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ТЕМА 11. Будова, технічне обслуговування  і ремонт 
трансформаторів. (11 год) 

 Урок №83. Безпека праці при обслуговуванні та ремонті трансформаторів. Безпека праці при обслуговувані та ремонті трансформаторів. 
 

 

Перед початком робіт в електроустановках в цілях безпеки необхідно проводити 

організаційні і технічні заходи.  

До організаційних заходів відносять видачу нарядів, розпоряджень і допуску до роботи, 

нагляд під час роботи, оформлення перерв в роботі, перекладів на інше робоче місце і 

закінчення роботи.  

Наряд - це завдання на безпечне виробництво робіт, що визначає їх місце і зміст, час 

початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за 

безпеку виконання робіт. Наряд виписується на бланку спеціальної форми. Розпорядження - 

це завдання на виробництво робіт, визначальний їх зміст, місце і час, заходи безпеки і осіб, 

яким доручено виконання цих робіт. Наряди і розпорядження видають особи, що мають 

групу по електробезпеці не нижче V в електроустановках напругою вище 1000 В, і не нижче 

IV в установках напругою до 1000 В. Наряд на роботу виписується під копірку в двох 

екземплярах і видається оперативному персоналу безпосередньо перед початком підготовки 

робочого місця до роботи  

При роботі по наряду бригада повинна складатися не менше ніж з двох чоловік - 

виробника робіт і члена бригади. Виробник робіт відповідає за правильність підготовки 

робочого місця, виконання необхідних для виробництва робіт заходів безпеки. Він же 

проводить інструктаж бригади про ці заходи, забезпечує їх виконання її членами, стежить за 

справністю інструменту, такелажного, ремонтного оснащення. Виробник робіт, що 

виконуються по наряду в електроустановках напругою вище 1000 В, повинен мати групу по 

електробезпеці не нижче IV, в установках до 1000 В і для робіт, що виконуються по 

розпорядженню, - не нижче III. 

Допуск до роботи здійснюється допускаючим - відповідальною особою з оперативного 

персоналу. Перед допуском до роботи відповідальний керівник і виробник робіт разом з тим, 

що допускає перевіряють виконання технічних заходів щодо підготовки робочого місця. 

Після цього той, що допускає перевіряє відповідність складу бригади і кваліфікації 

включених в неї осіб, прочитує по наряду прізвища відповідального керівника, виробника 

робіт, членів бригади і зміст дорученої роботи; пояснює бригаді, звідки знята напруга, де 

накладені заземлення, які частини ремонтованого і сусідніх приєднань залишилися під 

напругою і які особливі умови виробництва робіт повинні дотримуватися; указує бригаді 
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межі робочого місця і переконується, що все їм сказане зрозуміло бригадою. Після 

роз'яснень допускаючий доводить бригаді, що напруга відсутня, наприклад, в установках 

вище 35 кВ за допомогою накладення заземлень, а в установках 35 кВ і нижче, де заземлення 

не видно з місця роботи, - за допомогою покажчика напруги і дотиком рукою до 

струмоведучих частин.  

З моменту допуску бригади до робіт для попередження порушень вимог техніки 

безпеки виконавець робіт або спостерігач здійснює нагляд. Спостерігачу забороняється 

суміщати нагляд з виробництвом якої-небудь роботи і залишати бригаду без нагляду під час 

її виконання. Вирішується короткочасна відсутність одного або декількох членів бригади. За 

відсутності виробника робіт, якщо його не може замінити відповідальний керівник або особа, 

що видала даний наряд, або особа з оперативного персоналу, бригада виводиться з 

розподільного пристрою, двері РУ закриваються і оформлюється перерва в роботі. 

Періодично перевіряється дотримання працюючими правил техніки безпеки. При 

виявленні порушень ПТБ або виявленні інших обставин, загрозливих безпеці працюючих, у 

виробника робіт відбирається наряд і бригада віддаляється з місця роботи. 

При перерві в роботі впродовж робочого дня бригада віддаляється з РУ, після перерви 

жоден з членів бригади не має права увійти в РУ у відсутність виконавця робіт або 

спостерігаючого, оскільки під час перерви можуть відбутися зміни в схемі, виробництва 

робіт, що відбиваються на умовах. Після закінчення робіт робоче місце упорядковується, 

приймається відповідальним керівником, який після виведення бригади виконавцем робіт 

розписується в наряді про їх виконання. Оперативний персонал оглядає устаткування і місця 

роботи, перевіряє відсутність людей, сторонніх предметів, інструменту, знімає заземлення і 

перевіряє відповідно до прийнятого порядку обліку, видаляє тимчасову огорожу, знімає 

плакати «Працювати тут», «Влізати тут», встановлює на місце постійні огорожі, знімає 

плакати, вивішені до початку роботи. Після закінчення перерахованих робіт наряд 

закривається і включається електроустановка. 

До технічних заходів відносять відключення напруги і вживання заходів, що 

перешкоджають помилковому або мимовільному включенню комутаційної апаратури, 

вивішування заборонних плакатів, перевірку відсутності напруги, накладення заземлень, 

вивішування застережливих і приписуючих плакатів. 

У електроустановках напругою вище 1000 В з усіх боків, звідки може бути подана 

напруга на місце роботи, при відключенні повинен бути видимий розрив, який здійснюється 

відключенням роз'єднувачів, віддільників і вимикачів навантаження без автоматичного 

включення їх за допомогою пружин, встановлених на самих апаратах. Видимий розрив 

можна створити, знявши запобіжники, або від'єднавши, або знявши шини і дроти. 

Трансформатори напруги і силові трансформатори відключаються з обох боків, щоб 
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виключити зворотну трансформацію. Щоб уникнути помилкового або мимовільного 

включення комутаційних апаратів виконують наступні заходи:  

- ручні приводи у відключеному положенні і стаціонарні огорожі замикають на 

механічний замок;  

- у приводів комутаційних апаратів, що мають дистанційне керування, відключають 

силові ланцюги і ланцюги оперативного струму;  

- у вантажних і пружинних приводів вмикаючий вантаж або пружини приводять в 

неробоче положення.  

У електроустановках напругою до 1000 В залежно від конструкції замикають рукоятки 

або дверці шафи, вкривають кнопки, встановлюють між контактами ізолюючі накладки, 

від'єднують кінці проводів від вмикаючої котушки. Відключене положення апаратів з 

недоступними для огляду контактами визначається перевіркою відсутності напруги.  

На приводах ручного і ключах дистанційного керування комутаційної апаратури вивішують 

заборонні плакати «Не включати. Працюють люди», а на повітряних і кабельних лініях - «Не 

включати. Робота на лінії». Залежно від місцевих умов і характеру роботи не відключені 

струмоведучі частини, доступні для ненавмисного дотику на час роботи, захищають щитами, 

екранами з ізоляційних матеріалів, ізолюючими накладками або встановлюють спеціальні 

пересувні огорожі.  

Робоче місце захищають канатом з вивішеними на них плакатами «Стій. Напруга», 

оберненими всередину простору, що захищається. На конструкціях, по яких дозволено 

підніматися, вивішують плакат «Працювати тут», на сусідніх - «Не влізай. Уб'є!». На всіх 

підготовлених робочих місцях після накладення заземлення і огорожі робочого місця 

вивішують плакат «Працювати тут».  

Під час роботи забороняється переставляти або прибирати плакати і встановлені 

тимчасові огорожі, а також проникати на територію захищених ділянок.  

Відсутність напруги перевіряють між всіма фазами, кожною фазою і землею, кожною 

фазою і нульовим дротом.  

Для включення на паралельну роботу трансформаторів, ліній і кабелів необхідне їх 

попереднє фазування, тобто визначення однойменних фаз, що підлягають з'єднанню. 

Фазування проводять на відключених роз'єднувачах, вимикачах або кабелях, від'єднаних від 

лінійних роз'єднувачів. На цій роботі повинні бути зайняте не менше двох осіб, що мають III 

і IV групи. 

Оперативний персонал (або працівники електролабораторії під його спостереженням) 

проводить фазування по розпорядженню. Без участі оперативного персоналу фазування 

проводять по наряду.  

Перед початком роботи необхідно надіти головний убір, щільно застебнути одяг, надіти 
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діелектричні рукавички і окуляри. Стояти слід стійко на ізолюючій підставі і не торкатися 

стін або заземлених частин. Перед фазуванням перевіряють напругу на всіх шести затисках 

від обох джерел живлення: при напрузі до 220 В - струмошукачем, при напрузі вище 220 В - 

покажчиком напруги з додатковим резистором.  

При фазуванні, щупом покажчика напруги торкаються до струмопровідного проводу 

якої-небудь фази, а щупом іншої трубки з додатковим резистором - до тієї ж фази іншого 

джерела. При збігу однойменних фаз лампи світитися не будуть, оскільки відсутня різниця 

потенціалів. Якщо фази переплутані, покажчик покаже наявність напруги. Тоді фазування 

виправляють тільки після повного зняття з електроустановки напруги і виконання інших 

необхідних заходів безпеки. Покажчик напруги, що використовується при фазуванні, 

повинен бути розрахований на подвійну робочу напругу фазованих ланцюгів або мати 

відповідний додатковий резистор.  

 

Під час експлуатації і випробувань трансформаторів їх баки повинні бути 

заземлені. 

Забороняється знаходження на кришці бака і підйом інструментів і інших 

предметів на кришку бака під час роботи трансформатора. 

Огляд газового реле слід здійснювати із спеціального майданчика стаціонарних 

сходів трансформатора.  

Під час огляду працюючого трансформатора забороняється знаходитися в зоні 

викиду масла із запобіжного клапана або вихлопної труби. 

Забороняється наближатися до трансформатора, що знаходиться під напругою з 

явними ознаками пошкодження: сторонні шуми, розряди на ізоляторах, сильна 

(струменем) тіч масла і ін.  

Забороняється перемикати рукояткою пристрій РПН трансформатора, що 

знаходиться під напругою.  

На працюючому трансформаторі затиски вторинних обмоток вбудованих 

трансформаторів струму повинні бути замкнуті накоротко за допомогою спеціальних 

перемичок в шафі затисків або приєднаннями вторинних ланцюгів захисту, 

електроавтоматики, і вимірювань. При цьому забороняється розривати ланцюги. 

підключені до вторинних обмоток трансформаторів струму без попереднього 

закорочування обмоток перемичкою.  

Зварювальні роботи на непрацюючому трансформаторі, при необхідності, слід 

виконувати тільки після заповнення його маслом до рівня 200 - 250 мм вище за місце 

зварювання щоб уникнути займання пари масла.  

Під час проведення зварювальних робіт, з метою усунення течі масла в 
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трансформаторі, необхідно створити вакуум, який забезпечує припинення течі масла в 

місці зварки.  

Для виконання монтажних або ремонтних робіт усередині бака трансформатора 

необхідно продути бак трансформатора сухим чистим повітрям і забезпечити 

природну вентиляцію відкриттям верхніх і нижніх люків. В процесі виконання робіт 

необхідно здійснювати безперервний контроль за людьми, що знаходяться усередині 

бака трансформатора.  

Під час заповнення трансформатора маслом або під час зливу масла бак 

трансформатора і виводи його обмоток повинні бути заземлені, щоб виключити появу 

електростатичних розрядів.  

Необхідно уникати попадання і тривалої дії трансформаторного масла на шкіру. 

 

 


