














і 





































1 



































СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 
9.10 П, К, Т Випробування трансформаторного 

м а с л а 

9.10.1 Фізико-хімічний аналіз провадять згідно з роз

ділом 2 6 . 

9.10.2 Хроматографічний аналіз вільних та розчи
нених газів провадять згідно з діючими Методичними 
вказівками. 

Для негерметичних трансформаторів випробування не 

провадиться. 
9.11 П, К, М Випробування конденсаторів 
є м н і с н и х трансформаторів напруги 
Випробування провадять згідно з розділом 20 та інструк

цією підприємства-виробника. 
9.12 П, К, Т Випробування вентильних 
розрядників ємнісних трансформаторів напруги 
і каскадних трансформаторів с т р у м у 

Провадять згідно з розділом 21 та інструкцією підпри

ємства-виробника. 
9.13 П, М Контроль ізоляції під робочою напругою 
Контроль ізоляції трансформаторів струму під робо

чою напругою рекомендовано провадити в трансформа
торах струму на напругу 330—750 кВ. 

Для трансформаторів струму вимірювання згідно з 9.1, 
9.2 і 9.10 можуть провадитися лише у разі незадовільних 
результатів контролю під напругою за 9.13. 

Контрольовані параметри: зміна тангенса кута діелек
тричних втрат (Atg8) і ємності (ЛС/С) основної ізоляції або 
(та) зміна її модуля повної провідності (AY/Y). Дозволяється 
контроль за одним з параметрів (Atg8 або AY/Y). 

Зміну значень контрольованих параметрів визначають 
як різницю результатів двох вимірювань: чергових і під ча^ 
введення в роботу системи контролю під напругою. 
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Граничні значення збільшення контрольованого па

раметра (за нормальних погодних умов) становлять 5 % 
значення, виміряного під час введення в роботу систе
ми контролю під напругою. 

Періодичність контролю трансформаторів струму під 
робочою напругою залежно від величини контрольованого 
параметра і граничні значення параметра визначаються 
згідно з вимогами СОУ-Н-МПЕ 40.1.46.301. 

У разі виявлення відхилень, більших ніж наведено у 
СОУ-Н-МПЕ 4 0 . 1 . 4 6 . 3 0 1 , рекомендовано відключити ТС і 
провести вимірювання tg5 за напруги до 190 (210) кВ. Оцінку 
стану ізоляції провести з урахуванням вимог 9.2. 

9.14 П, К, М Елегазові вимірювальні 
трансформатори 

9.14.1 Трансформатори струму 
типу ТОГ-110,150, 500, 750 кВ 
9.14.1.1 Перед введенням в експлуатацію (першим 

увімкненням), П: 

— tg5, виміряний за напруги 10 кВ, не повинен пере
вищувати tg5, виміряний на заводі-виробнику, більше ніж 
на 50 %; 

— ємність не повинна відрізнятися від заводської біль
ше ніж на ± 5 %; 

— опір ізоляції нульового виводу відносно корпусу і 
вторинних обмоток між собою і корпусом, виміряний мега-
омметром на 1000 В, повинен бути не менше ніж 300 М О м ; 

— ізоляцію вторинних обмоток і ізоляцію нульового 
виводу необхідно випробувати напругою 3 кВ протягом 
однієї хвилини; 

— перевірку контрольних точок характеристик намаг
нічування виконувати згідно з 9.4. 

9-14.1.2 В експлуатації, Т, в перші два роки — один 
Р а з на рік, а далі — один раз на три роки: 

79 

























































































































































































Код УКНД 29.020 

УДК 621.31:006.86](083) 

Ключові слова: акумуляторні батареї, вимірювання, 
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