електричних мереж - у віданні
служби діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг чи іншого виробничого
підрозділу…
Відновлення логічного зв’язку в реченні
… коли кислотне число перевищує 0,1 мг КОН на 1 г оливи або за наявності
водорозчинних кислот понад 0,014 мг КОН
На складі повинен зберігатися незнижуваний запас трансформаторної
оливи, який на кожному об'єкті встановлюють залежно від місцевих умов, але не
менший від об'єму одного наймісткішого трифазного оливного вимикача і запас
на доливання не менший ніж 1% всієї оливи, залитої в електроустаткування. На
електростанціях, що мають тільки повітряні або маломісткі оливні вимикачі, - не
менший від 10% об'єму оливи, залитої в трансформатор найбільшої ємності.
В електричних мережах незнижуваний запас трансформаторної оливи
повинен становити не менше ніж 2% об'єму оливи, залитої в устаткування.
Дозволяється не зберігати запас трансформаторної олії на об’єктах, де
обслуговування оливонаповненного обладнання виконують спеціалізовані
організації згідно договору.

Доповнити.
Немає потреби організовувати оливогосподарство на об’єктах де
обслуговувавання обладнання передано іншій організації. Так як зберігання оливи
за відсутності відповідного навчанного персоналу може привести до негативни
наслідків з боку екологічної та пожежної безпеки
Викласти у такій редакції:
НАЕК
«До зливу з цистерн турбінні оливи повинні підлягати лабораторному
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від випробуванню на:
22.05.2018
- на кислотне число;
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Ураховано

Ураховано

Ураховано
в редакції п.12.15.16
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12.15.16

12.15.17
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ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

4
температуру спалаху у відкритому тиглі;
- кінематичну в'язкість;
- реакцію водяної витяжки pH і масовий вміст водорозчинних кислот;
- вміст механічних забруднень/клас промислової чистоті;
- вміст води;
- час деемульсації;
- схильність до піноутворення.
Для олив Т-22 і Тп-30, що не містять присадок, необхідно додатково
визначати натрову пробу.
Турбінна олива, злита з цистерни в порожній, чистий та сухий резервуар,
повинна бути перевірена на стабільність щодо окиснення та антикорозійні
властивості. У випадку невідповідності якості оливи за цими показниками
вимогам державних стандартів необхідно провести аналіз проби оливи,
відібраної з цистерни.
Злита з цистерн олива повинна бути приведена в стан, придатний для
заливання в устаткування.»
12.15.16. Нафтова турбінна олива, злита з цистерни в порожній, чистий та
сухий резервуар, повинна бути перевірена на стабільність щодо окислення та
антикорозійні властивості. В окремих випадках за рішенням технічного
керівника підприємства злив оливи проводять після отримання задовільних
даних на стабільність щодо окислення та антикорозійні властивості.
«Енергетичні оливи та оливні господарства підприємств енергетичної
галузі України та підприємств, де застосовується аналогічне обладнання.
Організація експлуатації та технічного обслуговування. Норми та вимоги».
СОУ ВЕА.100.1/01:2015.
12.15.17 Термоокислювальна стабільність за ГОСТ 981 "Масла нефтяные.
Метод определения стабильности против окисления" для оливи Тп-22С
(кислотне число – не перевищює 0,6 КОН на 1 г оливи; масова частка осаду –
не перевищює 0,15%
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Відповідно до «Енергетичні оливи та оливні господарства підприємств
енергетичної галузі України та підприємств, де застосовується аналогічне
обладнання. Організація експлуатації та технічного обслуговування. Норми та
вимоги». СОУ ВЕА.100.1/01:2015.
Перелік а) доповнити маркерами у такій редакції:
«-час деемульсації - не більше 600 с
- схильність до піноутворення - не більше 200 мл при 24 ОС»
та доповнити реченням у такій редакції:
«При неможливості відновлення експлуатаційної якості оливи в умовах
електростанції або її виробника олива підлягає заміні»
НАЕК
Перелік б) доповнити текстом у такій редакції:
«Енергоатом»
«Для кислотного числа –
Лист №7088/06 від
кислотне число для систем регулювання і змащування
22.05.2018
не перевищує 2 мг КОН на 1 г оливи при умові дотримання нормам:
- антикоррозійних властивостей;
- змін у кінематичної в’язкості і спалаху у відкритому тиглі;
- вмісту (масової долі) розчиненого шламу;
- схильності до піноутворення;
- часу деемульсації.»
ПАТ
12.15.18 Експлуатація турбінних олив необхідно здійснювати відповідно до
«Центренерго» вимог інструкцій, розроблених на підставі РД 34.43.102; РД 34.43.106 і
СОУ
Лист №1591 від ВЕА. 100.1/01:2015.
27.04.2018
Видалити текст щодо відновлення якості вогнестійких турбінних олив та
НАЕК
викласти у такій редакції:
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
«Експлуатацію турбінних олив необхідно здійснювати відповідно до вимог
22.05.2018
інструкцій, розроблених на підставі РД 34.43.102 і РД 34.43.106.»
НАЕК
Викласти у такій редакції:
«Енергоатом»
«Використання нових олив дозволяється за технічними рішеннями
Лист №7088/06 від енергогенеруючих і енергопостачаючих компаній, оформленими у
22.05.2018
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встановленому порядку. Під час підготовки технічного рішення необхідно
звертатися за погодженням застосування оливи до виробників обладнання»
Доповнити новим пунктом у такій редакції:
НАЕК
«Можливість змішування та сумісність олив перевіряється лабораторними
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від випробуваннями згідно відповідної методики, яку розроблює і вводить в дію як
22.05.2018
нормативний документ енергогенеруюча (енергопостачальна) компанія.»
Вимоги до систем власних потреб розпорошені по різним розділам Правил, а деякі
з них, що наведені в інших НТД, не враховані.Пропонується створити нову главу 12.16
Системи власних потреб електростанцій і підстанцій.
В главу 12.16 перенести зміст деяких параграфів, зокрема 12.2.7, 12.5.17, 13.6.3,
13.6.4, які відповідно вилучити з Правил.
12.16 Системи власних потреб електростанцій і підстанцій.
12.16.1 Системи власних потреб (СВП) мають забезпечувати безперебійне
електричне живлення механізмів, систем захисту, керування, сигналізації, оперативного
струму, пожежогасіння, освітлення та інших потрібних функцій. Параметри
електроенергії СВП в нормальних і ремонтних режимах повинні відповідати нормам
якості згідно з державним стандартом (ГОСТ 13109).
12.16.2 Схеми власних потреб (ВП) змінного і постійного струму енергооб'єктів,
в т.ч. і пускових комплексів, з огляду на їх безпеку для персонала і надійність, повинні
Державна інспекція
відповідати вимогам норм технологічного проектування та глав 4.1, 4.2 і 4.4 ПУЕ,
з експлуатації
зокрема мати:
електричних
- секціонування шин;
станцій і мереж
-автоматичне введення резервного живлення (АВР) будь-якої секції шин ВП усіх
Лист від 05.05.2018
напруг;
№83
- розподілу джерел живлення ВП по системах і секціях шин з урахуванням дії АВР
і збереження в роботі механізмів ВП у разі зникнення (глибокого провалу) напруги на
секції. Джерела робочого і резервного живлення повинні бути приєднані до різних
секцій шин живлячої РУ;
- роздільне прокладання (по різним трасам, або різним бокам кабельних споруд –
з забезпеченням протипожежних вимог) силових і контрольних кабелів, що взаємно
резервують електроживлення і керування відповідальних електроприймачів, які
забезпечують вимкнення основного устатковання в аварійних ситуаціях;
- забезпечення надійного живлення механізмів ВП у разі несинхронної роботи шин
(їх частин) електростанції.
Схеми і пристрої РЗА СВП мають забезпечувати збереження працездатності при
повному або частковому відокремленні живлення механізмів та інших струмоприймачів
ВП електростанції від ЕЕС у разі відхилення частоти та/або напруги до значень,
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визначених як небезпечні для безперебійної роботи ВП і основного устатковання, з
найменшою втратою робочої потужності електростанції.
12.16.3 Приєднання сторонніх споживачів (електроприймачів) до шин РУ ВП
електростанцій та підстанцій, як правило, забороняється. Винятки мають бути
обґрунтовані проектним рішенням.
12.16.4 Джерела і схеми оперативного струму СВП повинні вибиратися згідно з
нормами технологічного проектування, ПУЕ та вимогами виробників основного
устаковання і обладнання СВП.
Джерела і схеми змінного та випрямленого оперативного струму підстанцій
напругою до 150 кВ включно мають забезпечувати, як мінімум, одноразове вимкнення
короткого замикання в будь-якому елементі підстанції чи прилеглої мережі.
Основними джерелами оперативного струму АЕС, ТЕС, ГЕС (ГАЕС), підстанцій
напругою 220 кВ і вище мають бути акумуляторні батареї.
Джерела і схеми оперативного струму ВЕС і СЕС визначааються проектом на
підставі вимог виробника основного устатковання.
В схемах оперативного змінного струму технологічних захистів і АСК
технологічних процесів електростанцій і підстанцій 330 кВ і вище необхідно
установлювати агрегати безперебійного живлення (АБЖ) з безінерційним
перемиканням.
12.16.5 Кільцеве живлення електроприймачів оперативного струму в
нормальному режимі слід тримати розімкнутим.
12.16.6 Схеми живлення аварійних оливних помп змащування і ущільнення
турбоагрегатів мають забезпечувати безаварійне зупинення в умовах повного зникнення
змінного струму. При цьому робота аварійнихоливних помп не повинна припинятися
при відновленні тиску оливи.
12.16.7 У випадках короткочасної перерви електроживлення ВП електростанцій
(на час автоматичного вимкнення КЗ, роботи АВР, тощо) має бути забезпечений
груповий самозапуск електродвигунів (у тому числі синхронних та електродвигунів з
регульованою частотою обертання) відповідального тепло- та гідромеханічного
устатковання у разі повторної подачі напруги від робочого або резервного джерела
живлення зі збереженням стійкості технологічного режиму основного устатковання.
Сумарна тривалість перерви живлення, обумовлена витримками часу
технологічних і електричних захистів і автоматик та роботою комутаційних апаратів,
повинна бути мінімально можливою, але не більше 2,5 с. Допустима тривалість перерви
в електроживленні ГЦП на АЕС визначена умовами захисту ЯР.
Якщо така тривалість перерви живлення не дозволяє здійснити успішний
груповий самозапуск, або не забезпечується самозапуск окремих електродвигунів
(наприклад, синхронних), що унеможливлює стійкість основної технології, слід
застосовувати спеціальні заходи: швидкодійні комутаційні апарати, швидкодійні
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мікропроцесорні АВР (ШАВР) з пуском за відхиленням параметрів характерних
процесів (електричний кут між векторами напруги різних секцій ВП, зменшення та
швидкість зменшення частоти напруги на робочій секції ВП чи обертів електродвигуна,
тиск чи продуктивність механізму, тощо).
Для полегшення самозапуску відповідальних механізмів, як правило, має бути
передбачений груповий захист мінімальної напруги. Переліки відповідальних
механізмів, які беруть участь у самозапуску, та невідповідальних механізмів,
електродвигуни яких вимикаються груповими захистами мінімальної напруги,
складаються на підставі проектних розрахунків і аналізу спеціалістами відповідних
технологічних цехів і затверджуються технічним керівником електростанції.
Достатність заходів із забезпечення самозапуску повинна бути перевірена
експериментально. Умови проведення і кількість дослідів з перевірки самозапуску
вибираються з урахуванням проектних розрахунків та за досвідом експлуатації на
електростанціях з аналогічним складом устатковання.
12.16.8 На електростанціях схеми керування комутаційними апаратами, в т.ч.
контакторами і магнітними пускачами, в колах відповідальних електроприймачів ВП
повинні забезпечувати їх керованість, або у визначених випадках, автоматичне повторне
увімкнення при відновленні напруги після його короткочасного (під час розрахункового
перехідного процесу) зниження (провалу) напруги.
Установка запобіжників в СВП електростанцій допускається в колах
живлення змінним струмом тільки невідповідальних електроприймачів (зварювання,
електродвигунів, не пов'язаних з основним технологічним процесом, майстерень, та
подібн.).
12.16.9 Апарати захисту в колах СВП не повинні реагувати на нормальні пускові
режими та мають забезпечувати чутливість та селективність відповідно до вимог ПУЕ.
12.16.10 Запобіжники в колах живлення змінним і постійним струмом повинні
оснащуватися стандартними каліброваними плавкими вставками. Застосування
саморобних плавких вставок забороняється.
12.16.11 Працездатність АВР та резервного устатковання СВП, включно з
джерелами і пристроями гарантованого резервного електроживлення (акумуляторні
установки, дизельні та інші мотор-генератори, пристрої АБЖ, тощо), повинна
регулярно перевірятися за затвердженими планами і програмами, з урахуванням
інструкцій виробників обладнання СВП.
12.16.12 Технічне обслуговування і ремонти обладнання СВП, як правило,
виконується разом з основним устаткованням енергооб'єкта. При виведенні в ремонт
СВП без вимкнення основного устатковання має бути забезпечено повноцінне
електроживлення основного технологічного процесу, а у разі погіршення надійності
електроживлення на час ремонту СВП повинні бути розроблені ремонтні режими
(схеми) з попередньо опрацьованими заходами на випадок технологічних порушень.
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12.16.13 Технічне обслуговування щитів та збірок (шаф) постійного і змінного
струму та комутаційних апаратів СВП необхідно провадити один раз у 6-8 років,
включаючи ревізію контактних з'єднань, перевірку перерізу з'єднувальних перемичок і
збірних шин, перевірку розчеплювачів автоматичних вимикачів і працездатності
контакторів і магнітних пускачів, випробування підвищеною напругою промислової
частоти (або випрямленою напругою 2,5 кВ в дозволених для цього колах).
Технічне обслуговування пристроїв РЗА СВП провадиться згідно з главою 12.9
Правил.
12.16.14 Періодичність і обсяг робіт з технічного обслуговування і ремонту СВП
визначається на підставі вимог НТД, інструкцій виробників устатковання та досвіду
експлуатації і затверджуються технічним керівником енергооб'єкту.
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НАЕК
У назвах документів СОУ 40.1-21677681-01:2009 та ГКД 34.25.301-96
«Енергоатом»
виправити Мпа та МПА відповідно на МПа
Додаток А
Лист №7088/06 від
22.05.2018
Додаток А п.3 5- абзац:
«Допустимість збільшення індивідуального ресурсу понад наведений в
СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401 (додаток Б) парковий ресурс для конкретних
типорозмірів труб і параметрів середовища або застосування наведеного у цьому
додатку паркового ресурсу для деталей з меншою фактичною товщиною стінки
або вищими параметрами середовища, повинні бути узгодженні з спеціальною
організацією, яка має дозвіл на виконання даного виду діяльності
(наприклад ЛьвівОРГРЕС.
ПАТ
«Центренерго»
Додаток А
Більшість встановлених труб різного типорозміру на обладнані ТЕС були
Лист №1591 від
спроектовані в часи СРСР організаціями які знаходяться на території сучасної
27.04.2018
Росії. З огляду на обстановку що склалася у відносинах між Україною і Росією
узгодити парковий ресурс труб з проектувальником, тільки силами ТЕС, немає
можливості.

Ураховано.

Ураховано частково.

Примітка.
Друге
зауваження
не
приймається, тому що
озвучений парковий ресурс
згідно з СОУ-Н ЕЕ 17.406 в
пункті г) стосується згинів
необігрівних труб, що
відключаються разом із
котлом,
із
зовнішнім
діаметром 57 мм і більше,
температурного
середовища до 450 0С
барабанних і прямотокових
котлів, що перебувають в
Додаток А, А.2
експлуатації, з робочим
г) Виключити згідно СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401 парковий ресурс до тиском 10 і 14 МПа
поверхонь нагріву не застосовується.
незалежно
від
року

1

812

2

3

4

5
виготовлення котла. СОУН
МПЕ
40.1.17.401
стосується згонів труб
поверхонь нагріву котлів,
включаючи їх необігрівні
ділянки, з температурою
середовища 450 0С і вище.
НЕК «Укренерго»
У додатку Б в Примітці 1., після кожної таблиці "перевіряння" замінити на
Ураховано
Додаток Б Лист №01/17471 "перевірку"
від 02.05.2018

Керівник розробки

А. Квицинський

Виконавець

І. Петренко

