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Типовий проект улаштування
трифазного розрахункового вузла обліку електричної енергії

електроустановок потужністю 50...70 кВт (включно),
розташованого на фасаді ТП-6(10)/0,4кВ
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електроенергії(у т.ч. група АСКОЕ)
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Сень Є.В.

Стась В.В.
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Титульний аркуш

08/01-2022-ЗМ Зміст стор. 2

08/01-2022-СП Склад проекту

08/01-2022-ПД Підтвердження ГІП

08/01-2022-ВУ Відомості про учасників проекту

08/01-2022-ПЗ Пояснювальна записка

Вихідні дані для проектування, що додаються

08/01/01-2022-ЕП Комплект "Електропостачання"

Позначення Найменування Примітка

стор. 3
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стор. 6...13

стор.17...25
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АТ  "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

08/01-2022-ЗМ

Зміст

Технічне завдання на проектування стор.14...16

Додатки

Кваліфікаційний сертифікат
інженера-проектувальника, призначеного ГІП

Про призначення головних інженерів проектів

стор. 26

стор. 27, 28

стор. 29

табл.1.3.6 ПУЕ

Допустимий тривалий струм для проводів з мідними

жилами з гумовою ізоляцією в металевих захисних

оболонках і кабелів з мідними жилами з гумовою

ізоляцією у свинцевій, полівінілхлоридній, найритовій

або гумовій оболонках, броньованих і неброньованих

стор. 30

Зміст

Серія АР №008164
 від 27.06.2013р.
Наказ №79
від 24.01.2023р.

таблиця 1

Таблиця відповідності номіналу дооблікових

автоматичних вимикачів та трансформаторів струму

величині максимального розрахункового

(прогнозованого) навантаження передбаченого ТУ,

при Uн.ф.=0,4кВ

стор. 31, 32
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Типовий проект розроблено відповідно чинних норм, правил та стандартів.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1 Підстава для розроблення типового проектного рішення та вихідні дані

Даний типовий проект на улаштування трифазного розрахункового вузла обліку

електричної енергії електроустановок потужністю 50...70кВт (включно), розроблений

відповідно до вимог п. 5.2.7 Кодексу комерційного обліку електричної енергії (далі-Кодекс),

затвердженого постановою НКРЕКП №311 від 14.03.2018р. із змінами №1249 від 04.10.2022р.

та на підставі технічних рекомендацій щодо улаштування вузла обліку електроенергії,

розроблених СЗО АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Вихідні дані для проектування:

- технічне завдання на проектування (далі ТЗНП);

Даний типовий проект розроблений на підставі застосування затверджених типових

конструкцій і обладнання серійного виготовлення.

Робочі креслення розроблені для використання під час улаштування (встановлення)

вузлів обліку для електроустановок споживачів, замовників та інших учасників ринку.

Улаштування вузлів обліку та інших засобів комерційного обліку електричної енергії

необхідно здійснювати відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії,

Правил улаштування електроустановок (далі – ПУЕ), Правил роздрібного ринку

електричної енергії та проектних рішень.

1.2 Характеристика об'єкту проектування

Відповідно до вихідних даних проектом передбачається улаштування трифазного

розрахункового вузла обліку електричної енергії електроустановок, розташованого на

фасаді ТП-6(10)/0,4кВ.

*Величина розрахункового навантаження для електроустановок становить: від 50кВт

до 70кВт  по ІІІ категорії надійності електропостачання.

    Точка приєднання: відхідні клеми автоматичного вимикача, установленого в шафі

ВОЕ-0,4кВ.   Вищевказана шафа з автоматичним вимикачем установлюється на фасаді

ТП-6(10)/0,4кВ згідно окремого проекту, розробленого  АТ "Полтаваобленерго".

Напруга в точці приєднання: 0,4кВ.

cos ф електроспоживачів Замовника  - індивідуально для кожного випадку.

Улаштування вузла обліку електричної енергії (далі - ВОЕ-0,4кВ) на фасаді

ТП-6(10)/0,4кВ забезпечує можливість доступу до засобів вимірювальної техніки з метою

їх повірки, контрольного огляду та/або технічної перевірки.

Лічильник електроенергії (тип, параметри, виробник тощо) обирається згідно

технічних рекомендацій ОСР.



 1.3 Черговість проектування, будівництва/реконструкції тощо та пускові комплекси

Проект виконується в одну стадію. Нове будівництво/реконструкція тощо  електричних мереж

внутрішнього електрозабезпечення об'єкту виконується в одну чергу без розподілення на пускові

комплекси.

1.4 Техніко-економічні показники проекту

1. Об'єкт: "Типовий проект улаштування трифазного розрахункового вузла обліку електричної

енергії електроустановок потужністю 50...70кВт (включно), розташованого на фасаді

ТП-6(10)/0,4кВ".

2. Вид будівництва: .....

3. Напруга приєднання 0,4кВ по ІІІ категорії надійності електропостачання.

4. Кількість робочих місць (у т.ч. новостворених):  об'єкт проектування відноситься до лінійного

об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури, на якому відсутні постійні робочі місця, нові

робочі місця також не створюються.

5. Загальна кількість працюючих (осіб): обслуговування об'єкту в процесі його технічної

експлуатації не передбачається.

6.  Інші додаткові техніко-економічні показники та якісні характеристики, визначені в проекті:
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    Примітки:

    *Для улаштування трифазного обліку електричної енергії Замовником до встановлення обирається

засіб обліку згідно типових рекомендацій АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

**Тільки при умові, що розрахунковий струм електроспоживачів    Замовника перевищує 110А.

Коефіцієнт трансформації (далі-к.т.) трансформаторів струму визначається в межах

розрахункового навантаження електроустановок Замовника  та cosф в кожному конкретному

випадку, відповідно до вимог п. 1.5.17 ПУЕ.

Встановлення засобу вимірювальної техніки ( електролічильник 3ф)

Прокладання електропроводки 0,4кВ для підключення  ВОЕ-0,4кВ

(через комутаційну колодку)

№ п/п Назва показників Од. вимір. Кількість

1* шт

2**

3** м 27

4 Тривалість нового будівництва/реконструкції тощо міс 0,05

1

Встановлення трансформаторів струму шт 3
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 1.5 Електротехнічні рішення

Даним типовим проектом наведено два із можливих варіантів улаштування трифазного вузла

обліку електричної енергії (далі - ВОЕ-0,4 кВ) з  розрахунковою потужністю 50...70кВт (включно).

Даним проектом передбачається:

 Варіант №1 (при розрахунковому струмі електроспоживачів Замовника до 110А):

1.   Прокладання електропроводки від дооблікового  автоматичного вимикача до розрахункового

лічильника мідним проводом марки ПВ3нгд перерізом відповідно до номінального струму автоматичного

вимикача (тривалий допустимий струм провода повинен бути більшим від Ін автоматичного вимикача).

2. Встановлення в шафі  ВОЕ-0,4, установленій на фасаді  ТП-6(10)/0,4кВ згідно окремого

проекту, 3-фазного приладу обліку електричної енергії прямого включення  (тип, параметри, виробник

тощо засобу вимірювальної техніки визначені згідно технічних рекомендацій ОСР).

 Варіант №2 (при розрахунковому струмі електроспоживачів Замовника більше 110А):

1. Прокладання електропроводки від дооблікового  автоматичного вимикача до трансформаторів

струму мідним проводом марки ПВ3нгд перерізом відповідно до номінального струму автоматичного

вимикача (тривалий допустимий струм провода повинен бути більшим від Ін автоматичного вимикача).

2. Встановлення в шафі  ВОЕ-0,4, установленій на фасаді  ТП-6(10)/0,4кВ згідно окремого

проекту, 3-фазного приладу обліку електричної енергії трансформаторного включення по струму (тип,

параметри, виробник тощо засобу вимірювальної техніки визначені згідно технічних рекомендацій ОСР).

3. Прокладання електропроводки від  трансформаторів струму до лічильника електроенергії через

клемну колодку мідним проводом марки ПВ3нгд-1х2,5мм².

В обох варіантах використання мідного проводу ПВ3нгд  для приєднання проектованого

обладнання (ВОЕ-0,4кВ) до діючої електричної мережі, забезпечує високий рівень пожежобезпеки та

низький рівень димогазовиділення. Приєднання (підключення) лічильника обліку електроенергії (варіант

№1) чи трансформаторів струму (варіант №2) здійснити проектованим проводом від відхідних клем

дооблікового автоиатичного вимикача. Для приєднання жил проводу ПВ3нгд до автоматичного

вимикача проектом передбачається використання мідних кабельних наконечників.

Корпус  вищевказаної шафи ВОЕ повинен бути металевим, антивандальним,  із ступенем захисту

ІР65 за ГОСТ 14254.

        Габаритні розміри даних шаф повинні забезпечувати можливість встановлення:

- варіант №1 - дооблікового автоматичного вимикача, лічильника електроенергії, шини PEN-;

- варіант №2 - дооблікового автоматичного вимикача, лічильника електроенергії, трансформаторів

струму - 3шт, комутаційної колодки, шини PEN-.

Відповідно до вимог ПУЕ п. 1.5.30 відстані між корпусом розрахункового лічильника і стінками та

дверцятами шафи мають бути не меншими ніж 0,05м,
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Конструкція дверцят шафи обліку має забезпечувати можливість їх пломбування, зняття показників

лічильника (мати оглядове віконце) та увімкнення/вимкнення автоматичного вимикача  без відкривання

дверцят і зняття пломби. Також дверцята повинні мати механічний замок.

Перед встановленням проектованого лічильника електричної енергії Замовнику необхідно провести

його параметризацію постачальником послуг комерційного обліку електричної енергії (вимоги Розділу V,

п.1 Кодексу комерційного обліку електричної енергії).

       ВОЕ-0,4кВ після їх улаштування мають бути введені у промислову експлуатацію відповідно до вимог

п.5.2.19 Кодексу.

1.6. Захист від перенапруги. Заземлення.

Проект розроблений для системи з глухозаземленою нейтраллю  джерела живлення (існуюча

ТП/РП-10-6/0,4кВ) типу TN-C.

Небезпечні струмовідні частини електроустановки не мають бути доступними для випадкового

дотику, а доступні для дотику відкриті і сторонні провідні частини не мають бути небезпечними як за

нормальних умов (експлуатація електроустановки за призначенням і без пошкодження), так і за

умови одиничного пошкодження (п. 1.7.54, ПУЕ).

Грозозахисні заземлення для захисту проектованого електричного обладнання  від прямих

попадань блискавки в систему грозозахисту будівлі ТП проектом не передбачаються, оскільки

використовуються існуючі грозозахисні заземлення джерела живлення (ТП 10/0,4кВ).

При облаштуванні ВОЕ-0,4кВ необхідно впевнитись, що металева конструкція шафи  заземлена

шляхом приєдння до існуючого контура заземлення ТП-10/0,4кВ. Відповідні технічні рішення мають бути в

лінійній частині кожного  окремого проекту, розробленого  АТ "Полтаваобленерго"."

2. Заходи з охорони праці і техніки безпеки. Протипожежні заходи.

Охорона праці і техніка безпеки під час будівництва/реконструкції тощо та експлуатації

запроектованого об'єкту забезпечується відповідністю всіх прийнятих проектних рішень вимогам чинних

нормативних документів, які враховують умови безпеки праці, попередження виробничого травматизму,

професійних захворювань, пожеж і вибухів та захист людей від ураження електричним струмом.

Для забезпечення охорони праці та техніки безпеки даним типовим проектним рішенням

передбачено:

- використання технічно досконалого устаткування;

- розташування устаткування, що забезпечує його вільне обслуговування.

Для забезпечення охорони праці і техніки безпеки необхідно також, щоб будівельні, монтажні і

налагоджувальні роботи та експлуатація електроустановок виконувалась з  дотриманням вимог чинних

нормативних документів.
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Після виконання електромонтажних робіт необхідно провести лабораторні випробування проводів,

автоматичних  вимикачів, заземлення та отримати протоколи випробувань.

Пожежна безпека проектованого об'єкту забезпечується застосуванням для

будівництва/реконструкції тощо негорючих конструкцій, автоматичним відключенням струмів коротких

замикань.

3. Оцінка впливу на навколишнє середовище.

При розробці проекту враховані вимоги стандарту, чинних державних будівельних та санітарних

норм і правил, вимог законодавчих актів України.

Технологічний процес улаштування трифазного вузла обліку та експлуатації запроектованих

об'єктів є безвідходним і не супроводжується шкідливими викидами в навколишнє природне середовище

(як повітряне так і водне).

Виходячи з цього, проведення повітряно-, ґрунто- та водоохоронних заходів проектом не

передбачається.

Шум та вібрація при експлуатації проектованого обладнання відсутні. Водопостачання і

відведення побутових та інших стоків для обладнання 0,4кВ не потрібні і проектом не передбачаються.

Захисту від впливів електричних та електромагнітних полів від передбаченого проектом

устаткування не вимагається.

Для унеможливлення уражень людей електричним струмом проектом передбачені заходи, наведені

в розділі “Пояснювальної записки”. Виходячи з наведеного, можна визначити, що проектом

передбачено виконання усіх вимог щодо захисту навколишнього середовища, а запроектований об'єкт

шкідливого впливу навколишньому середовищу не наносить.

4. Визначення класу наслідків (відповідальності).

Згідно завдання на проектування в даному типовому проекті улаштування вузла обліку

відноситься до класу наслідків СС1.
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5. Організація будівництва

    Цей розділ проекту розроблено у відповідності до [1]  і [2]  з урахуванням специфіки улаштування

трифазного розрахункового вузла обліку напругою 0,4 кВ, що споруджуються будівельно-монтажними

організаціями.

    Будівельно-монтажні роботи, передбачені проектом, передбачається виконати силами спеціалізованої

будівельно-монтажної організації, оснащеної необхідними будівельними машинами та механізмами для

будівельно-монтажних робіт.

   Згідно із завданням на проектування об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) - СС1.

Тривалість технічного переоснащення з урахуванням умов, що сповільнюють будівельно- монтажні

роботи, становить:

- підготовчий період - 0,02 міс;

- будівельно-монтажні роботи - 0,02 міс;

- приймання в експлуатацію - 0,01 міс.

     Акти огляду прихованих робіт повинні складатися при виконанні наступних робіт:

- виконання антикорозійного захисту з'єднань металевих виробів;

- улаштування заземлення (за наявності).

    Доставка основних матеріалів, здійснюється автотранспортом будівельно-монтажної організації

до місця монтажу проектованого обладнання.

    Місцеві будівельні матеріали при будівельно-монтажних роботах не використовуються.

    При виконанні всього комплексу будівельно-монтажних робіт повинно бути забезпечено виконання

заходів з організації безпеки праці при застосуванні машин і транспортних засобів, проведенні робіт на

висоті та інших технологічних операціях відповідно до вимог [4].

     Випробування і підготовка до здачі запроектованих об'єктів повинні проводитись відповідно до [5].

   До початку робіт з випробування електроустаткування повинен бути закінченим монтаж засобів

захисту від коротких замикань.

   Приєднання електричного обладнання, передбаченого проектною документацією, до діючої мережі

виконується експлуатаційним персоналом підприємства після повного закінчення будівельно-монтажних і

налагоджувальних робіт.
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12.  ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості будівництва об'єктів.

13.  ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения.

14.  ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві".

15.  ДБН В.2.5-16-99 Інженерне обладнання зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних

ділянок для об'єктів електричних мереж.

16.  ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму.

17.  Правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. К., 1996.

19.  ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів

будівництва.

20. ДСТУ 8855:2019. Визначення класу наслідків.

6. Перелік нормативних документів, на які є посилання в проекті

1. ДБН А.3.1-5:2016 “Організація будівельного виробництва”.

2. ВСН 33-82* Ведомственные строительные нормы. Инструкция по разработке проектов

организации строительства.

3. СОУ-Н МЕВ 42.2-37471933-45:2011 Термін проектування та будівництва підстанцій напругою від 6

кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми.

4. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві.

5. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

6. ДБН В.1.2-12-2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої

забудови.

7. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво зі Зміною №1 від

01.06.2018р.

8. ДСТУ 13109-97. Електрична енергія. Норми якості електричної енергії в системах

електропостачання загального призначення.

9. Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ -чинна редакція).

10. НПАОП 40.1-1.01-97. Правила безпечної експлуатації електроустановок.

11. Регіональні карти нормативних ожеледних і вітрових навантажень на території Полтавської

області.

18.  Правила охорони електричних мереж. Постанова КМУ від 27.12.2022р. №1455.
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3

Типовий проект улаштування трифазного розрахункового вузла обліку
електричної енергії електроустановок потужністю  50...70кВт

(включно), розташованого на фасаді ТП-6(10)/0,4кВ

Перелік основних вимог і
відомостей

Зміст основних вимог і відомостей№
з/п

Назва об 'єкту1
Типовий проект улаштування трифазного розрахункового
вузла обліку електричної енергії електроустановок
потужністю 50...70кВт (включно), розташованого на фасаді
ТП-6(10)/0,4кВ

Підстава для проектування2 Виконання вимог п.5.2.7 ККОЕЕ

3 Вид будівництва Нове будівництво/реконструкція

4 Джерело фінансування Кошти Замовника (інвестора)

5 Дані щодо Замовника

6 Дані щодо Інвестора

7 Стадійність проектування Одна стадія, робочий проект

8 Індивідуальні технічні вимоги
 В шафі ВОЕ-0,4кВ передбачити встановлення
дооблікового автоматичного вимикача, трифазного
лічильника електроенергії, та, при стумі більше 110А -
трансформаторів стуму і випробувальну колодку.
Передбачити підключення підключення ВОЕ-0,4кВ до
діючої електромережі.

9 Необхідність погодження
проектних рішень

відсутні

відсутні

Не вимагається

10 Дані про особливі умови
будівництва

Відсутні

11
Черговість будівництва,
необхідність виділення
пускових комплексів

В одну чергу, без виділення пускових комплексів

12 Визначення класів наслідків Встановити клас наслідків СС1 (незначні наслідки).

13 Вказівки щодо необхідності:

13.1 Розроблення індивідуальних
технічних вимог

Не вимагається
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                         ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ -продовження

Перелік основних вимог і
відомостей

Зміст основних вимог і відомостей№
з/п

13.2
Розроблення проектних
рішень у декількох варіантах
та на конкурсних засадах

Не вимагається

13.3 Попередніх погоджень
проектних рішень

Не вимагається

13.4
Виконання демонстраційних
матеріалів, макетів, креслень,
інтер'єрів за складом та
формою

Не вимагається

13.5
Виконання науково-дослідних
та дослідно-експерименталь-
них робіт під час
проектування та будівництва

Не вимагається

13.6 Технічного захисту
інформації

Не вимагається

14 Вимоги до облаштування
майданчика

Не вимагається

15 Вимоги до інженерного
захисту територій і об 'єктів

Передбачити проектом захист персоналу від уражень
електрострумом під час улаштування та обслуговування
проектованого електроустаткування

16 Вимоги щодо "Оцінки впливів
на навколишнє середовище"

Передбачити у складі пояснювальної записки до
проекту

17
Вимоги щодо
енергозбереження та
енергоефективності

Відповідно до ДБН В.2.5-23-2010 "Інженерне обладнання
будинків і споруд. Проектування електрообладнання
об 'єктів цивільного призначення"

18

Дані про технології та (або)
науково-дослідні роботи, які
пропонує застосувати
Замовник

Застосувати лічильник електроенергії із відповідною
параметризацією; передбачити лінію живлення від
дооблікового автоматичного вимикача до лічильника
електроенергії, а при варіанті Ір>110А - від
автоматичного вимикача до трансформаторів струму
та підключення лічильника електроенергії через
випробувальну колодку

Передбачити проектом виконання вимог "Правил
безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП
40.1-1.01-97)" та "Правил безпечної експлуатації
електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок (НПАОП 40.1-1.32-01)"

19 Вимоги до режиму безпеки
та охорони праці
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                         ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ -закінчення

Перелік основних вимог і
відомостей

Зміст основних вимог і відомостей№
з/п

20
Вимоги щодо розроблення
інженерно-технічних заходів
цивільного захисту
(цивільної оборони)

Не вимагається

21 Вимоги до систем
протипожежного захисту
об 'єкту

Не вимагається

22 Вимоги до розроблення
спеціальних заходів

Не вимагається

23 Визначення призначення
нежитлових поверхів

Відсутні

24 Перелік будинків та споруд,
що проектуються у складі
комплексу

Відсутні

Головний інженер проекту                                 Стась В.В.



Комплект "ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"

Робочий проект

08/01-2022-ЕП

17

Полтава 2023

Головний інженер проекту Стась В.В.

08-0 .03.2023



ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ 

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ТА НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ

Позначення Найменування Примітка

08/01-2022-ПЗ Пояснювальна записка
том 1

08/01-2022-ЕП Комплект "Електропостачання" (робочий
проект)

ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ

Документи, що додаються

Специфікація обладнання, виробів і матеріалів

Додатки

Кваліфікаційний сертифікат

інженера-проектувальника, призначеного ГІП

Про призначення головних інженерів проектів

Документи, на які посилаються

ПУЕ (чинна редакція) Правила улаштування електроустановок

ДБН А 3.2.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві .

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

1 Загальні дані
на  3-х арк.

08/01-2022-ЕП

 Розробив РП

Загальні дані АТ  "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Перевірив

   ГІП
1 5

Загальні вказівки2

3

4

План електричних мереж 0,4 кВ

Принципова схема електропостачання  (для варіанту Ір<110А)

Позначення Найменування Примітка

08/01-2022-ЕП.С

Найменування ПриміткаАркуш

Стась В.В.
Сень Є.В.

Стась В.В.

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата
Стадія Аркуш Аркушів
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Серія АР №008164

 від 27.06.2013р.

Наказ №79 від 24.01.2023р.

Типовий проект улаштування трифазного розрахункового вузла обліку
електричної енергії електроустановок потужністю 50...70кВт (включно),

розташованого на фасаді ТП-6(10)/0,4кВ

табл.1.3.6 ПУЕ

Допустимий тривалий струм для проводів з мідними жилами з

гумовою ізоляцією в металевих захисних оболонках і кабелів з

мідними жилами з гумовою ізоляцією у свинцевій,

полівінілхлоридній, найритовій або гумовій оболонках,

броньованих і неброньованих

5 Принципова схема електропостачання  (для варіанту Ір>110А)

таблиця 1

Таблиця відповідності номіналу дооблікових автоматичних

вимикачів та трансформаторів струму величині максимального

розрахункового (прогнозованого) навантаження передбаченого

ТУ, при Uн.ф.=0,4кВ

08-06.03.2023



                                      Загальні вказівки

1. Робочі креслення розроблені відповідно вимог п. 5.2.7 Кодексу комерційного обліку

електричної енергії (далі-Кодекс), затвердженого постановою НКРЕКП №311 від 14.03.2018р. із

змінами №2451 від 01.12.2021р.

2. Технологічні рішення, прийняті в робочих кресленнях, відповідають вимогам

екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм і правил і

забезпечують безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні

передбачених робочими кресленнями заходів.

3. Типові рішення розроблені на підставі застосування затверджених типових

конструкцій і обладнання серійного виготовлення і не містить охороноздатних технічних

рішень. У зв’язку з цим перевірка прийнятих проектних рішень на патентну чистоту та

патентоспроможність не виконувалася.

4. Всі електромонтажні роботи виконувати згідно ПУЕ та чинних нормативних

документів.

5. Робочі креслення розроблені для використання під час улаштування (встановлення)

вузлів обліку для електроустановок споживачів, замовників та інших учасників ринку.

6. Згідно до Постанови НКРЕКП від 14.03.2018  № 311 «Про затвердження Кодексу

комерційного обліку електричної енергії» вимоги до місця встановлення ВОЕ визначаються

відповідно до Правил улаштування електроустановок (далі – ПУЕ) та Кодексу.

Відповідно до Правил улаштування електроустановок – розрахункові вимірювальні

комплекси потрібно встановлювати на межі поділу мережі за балансовою належністю або на

визначеній межі експлуатаційної відповідальності.

Місце розміщення вузла обліку електричної енергії має бути захищеним від доступу

сторонніх осіб, тварин, птахів, комах тощо, які можуть пошкодити обладнання, віддаленим

від займистих матеріалів на відстань не менше 1,5 м в усіх напрямках, безпечним і

доступним для проведення технічного обслуговування, ремонту та заміни обладнання,

відповідати вимогам правил безпеки та інших відповідних нормативних документів.

    Вузол обліку електричної енергії необхідно встановлювати таким чином, щоб була

забезпечена можливість доступу до нього для цілей повірки засобів вимірювальної техніки,

контрольного огляду та/або технічної перевірки, а також контролю результатів вимірювання

електричної енергії в такий спосіб і в таких межах, як це визначено законами України,

Загальні вказівки

2.1
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Типовий проект улаштування трифазного розрахункового вузла обліку
електричної енергії електроустановок потужністю 50...70кВт (включно),

розташованого на фасаді ТП-6(10)/0,4кВ
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 Кодексом та іншими нормативними  документами.

Має бути забезпечена можливість опломбування лічильника, автоматичних вимикачів та

всіх інших пристроїв і місць, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схем

обліку.

Для реалізації улаштування вузлів обліку необхідно використовувати засоби обліку

електричної енергії, які відповідають наступним вимогам:

ДО КОНСТРУКЦІЇ:

-пломби на лічильнику мають бути доступними для візуального огляду;

-конструкція лічильника повинна забезпечувати можливість кріплення на стандартне

посадкове місце або на DIN-рейку;

-отвір пломбувального гвинта повинен бути просвердленим для виключення можливості

зняття пломбувального дроту. Головка пломбувального гвинта повинна виступати за

поверхню клемної кришки;

-конструкція лічильника повинна забезпечувати відсутність щілин при механічній дії на

лічильник;

-корпус лічильника має бути герметичним (мати герметизуючий ущільнювач);

-клемна кришка повинна закривати кожух лічильника, блокуючи його відкриття;

-лічильник повинен мати захисні перегородки між фазними клемами для унеможливлення

короткого замикання.

ДО ЗАХИСТУ ВІД ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ:

-лічильники повинні мати механічний захист оптичного порту, який виключає

несанкціонований доступ без порушення пломб;

-лічильники повинні бути стійкими до впливу зовнішнього магнітного поля, стійкими до

нагрівання й вогню, до механічних впливів, до кліматичних та атмосферних впливів тощо

-лічильники повинні бути захищені від впливу сонячної радіації, різкої зміни

температури, повинні мати високий ступінь захисту від проникнення пилу й води (ІР54), а

також забезпечувати нормальну роботу при встановленні всередині виносної шафи обліку.

ДО МОНТАЖУ:

-монтаж силових (ввідних) проводів слід виконувати таким чином, щоб вони були

доступні для візуального огляду;

-віконця для огляду лічильників мають бути закритими прозорим матеріалом;

-лічильники слід встановлювати в шафах, камерах комплектних розподільчих пристроїв,

на панелях, щитах, у нішах, на стінах, які мають жорстку конструкцію;

-лічильники потрібно кріпити до пластмасових або металевих щитків. Висота від рівня

чистої підлоги до коробки затискачів лічильника повинна бути в межах 0,8-1,7м.
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Даним типовим проектом передбачається встановлення обраного Замовником приладу

обліку електричної енергії у шафу обліку, змонтовану згідно окремого проекту, розробленого

АТ "Полтаваобленерго", на фасаді ТП-6(10)/0,4кВ.

Улаштування вузла обліку електричної енергії (далі - ВОЕ-0,4кВ) на фасаді

ТП-6(10)/0,4кВ забезпечує можливість доступу до засобів вимірювальної техніки з метою їх

повірки, контрольного огляду та/або технічної перевірки.

Відповідно до вимог ПУЕ п.1.5.30 відстані між корпусом розрахункового лічильника і

стінками та дверцятами шафи мають бути не меншими ніж 0,05м.

Відповідно до вимог ПУЕ п.1.5.30 дверцята шафи обліку повинні мати механічний замок,

оглядове віконце, забезпечувати можливість увімкнення/вимкнення автоматичного вимикача

без відкривання дверцят і зняття пломб.

Перед встановленням проектованого лічильника електричної енергії Замовнику

необхідно провести його параметризацію постачальником послуг комерційного обліку

електричної енергії (вимоги Розділу V, п.1 Кодексу комерційного обліку електричної енергії).

ВОЕ-0,4кВ після їх улаштування мають бути введені у промислову експлуатацію

відповідно до вимог п.5.2.19 Кодексу.

  Даним проектом наведено два із можливих варіантів улаштування трифазного вузла

обліку електричної енергії.

08-06.03.2023
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3хПВ3нгд-1х...мм2

L=0,3м

ВОЕ-0,4кВ

Шафа захисна для трифазних приладів

обліку електроенергії,  вик. ІР65
див. примітку 2.7

Дообліковий 3-полюсний автоматичний

вимикач

Wh Лічильник електроенергії 3-фазний

3х220/380В, 5-120А; клас точності 1,0

Тип, параметри та
виробник згідно
рекомендацій

АТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО .

Примітки:
1. Шафа ВОЕ-0,4кВ, встановлена на фасаді ТП-6(10)/0,4кВ, має відповідати  вимогам п.1.5.30 ПУЕ.
2.  Конструкція  шафи  вузла  обліку  ВОЕ-0,4кВ  має  бути  металева  (товщина металу не менше 1,5мм),   в

антивандальному  виконанні,   забезпечувати  можливість  пломбування . Дверцята  мати механічний замок, оглядове
віконце, забезпечувати можливість увімкнення/вимкнення автоматичного вимикача без відкривання
дверцят і зняття пломб.
   3. Для улаштування трифазного обліку електричної енергії Замовником до встановлення обирається
засіб обліку згідно рекомендацій АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

4. Перед встановленням обраного та придбаного Замовником трифазного лічильника електричної
енергії необхідно провести його параметризацію постачальником послуг комерційного обліку електричної
енергії (вимоги Розділу V, п.1 Кодексу комерційного обліку електричної енергії).

5. Монтаж лічильників повинен відповідати наступній умові:
-  відстані між корпусом розрахункового лічильника і стінками та дверцятами шафи мають бути не менше ніж 0,05 м
згідно вимогам ПУЕ п. 1.5.30.

6.  Тип  та  кількість  обладнання  в ЩР  визначається  окремим  проектом  електропостачання  будинку,  відповідно  до
індивідуальних потреб.
    7. Живильна лінія від РУ-0,4кВ до шафи ВОЕ-0,4В, шафа ВОЕ та  дообліковий автоматичний вимикач
передбачаються окремим проектом, розробленим  АТ "Полтаваобленерго" .
   8.  Переріз провода марки ПВ3нгд від дооблікового автоматичного вимикача до розрахункового
лічильника потрібно вибирати відповідно до номінального струму автоматичного вимикача (тривалий
допустимий струм провода повинен бути більшим від Ін автоматичного вимикача). Допустимий тривалий
струм  для провода приведено в табл. 1.3.6 ПУЕ (див. додатки).

Схема електрична для улаштування
трифазного вузла обліку електричної

енергії (ВОЕ-0,4кВ) - варіант №1

QF1

Пристрій для
опломбування

ВОЕ-0,4кВ

Wh

див. примітку 7QF11

 1  1

 1

 1
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Маса
од.,  кгКількість ПриміткиПоз. Позначення Найменування

опломбувати

межа балансової
належності

опломбувати

Схема місць пломбування лічильника
NIK 2303

08/01-2022-ЕП

 від РУ-0,4кВ ТП-6(10)/0,4кВ
    (див. примітку 7)

Принципова схема
 електропостачання

 (для варіанту Ір<110А)

до ЩР Замовника
(див. окремий проект)

08-06.03.2023
Типовий проект улаштування трифазного розрахункового вузла обліку
електричної енергії електроустановок потужністю 50...70кВт (включно),

розташованого на фасаді ТП-6(10)/0,4кВ
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Принципова схема
електропостачання

 (для варіанту Ір>110А)

ВОЕ-0,4кВ

Шафа захисна для трифазних приладів

обліку електроенергії,  вик. ІР65
див. примітку 2,7

Дообліковий 3-полюсний автоматичний

вимикач

Wh
Varh Лічильник електроенергії 3-фазний

3х230/400В, 5А; клас точності 1,0

Тип, параметри та
виробник згідно
рекомендацій

АТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО .

Схема електрична для улаштування
трифазного вузла обліку електричної

енергії (ВОЕ-0,4кВ) - варіант №2

див. примітку 7QF1

 1  1

 1

 1

Маса
од.,  кгКількість ПриміткиПоз. Позначення Найменування

Л2

Л1

А1 N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

В1 С1

И2

И1

И2

И1

Л2

Л1

И2

И1

Л2

Л1

А3
01

А3
03

В3
03

В3
01

С3
03

С3
01

тип ЗВТ згідно рекомендацій
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

10хПВ3нгд 1х2.5мм2

L=1,0м

10хПВ3нгд 1х2.5мм2

L=1,7м

Рис.1 Схема підключення лічильника трансформаторного включення

Ввід

QF1

А В С

А1 В1 С1

N
0 С108

до ланцюгів
керування

А3
03
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 PEN

ВОЕ-0,4кВ

QF1

опломбувати

опломбувати

Т-0,66

до ЩР Замовника
(див. окремий проект)

Пристрій для
опломбування

ПВ3нгд-1х...мм2

L=0,3м

Примітки:
1. Шафа ВОЕ-0,4кВ, встановлена на фасаді ТП-6(10)/0,4кВ, має відповідати  вимогам п.1.5.30 ПУЕ.
2.  Конструкція  шафи  вузла  обліку  ВОЕ-0,4кВ  має  бути  металева  (товщина металу не менше 1,5мм),   в

антивандальному  виконанні,   забезпечувати  можливість  пломбування . Дверцята  мати механічний замок,
оглядове віконце, забезпечувати можливість увімкнення/вимкнення автоматичного вимикача без
відкривання дверцят і зняття пломб.
   3. Для улаштування трифазного обліку електричної енергії Замовником до встановлення обирається
засіб обліку згідно рекомендацій АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

4. Перед встановленням обраного та придбаного Замовником трифазного лічильника електричної
енергії необхідно провести його параметризацію постачальником послуг комерційного обліку
електричної енергії (вимоги Розділу V, п.1 Кодексу комерційного обліку електричної енергії).

5. Монтаж лічильників повинен відповідати наступній умові:
-  відстані  між  корпусом  розрахункового  лічильника  і стінками  та  дверцятами  шафи  мають  бути  не  менше  ніж

0,05 м.
6.   Переріз провода марки ПВ3нгд від дооблікового автоматичного вимикача до трансформаторів

струму рекомендується вибирати відповідно до номінального струму автоматичного вимикача (тривалий
допустимий струм провода повинен бути більшим від Ін автоматичного вимикача). Допустимий тривалий
струм  для провода приведено в табл. 1.3.6 ПУЕ (таблиця в додатках).

7. Живильна  лінія  від  РУ-0,4кВ  до  шафи  ВОЕ-0,4В,  шафа  ВОЕ  та   дообліковий  автоматичний  вимикач
передбачаються окремим проектом, розробленим  АТ "Полтаваобленерго" .
   8. Технічні параметри трансформаторів струму розраховуються та визначаються  в кожному окремому
випадку відповідно до величини заявленої (проектованої) потужності електроустановок Замовника та
cosф. Вибір  трансформаторів струму рекомендується вибирати згідно таблиці 1 додатку.

08/01-2022-ЕП

 від РУ-0,4кВ ТП-6(10)/0,4кВ
    (див. примітку 7)

межа балансової
належності

08-06.03.2023
Типовий проект улаштування трифазного розрахункового вузла обліку
електричної енергії електроустановок потужністю 50...70кВт (включно),

розташованого на фасаді ТП-6(10)/0,4кВ



  Примітки:

   1. Корпус шафи вузла обліку ВОЕ-0,4кВ та дообліковий автоматичний вимикач  врахований в окремому проекті,

розробленому  АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" .

    2.  Можливе використання іншого виробника зазначеного обладнання з аналогічними технічними характеристиками та

комплектацією.

   3.  Для улаштування трифазного обліку електричної енергії Замовником до встановлення обирається засіб

обліку згідно рекомендацій АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

4. Прокладання електропроводки від дооблікового автоматичного вимикача 0,4кВ до лічильника (варіант

Ір < 110А) та від автоматичного вимикача 0,4кВ до трансформаторів струму (варіант Ір >110А)  виконується мідним

проводом марки ПВ3нгд, переріз  вибирається відповідно до номінального струму автоматичного вимикача

(тривалий допустимий струм провода повинен бути більшим від Ін автоматичного вимикача).

5. Кабельний накінечник вибирається згідно перерізу провода.

6. Трансформатори струму визначаються  в межах розрахункового навантаження відповідно до наданих в
кресленнях рекомендацій.

Тип, марка, позначення
документу, опитувального

листа

 ВОЕ-0,4В (для варіанта Ір < 110А) в складі:
- Трифазний лічильник обліку  електроенергії прямого включення по струму

- Мідний провід із ізоляцією з ПВХ пластику пониженої пожежобезпеки ПВ3нгд ПАТ "Завод "Південкабель"

- Кабельний накінечник  e.end.stand.sс.  або аналог

1

E.NEXT,  або аналог шт

м

шт 1

0,9

7

Ін
в.
 №

Пі
дп

ис
 і 

да
та

За
м.
 ін

в.
 №

 Розробив РП

АТ  "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Перевірив

   ГІП
Стась В.В.
Сень Є.В.

Стась В.В.

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Специфікація обладнання, виробів
і матеріалів

1

Код обладнання, виробу,
матеріалу Завод-виробник Одиниця

виміру Кількість
Маса

одиниці,
кг

ПриміткаПоз. Найменування та технічна характеристика

25

 ВОЕ-0,4В (для варіанта Ір >110А) в складі:2

- Лічильник електроенергії 3-фазний, трансформаторного включення по струму,

3х230/400В, 5А; клас точності 1,0

шт 1

- Мідний провід із ізоляцією з ПВХ пластику пониженої пожежобезпеки ПВ3нгд -1х2,5мм² ПАТ "Завод "Південкабель"

-  Кабельний накінечник  e.end.stand.sс.2.5, або аналог E.NEXT, або аналог шт

м 27

38

 -   Комутаційна колодка  КП25 або аналогNIK шт 1

-   Трансформатор струму шт 3

- Мідний провід із ізоляцією з ПВХ пластику пониженої пожежобезпеки ПВ3нгд-1х... ПАТ "Завод "Південкабель" м 0,9

див. примітку 3

див. примітку 3

див. примітку 6

див. примітку 4

див. примітку 4

див. примітку 5

див. примітку 5

08-06.03.2023
08/01-2022-ЕП.С

Типовий проект улаштування трифазного розрахункового вузла обліку
електричної енергії електроустановок потужністю 50...70кВт (включно),

розташованого на фасаді ТП-6(10)/0,4кВ

Відновлення асфальтно-бетонного покриття біля ТП-10/0,4кВ3

- Пісок річковий м³ 0,5

- асфальтобетонна суміш шт 0,5

- щебінь шт 0,5
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Додатки
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Таблиця 1.3.6 – Допустимий тривалий струм для проводів з мідними жилами з 
гумовою ізоляцією в металевих захисних оболонках і кабелів з мідними жилами з гумовою 
ізоляцією у свинцевій, полівінілхлоридній, найритовій або гумовій оболонках, броньованих 
і неброньованих

Переріз струмо-
відної

жили, мм2

Струм, А, для проводів і кабелів
одножильних двожильних трижильних

у разі прокладання
у повітрі у повітрі у землі у повітрі у землі

1,5 23 19 33 19 27
2,5 30 27 44 25 38
4 41 38 55 35 49
6 50 50 70 42 60
10 80 70 105 55 90
16 100 90 135 75 115
25 140 115 175 95 150
35 170 140 210 120 180
50 215 175 265 145 225
70 270 215 320 180 275
95 325 260 385 220 330

120 385 300 445 260 385
150 440 350 505 305 435
185 510 405 570 350 500
240 605 – – – –

Примітка. Струми наведено для проводів і кабелів як з PEN-(N-) жилою, так і без неї.

Таблиця 1.3.7 – Допустимий тривалий струм для кабелів з алюмінієвими жилами з 
гумовою або пластмасовою ізоляцією у свинцевій, полівінілхлоридній та гумовій оболонках, 
броньованих і неброньованих

Переріз струмо-
відної

жили, мм2

Струм, А, для кабелів
одножильних двожильних трижильних

у разі прокладання
у повітрі у повітрі у землі у повітрі у землі

10 60 55 80 42 70
16 75 70 105 60 90
25 105 90 135 75 115
35 130 105 160 90 140
50 165 135 205 110 175
70 210 165 245 140 210
95 250 200 295 170 255
120 295 230 340 200 295
150 340 270 390 235 335
185 390 310 440 270 385
240 465 – – – –

Примітка. Допустимі тривалі струми для чотирижильних кабелів з пластмасовою 
ізоляцією на напругу до 1 кВ можна вибирати за табл. 1.3.7 як для трижильних кабелів, але 
з коефіцієнтом 0,92.
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Таблиця 1 (закінчення)
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