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ПОПРАВКИ,
ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

29. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
29.240.10

ДСТУ 3399-96 Підстанції трансформаторні комплектні потужністю від 25 до 2500 кВ • А на 
(ГОСТ 14695-97) напругу до 10 кВ. Загальні технічні умови

Місце поправки Надруковано Повинно бути

Розділ 2 ГОСТ 14192-96
ГОСТ 14254-96 Степени защиты, 
обеспечиваемые оболочками

ГОСТ 14192-77
ГОСТ 14254-96 Степени защиты, 
обеспечиваемые оболочками (Код IP)

(ІПС № 3-99)



29.240.10 (Е16)

ДСТУ 3399-96 Підстанції трансформаторні комплектні потужністю від 25 до 2500 кВ • А на
(ГОСТ 14695-97) напругу до 10 кВ. Загальні технічні умови

Місце поправки Надруковано Повинно бути

Розділ 1 третій абзац і руйнують які руйнують

Пункт 3.2 (ПНВ) (ПВН)

Пункт 3.6 заданого ступеня заданий ступінь

Пункт 3.10 визначено визначена

Підпункт 5.8.4 (другий абзац) показники показчики

Підпункт 5.8.8 (шостий абзац) застосовувати застосовуватись

Таблиця 3 пункт 2 керування захисту керування, захисту

Підпункт 7.5.3 у частині вимог у частині вимог, що перевіряються,

Пункт 9.4 повинно слід

(ІП С  N8 7 -9 9 )
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ДСТУ 3399-96 
(ГОСТ 14695-97)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДСТАНЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРНІ КОМПЛЕКТНІ 
ПОТУЖНІСТЮ ВІД 25 ДО 2500 кВ • А НА НАПРУГУ

ДО 10 кВ
Загальні технічні умови

ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ 
МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 2500 кВ - А НА НАПРЯЖЕНИЕ 

ДО 10 кВ
Общие технические условия

COMPACT UNIT SUBSTATIONS 
RATED AT 25— 2500 kV • A UP TO 10 kV

General specifications

Чинний від 1 9 9 9 —0 7 —01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Цей стандарт поширюється на комплектні трансформаторні підстанції (КТП) негермети- 

зовані у металевих оболонках загального призначення на напругу до 10 кВ, які використо
вуються для приймання, перетворювання і розподілу електроенергії трифазного змінного 
струму частоти 50 і 60 Гц, що виготовляються для різних галузей народного господарства та 
для експорту.

Стандарт не поширюється на:
— КТП, які працюють у середовищі, що містить їдкі корозійні пари та гази, і руйнують ме

тали та ізоляцію;
— спеціальні КТП, призначені для рухомих установок і для живлення окремих електро

приводів цільового призначення, наприклад, заглибних електродвигунів насосів для добування 
нафти;

— вибухозахищені і рудничні КТП.
Обов'язкові вимоги до якості КТП, які забезпечують її безпеку для життя, здоров’я та 

майна населення, викладені у розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти;
ДСТУ 3020—95 (ГОСТ 12434—93) Апарати комутаційні низьковольтні. Загальні технічні 

умови
ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения. ЕСЗКС. Покрытия ла

кокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
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ГОСТ 12.2.007.0—75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.2.007.3—75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. 

Требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.4—96 ССБТ. Шкафы комплектных распределительных устройств и комп

лектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности
ГОСТ 1516.1—76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. 

Требования к электрической прочности изоляции
ГОСТ 8024—90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напря

жение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испы
таний

ГОСТ 9920—89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина 
пути утечки внешней изоляции

ГОСТ 10434—82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие техни
ческие требования

ГОСТ 11677—85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия 
ГОСТ 12969—67 Таблички для машин и приборов. Технические требования 
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 14209—97 (МЭК 354—91) Руководство по нагрузке силовых масляных трансформато

ров
ГОСТ 14254—96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
ГОСТ 14693—90 Устройства комплектные распределительные негерметизированные в 

металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для раз

личных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспорти
рования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15151—69 Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропи
ческим климатом. Общие технические условия

ГОСТ 15543.1—89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости 
к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 15963—79 Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Об
щие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 16511—86 Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленно
сти. Технические условия

ГОСТ 16555—75 Трансформаторы силовые трехфазные герметичные масляные. Техни
ческие условия

ГОСТ 17412—72 Изделия электротехнические для районов с холодным климатом. Тех
нические требования, приемка и методы испытаний

ГОСТ 17516.1—90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к 
механическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 20248—82 Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 
2500 кВ - А на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний

ГОСТ 21242—75 Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые. 
Основные размеры

ГОСТ 23216—78 Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспор
тированию, временной противокоррозионной защите и упаковке.

З ВИЗНАЧЕННЯ
У цьому стандарті подані такі терміни та визначення:

3.1 Комплектна трансформаторна підстанція (КТП) — електротехнічний пристрій для 
приймання, перетворювання і розподілу електроенергії трифазного змінного струму, що скла
дається із пристрою з боку вищої напруги (ВН), силового трансформатора, розподільного при
строю з боку нижчої напруги (НН) і шинопроводів між ними, які поставляються у зібраному або 
підготовленому для складання вигляді.



3.2 Пристрій з боку вищої напруги (ПНВ) — негерметизований пристрій в металевій обо
лонці (або без оболонки для деяких типів щоглових КТП) з вмонтованими в нього апаратами для 
комутації, керування і захисту (або без них — глухий увід), який служить для приймання електро
енергії і передавання її по колах, обумовлених схемою комутації на боці вищої напруги транс
форматора.

3.3 Розподільний пристрій з боку нижчої напруги (РПНН) — пристрій у металевій обо
лонці, призначений для розподілу електроенергії і складається з одного або кількох шаф з вмон
тованими в них апаратами для комутації, керування, вимірювання і захисту.

3.4 Шинопровід — струмовідні елементи, розташовані у металевій оболонці, призначені 
для сполучення головних кіл складових частин КТП згідно з електричною схемою сполучення 
і конструктивним виконанням КТП,

3.5 Транспортний блок — КТП у зборі або складова частина її, підготовлена для складання 
на місці монтажу, яка підлягає транспортуванню у спільному упакованні (або без нього).

3.6 Оболонка — частина КТП, що забезпечує захист встановленого всередині устаткування 
від зовнішніх впливів і заданого ступеня захисту.

3.7 Головне коло — усі струмовідні частини КТП, що входять до кола, призначеного для 
передавання електричної енергії.

3.8 Допоміжне коло — усі струмовідні частини КТП, що входять до кола (яке не є голов
ним), призначеного для керування, захисту, вимірювання, сигналізації, регулювання, освітлення 
та ін.

3.9 Ступінь захисту — забезпечуваний оболонкою ступінь захисту персоналу від доступу 
до небезпечних частин, проникнення твердих сторонніх тіл і (або) води, яка підтверджується 
стандартними методами випробування.

3.10 Температура навколишнього повітря — температура повітря, що оточує оболонку 
КТП, визначено за заданих умов.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ
4.1 Класифікація виконань КТП повинна відповідати зазначеній у таблиці 1 і передбача

тися у технічних умовах на конкретні типи КТП.

Таблиця 1

Ознака класифікації КТП Виконання

1 За видом силового трансформатора 3 масляним трансформатором;

з герметичним масляним трансформатором;

з трансформатором, заповненим негорючим 
рідким діелектриком;

з сухим трансформатором

2 За способом виконання нейтралі 
обмотки трансформатора на боці НН

3 глухозаземленою нейтраллю; 
з ізольованою нейтраллю

3 За взаємним розташуванням частин 
КТП

Однорядне, дворядне

4 За кількістю силових трансформаторів, 
що застосовуються '

3 одним трансформатором; 
з двома і більше трансформаторами

5 За виконанням уводів у ПВН Кабельний, шинний, повітряний



Закінчення таблиці 1

Ознака класифікації КТП Виконання

6 За виконанням виводів із РПНН

7 За видом кліматичного виконання

8 За ступенем захисту оболонки

9 За способом встановлення автоматич
них вимикачів

10 За наявністю коридора (тамбура) 
обслуговування в ПВН і РПНН категорії 
розміщення 1

Шинний, повітряний, кабельний (верхнє або 
нижнє розташування)

У1; ХЛ1; УХЛ1; Т1; УЗ; ТЗ згідно з ГОСТ 15150, 
ГОСТ 15543.1 і у сполученні категорій розмі
щення для виконань У і Т (змішане встанов
лення):

1 — для ПВН, шинопроводу і силового транс
форматора;

3 -  для РПНН

Згідно з ГОСТ 14254

3 висувними вимикачами; 
із стаціонарними вимикачами

Без коридора (тамбура) обслуговування; 
з коридором (тамбуром) обслуговування

4.2 Основні параметри КТП повинні відповідати зазначеним у таблиці 2. 

Таблиця 2

Назва параметра Значення

1 Потужність силового трансформатора, кВ • А 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 
1000; 1600; 2500

2 Номінальна напруга на боці ВН, кВ 6; 10

3 Найбільша робоча напруга на боці ВН, кВ 7,2; 12

4 Номінальна лінійна напруга на боці НН, кВ 0,23; 0,4; 0,69

5 Номінальний струм збірних шин на боці ВН, А 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250

6 Номінальний струм збірних шин на боці НН, А 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 
1600; 2500; 4000

7 Струм термічної стійкості протягом 3 с 
на боці ВН, кА

4; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 
40

8 Струм електродинамічної стійкості на боці ВН, кА 10; 16; 21; 26; 32; 41; 51; 64; 81; 102

9 Рівень ізоляції згідно з ГОСТ 1516.1 Нормальна ізоляція; полегшена ізоля
ція

10 Частота, Гц 50; 60

Примітка 1. На замовлення споживача допускається виконання КТП з часом витоку струму термічної стійкості 
на боці ВН 1 с . 

Примітка 2. За частоти 60 Гц параметри КТП уточнюються у технічних умовах на конкретні типи КТП.



Закінчення таблиці 2

Примітка 3. На замовлення споживача допускаються виконання КТП з іншими значеннями номінально; на
пруги на боці НН, значення цієї напруги і параметри КТП повинні уточнюватись у технічних умовах на конкретні 
типи КТП.

Примітка 4. Значення струмів термічної і електродинамічної стійкості на боці НН повинні зазначатись 
у технічних умовах на конкретні типи КТП.

4.3 Номінальні струми уводів ВН і НН, а також збірних шин НН КТП повинні бути не меншими 
від номінальних струмів силового трансформатора.

Переріз нульової шини в РПНН повинен відповідати 50 % номінального струму силово
го трансформатора.

На замовлення споживача допускається використовувати нульові шини, які відповідають 
70 % номінального струму.

4.4 У шафах РПНН групові відгалуження від збірних шин до кількох комутаційних апаратів 
головного кола повинні витримувати тривале навантаження, що дорівнює сумі номінальних 
струмів ввімкнутих апаратів, але не більше номінального струму трансформатора. У техніч
но обгрунтованих випадках допускається зазначене навантаження зменшувати до 70 % но
мінального струму.

4.5 Стійкість до струмів короткого замикання збірних шин РПНН і відгалужень від них у 
границях КТП повинна відповідати стійкості до струму короткого замикання уводів з боку НН 
трансформатора. Тривалість струму термічної стійкості — 1 с.

Під час встановлення на уводі НН КТП автоматичного вимикача збірні шини і відгалуження 
від них повинні відповідати термічній і динамічній стійкості вимикача, але не більше стійкості 
до струму короткого замикання уводів з боку НН силового трансформатора. Тривалість дії 
струму термічної стійкості повинна дорівнювати часові верхнього значення спрацьовування 
у зоні струмів короткого замикання вимикача.

Примітка 1. Вимога не розповсюджується на відгалуження до апаратів кіл вуличного освітлення, власних 
потреб підстанцій і допоміжних кіл.

Примітка 2. Стійкість до струмів короткого замикання відгалужень від збірних шин до лінійних комутацій
них апаратів головних кіл (до і після них) на номінальний струм до 250 А — відповідно до термічної і електричної 
стійкості електричних апаратів, але не більше стійкості до струму короткого замикання уводів з боку НН силового 
трансформатора.

4.6 Структура умовного позначення КТП



Приклад умовного позначення типу КТП потужністю 400 к В ’ А, класу напруги 10 кВ, на 
номінальну напругу на боці НН 0,4 кВ, кліматичного виконання ХЛ, категорії розміщення 1:

КТП-400/10/0.4-ХЛ1

Те ж саме, двотрансформаторної КТП потужністю 1600 кВ 'А ,  класу напруги 6 кВ, на но
мінальну напругу на боці НН 0,69 кВ, кліматичного виконання У, категорії розміщення 3:

2КТП-1600/6/0,69-УЗ

Те ж саме, КТП потужністю 1000 кВ*А, класу напруги 10 кВ, на номінальну напругу на 
боці НН 0,4 кВ, кліматичного виконання У, категорії розміщення для увідного пристрою з боку 
вищої напруги шинопроводу і трансформатора — 1, а розподільного пристрою з боку ниж
чої напруги — 3:

КТП-1000/10/0,4-У 1(РПНН-УЗ)

У технічних умовах на конкретні типи КТП допускається застосовувати додаткові літерні 
позначення після позначення КТП, які пояснюють тип або призначення КТП.

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Загальні вимоги

5.1.1 КТП повинні виготовлятися згідно з вимогами цього стандарту і технічних умов на 
конкретні типи КТП за робочими кресленнями і схемами головних та допоміжних кіл, затверд
женими за встановленим порядком.

Допускається за замовленням споживача виготовлення КТП за нетиповими схемами го
ловних і допоміжних кіл.

5.1.2 Технічні вимоги до ПВН згідно з ГОСТ 14693, розділ 2.
5.1.3 Технічні вимоги до силових трансформаторів, які входять до складу КТП — згідно 

з ГОСТ 11677, ГОСТ 14209, ГОСТ 16555, а також технічними умовами на конкретні типи транс
форматорів.

5.1.4 У технічних умовах на конкретні типи КТП, призначені для роботи у мережах 60 Гц, 
повинні, за необхідності, наводитись додаткові вимоги до електричної міцності, нагрівання та 
комутаційної здатності КТП.

5.2 Вимоги щодо стійкості до зовнішніх впливів

5.2.1 КТП повинні виготовлятися для роботи в умовах з номінальними значеннями кліма
тичних чинників, відповідних кліматичним виконанням У1, УЗ, ХЛ1, УХЛ1, Т1, ТЗ згідно 
з ГОСТ 15150, з урахуванням вимог згідно з ГОСТ 15151, ГОСТ 15963, ГОСТ 17412, при цьому 
для КТП кліматичного виконання УЗ нижнє значення температури навколишнього повітря 
приймають мінус 5 °С або мінус 25 °С за узгодженням із замовником.

Необхідність встановлення пристроїв підігрівання і нижні значення температур для інших 
кліматичних виконань КТП зазначаються у технічних умовах на конкретні типи КТП.

5.2.2 КТП категорії 1 згідно з ГОСТ 15150 повинні бути придатними для роботи в умо
вах ожеледі у разі товщини льоду до 20 мм і швидкості вітру до 15 м/с, а у разі відсутності 
ожеледі — за швидкості вітру до 36 м/с.

5.2.3 КТП повинні виготовлятися для роботи на висоті до 1000 м над рівнем моря.

Примітка. Допускається застосування КТП для роботи на висоті більше 1000 м над рівнем моря з дотри
манням вимог згідно З ГОСТ 15150, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 8024, ДСТУ 3020 (ГОСТ 12434).

5.2.4 Якщо умови експлуатації КТП вимагають нормування зовнішніх механічних впливів, 
то групу цих впливів визначають згідно з ГОСТ 17516.1 і зазначають у технічних умовах на 
КТП конкретних типів.

5.3 Вимоги до електричної міцності ізоляції

5.3.1 Вимоги до електричної міцності ізоляції головних кіл КТП з боку ВН частотою 50 Гц — 
згідно з ГОСТ 1516.1.



Ізоляція головних і допоміжних кіл КТП з боку НН повинна витримувати випробну напругу 
2 кВ змінного струму частотою 50 Гц протягом 1 хв.

Якщо будь-які елементи кіл відповідно до стандартів або технічних умов, згідно з якими 
вони вироблені, не допускають випробування напругою, яка дорівнює 2 кВ, то випробуван
ня повинно бути проведене за напругою не менше 1,5 кВ. За наявності у колах елементів, 
які не допускають випробування напругою, що дорівнює 1,5 кВ, випробна напруга повинна 
бути прикладена під час відімкнення цих елементів кіл. Після цього повинно бути проведе
не комплексне випробування кіл з приєднанням усіх елементів напругою, яка допускається 
усіма елементами.

Опір ізоляції електрично ізольованих кіл шаф РПНН за нормальних кліматичних умов по
винен бути не менше 1 МОм.

5.3.2 У КТП категорії 1 згідно з ГОСТ 15150 повинна бути передбачена ізоляція, розра
хована на нормальну роботу під час випадання роси і інею, або конструкцією повинна бути 
вилучена можливість їх утворення. Вимоги до довжини проходження витоку зовнішньої ізо
ляції згідно з ГОСТ 9920 повинні бути наведені у технічних умовах на КТП конкретних типів.

5.3.3 КТП, виконані з повітряними уводами, повинні бути обладнані вентильними розряд
никами або обмежувачами перенапруження на боках ВН і НН. Вентильні розрядники або об
межувачі перенапруження можуть не встановлюватись за вимогою замовника.

5.4 Вимоги до нагрівання під час тривалої роботи і струмів короткого замикання

5.4.1 Шафи КТП щодо нагрівання під час тривалої роботи в нормальному режимі повинні 
задовольняти вимоги згідно з ГОСТ 8024, ГОСТ 10434.

5.4.2 Температура нагрівання струмовідних частин КТП (головних кіл) у разі впливу 
струмів короткого замикання не повинна перевищувати:

— для металевих струмовідних частин, крім алюмінієвих, які стикаються з органічною ізо
ляцією або маслом — 250 °С;

— для струмовідних частин з міді та її сплавів, які не стикаються з органічною ізоляцією 
або маслом — 300 °С;

— для струмовідних частин з алюмінію, які не стикаються з органічною ізоляцією або 
маслом — 200 °С;

— для сталевих струмовідних частин, які не стикаються з органічною ізоляцією або маслом — 
400 °С.

5.4.3 ПВН, увід і збірні шини РПНН двотрансформаторних КТП, а також однотрансфор- 
маторних, призначених для подальшого розширення у двотрансформаторні, повинні допус
кати аварійні перевантаження на 30 % вище номінального струму силового трансформато
ра тривалістю не більше 3 год на добу, якщо тривале попереднє навантаження складало не 
більше 70 % номінального струму трансформатора.

У режимі перевантаження температура нагрівання контактів і елементів конструкції РПНН 
не нормується, але повинна забезпечуватись нормальна робота КТП після усунення переван
таження.

5.4.4 Температура нагрівання у нормальному режимі неструмовідних частин КТП, до яких 
можна торкатись під час експлуатації (листи приладові, кришки), не повинна перевищувати 
70 °С.

5.5 Вимоги до механічної міцності і стійкості

5.5.1 Конструкція КТП у частині механічної міцності повинна забезпечувати нормальні 
умови роботи і транспортування без будь-яких залишкових деформацій або пошкоджень.

5.5.2 Шафи РПНН повинні витримувати:
— 2000 відчинень і зачинень дверей;
— встановлену відповідними стандартами на комутаційні апарати кількість вмикань- 

відімкнень, а також уведень з ремонтного положення в робоче і виведення з робочого поло
ження в ремонтне (для РПНН з апаратами висувного виконання).

5.5.3 Конструкція КТП повинна унеможливлювати удавані спрацьовування вмонтованих 
у шафи приладів захисту у разі переміщення висувних елементів, а також забезпечувати нор
мальне функціонування приладів вимірювання і обліку, керування і сигналізації під час роботи 
вмонтованих апаратів.



5.5.4 Розбірні з ’єднання складальних одиниць, які підлягають механічним навантаженням 
у процесі транспортування та експлуатації, повинні мати пристосування, які перешкоджають 
самовідгвинчуванню.

5.5.5 Двері у КТП повинні без заїдання повертатися на шарнірах на кут не менше 95°, 
мати замки та ручки. Ручки можуть бути знімними або сумісними з ключем або клямкою.

5.5.6 Замки дверей ПВН і РПНН повинні зачинятися ключами з різними секретами.
5.5.7 КТП категорії розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150 повинні мати фіксацію дверей 

у крайніх положеннях.

5.6 Вимоги до контактних сполучень і струмовідних шин

5.6.1 Контактні сполучення у КТП повинні відповідати вимогам згідно з ДСТУ 3020 
(ГОСТ 12434), ГОСТ 10434, ГОСТ 8024 та ГОСТ 21242.

5.6.2 Струмовідні шини повинні мати лакофарбове покриття таких кольорів: фаза А — жов
тий, фаза В — зелений, фаза С — червоний, нульова робоча N — блакитний, ця ж шина, що 
використовується як нульова захисна, фарбується у поздовжні смуги жовтого і зеленого ко
льорів.

Застосування шин одного кольору, в тому числі з ізоляційним покриттям, а також шин 
без покриття допускається, якщо це економічно обгрунтовано за нагріванням та умовами ек
сплуатації. У цих випадках на шинах застосовують покриття відмінного кольору з поперечними 
смугами шириною не менше 10 мм (не менше одн ієї смуги на ділянці шини до 1 м) 
у місцях, які зручні для огляду.

Заземлювальні шини, прокладені відкрито, повинні мати лакофарбове покриття чорно
го кольору.

5.6.3 В увідних шафах РПНН повинні бути передбачені і позначені місця для накладан
ня переносних заземлювальних провідників.

5.7 Вимоги до конструкції

5.7.1 КТП повинні виготовлятися у повністю зібраному вигляді або транспортними бло
ками, підготовленими для монтажу на місці без розбирання комутаційних апаратів, перевірки 
надійності болтових з ’єднань і правильності внутрішніх сполучень.

5.7.2 Окремі шафи або транспортні блоки шаф КТП повинні мати пристосування для 
підйому і переміщення у процесі монтажу.

5.7.3 Конструкція КТП повинна забезпечувати встановлення на рівній підлозі (без кріплен
ня до підлоги), а також кріплення їх на фундаментах за допомогою болтів або приварюван
ня до закладних деталей фундамента.

5.7.4 Конструкція КТП повинна забезпечувати можливість заміни силового трансформа
тора без демонтажу РПНН і ПВН.

5.7.5 Конструкція КТП повинна забезпечувати локалізацію впливу дуги у межах ПВН або 
РПНН під час виникнення усередині них короткого замикання з відкритою електричною ду
гою, при цьому час д ії дуги і критерії оцінки локалізаційної здатності зазначаються у техніч
них умовах на КТП конкретних типів.

5.7.6 Конструкція шаф РПНН повинна забезпечувати взаємозамінність однотипних висув
них апаратів без додаткової підгонки.

5.7.7 Комплектувальна апаратура повинна бути призначена для роботи у КТП, або по
винні бути забезпечені нормальні умови роботи комплектувальної апаратури загального при
значення у разі застосування її у КТП.

5.7.8 Усі деталі КТП з чорних металів повинні мати захисне антикорозійне покриття.
Зовнішні і внутрішні поверхні складових частин КТП повинні мати лакофарбове покрит

тя одного кольору світлого тону. Клас покриття для зовнішніх лицевих поверхонь — не ниж
че IV, для решти — не нижче VI класу згідно з ГОСТ 9.032.

Окремі збірні одиниці (днища, полозки), а також декоративні елементи допускається фар
бувати в інші тони.

Допускається застосовувати лакофарбові покриття іншого тону, при цьому колір покриття 
слід зазначати у технічних умовах на КТП конкретних типів.

5.7.9 Конструкцією шаф РПНН і ПВН повинна бути передбачена збережуваність лакофар
бових покриттів металоконструкцій під час відчинення і зачинення дверей. -



5.8 Вимоги до допоміжних кіл

5.8.1 Номінальна напруга допоміжних кіл КТП не повинна перевищувати 400 В змінного 
струму і 440 В постійного струму.

5.8.2 У КТП прокладання проводів допоміжних кіл повинно проводитись ізольованим про
водом як у монтажних коробках, так і безпосередньо по металевих панелях із забезпечен
ням можливості контролю і заміни пошкодженого проводу.

У відсіках, де розташоване електрообладнання на напругу вище 1000 В, проводи, при
значені для приєднання апаратури НН, повинні бути відділені перегородками (або прокладені 
у трубах, металорукавах), за винятком коротких ділянок, що зазначаються у технічних умо
вах на конкретні типи КТП, відділення яких пов'язане із суттєвим ускладненням монтажу або 
конструкції.

Прокладення у шафах КТП проводів і кабелів, що не відносяться до даної шафи, не до
пускається. У виняткових випадках, коли виконання вимоги призводить до суттєвого усклад
нення монтажу або конструкції, допускається прокладати ці проводи і кабелі у трубах або 
коробках.

5.8.3 Приєднання зовнішніх контрольних кабелів і провідників повинно здійснюватись за 
допомогою затискачів або штепсельних сполучень.

5.8.4 Встановлення приладів і апаратів допоміжних кіл повинно забезпечувати можливість 
їх обслуговування без зняття напруги з головних кіл КТП. Необхідність у цій вимозі зазна
чається у технічних умовах на конкретні типи КТП.

У шафах ПВН з високовольтними запобіжниками, які мають показники спрацювання, повинна 
бути забезпечена можливість спостереження за їх станом без зняття напруги з головних кіл.

5.8.5 Роз ’єднувальні контакти допоміжних кіл між шафою КТП і висувним вимикачем, 
встановленим у ньому, повинні виконуватись у вигляді штепсельних рознімань.

5.8.6 Прилади, що встановлюються на КТП, повинні бути розташовані з фасадного боку 
для зручності спостереження за показаннями. За узгодженням із споживачем допускається 
інше розташування приладів.

Вимірювальні прилади, у тому числі і лічильники, рекомендується встановлювати у такий 
спосіб, щоб їх шкали знаходилися на висоті не більше 2000 мм від підлоги.

Апарати ручного керування (автомати, перемикачі, кнопки та ін.) рекомендується розта
шовувати на висоті не більше 1900 мм від підлоги.

Примітка. Зазначені у цьому пункті розміри допускається приймати іншими залежно від призначення КТП 
і умов ї ї  експлуатації. У цьому випадку розміри повинні зазначатися у технічних умовах на конкретні типи КТП.

5.8.7 КТП категорії розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150 повинні мати освітлення панелей, 
на яких змонтовані вимірювальні прилади і розташовані рукоятки керування апаратами, лам
пами з напругою не вище 42 В і розетку для вмикання лампи переносного освітлення. До
пускається застосування ламп з напругою 220 В і відсутність розетки на 42 В у закритих 
світильниках, доступ до ламп яких обслуговуючому персоналу неможливий без застосуван
ня ключів під час дотримання заходів безпеки відповідно до розділу 6 цього стандарту. Для 
однотрансформаторних КТП категорії розміщення 1 потужністю до 400 кВ • А допускається ос
вітлювальну апаратуру не встановлювати.

5.8.8 За умовами механічної міцності приєднання проводів до затискачів або апаратів, 
допоміжні кола КТП повинні виконуватись проводом з мідними жилами перерізом не менше:

— 1,5 мм2 — для однодрітних жил, які приєднуються до гвинтових затискачів;
— 0,5 мм2 — для однодрітних жил, які приєднуються паянням;
— 0,35 мм2 — для багатодрітних жил, які приєднуються паянням або під гвинт за допо

могою спеціальних наконечників.
Приєднання однодрітних жил (під гвинт або паянням) допускається тільки до нерухомих 

елементів апаратури. Приєднання жил до рухомих елементів апаратури повинно здійснюва
тись гнучкими (багатодрітними) жилами.

Для переходів на двері повинні застосовувати багатодрітні проводи перерізом не мен
ше 0,5 мм2. Допускається також застосування для цієї мети проводів з однодрітними жила
ми перерізом 1,5 мм2, за умов, що жгути дротів працюють тільки на скручування.

5.8.9 Рукоятки ручних приводів комутаційних апаратів у шафах РПНН повинні вмикати 
апарати у напрямку руху за стрілкою годинника у разі обертання в площині, яка паралель
на до площини дверей, або знизу вгору, або зліва направо під час обертання у площині, яка 
перпендикулярна до площини дверей. Інший напрямок руху рукояток зазначається у техніч
них умовах на конкретні типи КТП.



Положення рукоятки повинно позначатися чіткими цифрами, які не стираються, 1 (увім
кнене положення) та 0 (відімкнене положення).

У разі застосування рукояток із самоповерненням на дверях комірки (або на рукоятці) по
винна бути нанесена цифра 1 із стрілкою, яка зазначає напрямок руху рукоятки під час 
ввімкнення.

5.8.10 Нормоване зусилля на рукоятки апаратів повинно бути встановлене стандартами 
і технічними умовами на конкретні типи апаратів.

5.9 Вимоги до приєднувальних розмірів шинних уводів РПНН КТП для підімкнення магіст
ральних шинопроводів на номінальні струми від 1000 до 4000 А

5.9.1 Для підімкнення магістральних шинопроводів КТП слід передбачати всередині шаф 
шинні виводи РПНН і розташовувати їх за шириною шафи.

5.9.2 Конструкцією шаф РПНН КТП повинна бути забезпечена можливість підімкнення 
приєднувальних секцій магістральних шинопроводів без додаткових операцій, які не відно
сяться безпосередньо до приєднання секції (знімання елементів конструкції, підгонка отворів, 
обробка контактних поверхонь виводів).

5.9.3 Приєднувальні розміри шинних виводів і отвори в дахах шаф РПНН КТП повинні 
відповідати зазначеним у додатку А,

5.10 Вимоги надійності

5.10.1 Середній термін служби КТП — не менше 25 років (за умов своєчасного прове
дення технічного обслуговування або змінення апаратури, згідно з інструкцією з експлуатації 
на конкретні типи КТП і апаратуру, що застосовується).

5.10.2 Вірогідність безвідмовної роботи та (або) середній наробіток на відмову і середній 
термін збережуваності КТП зазначають у технічних умовах на КТП конкретних типів.

5.11 Комплектність

5.11.1 До комплекту КТП повинні входити:
— ПВН (за замовленням споживача);
— силовий трансформатор (за замовленням споживача);
— РПНН (для РПНН, який складається з кількох шаф — типи і кількість шаф за замовлен

ням споживача);
— шинопроводи, передбачені конструкцією КТП;
— пристосування для підйому і знімання автоматичних вимикачів, якщо маса останніх пе

ревищує ЗО кг (за замовленням споживача);
— монтажні матеріали;
— запасні частини та приладдя за відомістю ЗІП (що включає і комплект ключів в ід . 

замків).
5.11.2 До кожної КТП повинні додаватись:
— документація на трансформатори згідно з ГОСТ 11677 — 1 прим.;
— документація на комплектувальну апаратуру, що підлягає налагодженню та ремонту 

в процесі експлуатації, — згідно з технічними умовами на конкретні типи апаратури;
— схеми електричні принципові і схеми електричних сполучень, збірне або монтажне 

креслення КТП — 1 прим. (2 прим, на замовлення споживачів);
— експлуатаційна документація — 1 прим.

5.12 Маркування

5.12.1 КТП повинна мати табличку згідно з ГОСТ 12969, яка містить такі дані;
— товарний знак підприємства-виробника;
— назву виробу (за необхідності);
— позначення типу;
— порядковий номер за системою нумерації підприємства-виробника;
— дату виготовлення (рік);
— номінальну потужність і кількість трансформаторів (у разі одного трансформатора 

кількість не зазначається);«
— номінальну напругу в кіловольтах з боку ВН і НН;
— позначення стандарту або технічних умов;
— інші технічні дані підприємства-виробника (за необхідності).



5.12.2 Усі прилади, апарати допоміжних кіл, а також ряди затискачів і приєднувальна про
водка повинні мати маркування, передбачене у технічних умовах на ці вироби, яке слід на
носити засобом, який забезпечує його стійкість проти дії вологи і світла.

5.12.3 Транспортне маркування вантажів — згідно з ГОСТ 14192, при цьому на кожний 
вантаж, крім основних і додаткових написів, повинні бути нанесені маніпуляційні знаки: «Верх. 
Не кантувати», «Обережно, крихке», «Місця стропування».

У разі висоти вантажу більше 1 м повинен ставитись знак «Центр ваги».

5.13 Упакування

5.13.1 КТП категорії розміщення 3 повинні бути упаковані у ящики згідно з ГОСТ 16511 
або іншу тару за галузевою нормативною документацією, що забезпечує збереження виробів 
під час транспортування, зберігання і вантажно-розвантажувальних операцій.

5.13.2 КТП категорії розміщення 1 транспортуються без упакування. За вимогою спожи
вача КТП категорії розміщення 1 повинні упаковуватися згідно з 5.13.1.

5.13.3 Документація за 5.11.2 повинна бути упакована згідно з ГОСТ 23216.

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
Вимоги безпеки КТП — згідно з ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4 та 

ГОСТ 12.1.004.

7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
7.1 КТП повинні підлягати підприємством-виробником приймально-здавальним, квалі

фікаційним, періодичним та типовим випробуванням.

7.2 Приймально-здавальні випробування

7.2.1 Приймально-здавальним випробуванням повинна підлягати, згідно з розділом 8 цьо
го стандарту, кожна КТП за програмою, зазначеною у таблиці 3.

Таблиця З

Вид випробувань Пункт технічних вимог

1 Перевірка зовнішнього вигляду і перевірка 
на відповідність кресленням

2 Перевірка правильності виконання оперативних 
кіл керування захисту, автоматики та сигналізації

3 Опробування первинної комутаційної апаратури 
і приводів на вмикання і вимикання

4 Перевірка д ії механічних і електричних блокувань

5 Випробування електричної міцності ізоляції голов
них і допоміжних кіл напругою промислової частоти

6 Вимірювання опору ізоляції

7 Перевірка комплектності

8 Перевірка маркування

9 Перевірка консервації КТП

10 Перевірка упаковання і транспортного 
маркування

5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.6; 5.7.8; 9 

5.8

5.1.2; 5.7.7; 5.8.9; 5.8.10 

6.1

5.3 

5.3.1

5.11

5.12

9.3

5.12.3, 5.13



7.3 Кваліфікаційні випробування

7.3.1 Кваліфікаційні випробування повинні проводйтись згідно з розділом 8 цього стан
дарту в об ’ємі, зазначеному у таблиці 4, на КТП або її складових частинах, визначених для 
кваліфікаційних або періодичних випробувань (із зазначенням їх кількості) у технічних умо
вах на конкретні типи КТП.

Таблиця 4

Вид випробувань Пункти технічних вимог

1 Перевірка зовнішнього вигляду і перевірка 
на відповідність кресленням 5.1; 5.5.4; 5.7; 5.9

2 Випробування на нагрівання 5.4

3 Випробування на електродинамічну і термічну 
стійкість до струмів короткого замикання 4.2; 4.5; 5.1.2; 5.4.2

4 Випробування механічної міцності елементів 
конструкції КТП у разі багаторазових операцій 5.1.2; 5.5; 5.7.9

5 Випробування електричної міцності ізоляції 
напругою грозових імпульсів 5.1.2; 5.3

6 Випробування на зовнішні кліматичні впливи 5.2.1—5.2.3

7 Випробування на механічні впливи 5.2.4

8 Випробування на міцність під час транспортування, 
у т. ч. випробування упаковання 5.13; 9

9 Контрольне збирання КТП 5.7.1; 5.7.4; 5.9

10 Випробування на надійність 5.10

11 Випробування на локалізаційну здатність 5.7.5; 6

Прим ітка 1. Випробуванню за пунктом 3 допускається не піддавати апаратуру і ошиновку КТП напругою 
вище 1000 В:

— захищені плавкими запобіжниками незалежно від їх номінального струму і типу — на термічну стійкість;

— захищені плавкими запобіжниками з вставками на номінальний струм до 60 А — на електродинамічну 
стійкість до струмів короткого замикання.

Примітка 2. Відповідність КТП вимогам цього стандарту в частині механічних впливів допускається під
тверджувати результатами експлуатації конкретних КТП.

Випробування за пунктом 7 відносяться тільки до типових.

Примітка 3. Випробування за пунктами 2; 3; 4; 5; 7 допускається проводити на складових частинах КТП.

Примітка 4. Випробування за пунктом 8 проводяться на транспортних блоках.

Примітка 5. Обсяг і види випробувань КТП за частоти 60 Гц уточнюються у технічних умовах на конкретні 
типи КТП.

7.3.2 Допускається у разі постановки КТП на серійне виробництво кваліфікаційні випро
бування не проводити, якщо:

— дослідний зразок КТП був виготовлений за технологією, що застосовується у серій
ному виробництві, і пройшов приймальні випробування за програмою періодичних випробу
вань;



— комісією з приймання не були надані рекомендації щодо змінення конструкції КТП, які 
можуть вплинути на результати випробувань;

— час, що пройшов після випробувань дослідного зразка, не перевищує 3 років.
7.3.3 Якщо комісією з приймання дослідно-конструкторської розробки (ДКР) були надані 

рекомендації щодо змінення конструкції КТП, то повинні проводитись ті види кваліфікаційних 
випробувань, які пов’язані із зміненням конструкції КТП.

7.4 Періодичні випробування

7.4.1 Періодичні випробування повинні проводитись у термін, встановлений у технічних 
умовах на окремі типи КТП, але не рідше одного разу за 10 років, за програмою, зазначе
ною у таблиці 4.

7.4.2 Періодичні випробування повинні проводитись на КТП або її складових частинах, 
які пройшли приймально-здавальні випробування. Для РПНН, які складаються із набору шаф, 
періодичні випробування проводяться на типопредставниках з розповсюдженням результатів 
випробувань на всі типовиконання РПНН.

Вибір типопредставників РПНН і визначення їх кількості проводиться підприємством-ви- 
робником за узгодженням з підприємством-розробником конструкції і оформляється прото
колом.

7.4.3 Якщо за період, що пройшов після проведення періодичних випробувань, були про
ведені типові випробування, пов'язані із зміненням конструкції, матеріалів або технології ви
робництва, то періодичні випробування повинні проводитись тільки за тими пунктами програ
ми періодичних випробувань, за якими не виконувались типові випробування.

7.5 Типові випробування

7.5.1 Типові випробування повинні проводитись у разі змінення конструкції, початкових 
матеріалів або технології виробництва, якщо змінення можуть впливати на характеристики і 
параметри КТП.

7.5.2 Обсяг випробувань і кількість зразків, які підлягають випробуванням, встановлюють 
у програмі, узгодженій підприємством-власником оригіналів конструкторської документації з 
виробником.

7.5.3 Допускається не проводити типові випробування, за винятком контрольного зби
рання і випробування на взаємозамінність однотипних висувних апаратів, якщо КТП даного 
типу у частині вимог повністю ідентична КТП іншого типу, що раніше підлягала такому вип
робуванню.

7.6 Якщо маса або габаритні розміри КТП (транспортного блоку) не дозволяють проводити 
кліматичні і механічні випробування на устаткуванні, що існує, то оцінку КТП (транспортного 
блоку) слід здійснювати за вимогами, встановленими технічними умовами на конкретні типи 
КТП.

При цьому для окремих видів кліматичних випробувань допускається випробування ма
кетів за умов забезпечення конструктивної і технологічної подібності макету,

7.7 КТП допускається не піддавати усім або деяким видам кліматичних випробувань, якщо 
частини і вмонтовані елементи, які входять до її складу, задовольняють вимоги відповідно 
з вимогами до КТП у цілому.

7.8 Правила приймання трансформаторів — згідно з ГОСТ 11677.

8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

8.1 Випробування КТП перевіряються згідно з ГОСТ 20248.
Методи додаткових випробувань і критерії оцінки, не наведені в ГОСТ 20248, повинні заз

начатись у технічних умовах на конкретні типи КТП.

8.2 Оцінка показників надійності КТП проводиться на підставі спеціальних випробувань або 
на підставі статистичних даних під час експлуатації розрахунковим методом за методикою підпри
ємства-виробника.



8.3 Випробування на міцність під час транспортування — згідно з ГОСТ 23216.

9 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

9.1 КТП повинні транспортуватися у повністю зібраному вигляді або окремими транспорт
ними блоками залізничим, автомобільним або морським транспортом.

9.2 Усі рухомі частини КТП на час транспортування повинні бути перед упакуванням надійно 
закріплені (заклинювання дерев’яними колодками, підв’язування стрічками та ін.).

9.3 Усі металеві поверхні КТП, які не мають лакофарбового покриття (гвинти, таблички, 
замки, ручки приводів та ін.) повинні підлягати консервації згідно з ГОСТ 23216.

9.4 Під час транспортування КТП категорії розміщення 1 без упакування усі прорізи повинні 
бути закриті заглушками і захищені від попадання атмосферних опадів. З метою захисту частин, 
які розбиваються і легко знімаються, повинно унеможливити відчинення дверей і кришок.

9.5 Зберігання КТП — згідно з ГОСТ 23216. Вимоги до зберігання наводяться у технічних 
умовах на конкретні типи КТП.

10 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Монтаж і експлуатація КТП повинні проводитись згідно з «Технічним описом і інструкцією 
з експлуатації» (або просто «Інструкцією з експлуатації») підприємства-виробника, а також згідно 
з «Правилами устройства электроустановок», Міненерго СРСР [1], «Правилами технической экс
плуатации электроустановок потребителей» і «Правилами техники безопасности при эксплуата
ции электроустановок потребителей», Головдерженергонагляд [2, 3]; «Правилами технической 
эксплуатации электрических станций и сетей» і «Правилами техники безопасности при эксплу
атации электроустановок электрических станций и подстанций», Міненерго СРСР [4, 5].

11 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

11.1 Виробник гарантує відповідність КТП вимогам цього стандарту у разі дотримання умов 
транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації.

11.2 Гарантійний термін експлуатації КТП — два роки від дня впровадження в експлуатацію, 
але не більше трьох років від дня одержання замовником.

11.3 Гарантійний термін експлуатації КТП у експортному виконанні — не менше терміну 
гарантій на КТП, які поставляються на внутрішній ринок,

Гарантійний термін експлуатації КТП, розроблених тільки для експорту, визначається 
з урахуванням вимог іноземних споживачів і встановлюється у нормативній документації за 
вказівкою зовнішньоторгівельної установи.



ДОДАТОК А 

(обов’язковий)

Приєднувальні розміри 
для встановлення шинопроводів РПНН

Шинні виводи і отвори в дахах шаф РПНН КТП 

А.1 На номінальний струм 1000 і 1600 А

Р и сун о к A . 1



А.2 На номінальний струм 1600 і 2500 А

Р и сун о к А .2



А.З На номінальний струм 4000 А

Р и су н о к  А .З



ДОДАТОК Б 

(довідковий)

Бібліографія

1 Правила устройства электроустановок, Минэнерго СССР

2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, Главгосэнергонад
зор, 25.12.84

3 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Глав
госэнергонадзор, 25.12.84

4 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Минэнерго СССР, 
20.02.89

5 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических стан
ций и подстанций, Минэнерго СССР, 20.02.89
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