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Тарас  БУТУРЛІН,
провідний інженер-енергетик

ФДУ «Миколаївський район Держгідрографії»

Згідно з вимогами «Пра-
вил технічної експлу-

атації електроустановок» і 
«Правил пожежної безпеки» 
випробування та електро-
вимірювання в електропоста-
чанні повинні здійснюватися 
регулярно, адже це дає змогу 
своєчасно контролювати стан 
електроустаткування, виявля-
ти несправності і поломки, що 
можуть призвести до виходу з 
ладу електроприладів, аварій та 
пожеж, підтримувати їх у робо-
чому стані.

Ще не так давно усі елек-
тровимірювання в нашій філії 
проводилися сторонніми атес-
туючими електротехнічни-
ми організаціями. Для цього з 
ними укладався договір, згідно 
з яким їхні працівники разом зі 
спеціалістами електротехнічної 
служби філії оглядали усі маяки 
й інше навігаційне обладнання. 
Та, враховуючи велику кількість 
і територіальну розкиданість 
ЗНО, необхідність задіяння 
автотранспорту затрати були 
значними. Ось чому невдовзі, з 
метою заощадження коштів, ке-
рівництвом філії було прийнято 
рішення створити власну елек-
тротехнічну лабораторію (ЕТЛ), 
де б працювали лише штатні 
спеціалісти філії на чолі з про-
відним інженером-енергетиком.

Оформлення документації, 
первинна атестація, отриман-
ня дозволів на електротехнічні 
вимірювання – все це вимагало 
чимало узгоджень. Та державне 
підприємство «Миколаївстан-
дартметрологія», що є єдиним 
таким закладом у місті, швид-
ко зробило все необхідне для 

закупівлі робіт та оформлення 
документації і дозволів. Наші 
витрати при цьому склали 
7000 грн. Та це було варте того.

Ми отримали Свідоц-
тво про атестацію за № РН-
0126/2012 (фото 1), згідно з 
яким створена електротехнічна 
лабораторія має право само-
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стійно проводити вимірювання 
опору заземлювального при-
строю, ізоляції електрооблад-
нання, електричного опору пет-
лі «фаза-нуль».

Одночасно з підготовкою 
документації, для проведення 
вимірювань згідно з додатком 
до Свідоцтва про атестацію, 
нами було придбано контро-
льно-вимірювальні прилади 
(фото 2), а саме: вимірювач  
Ф 4103-М1 та прилад ЕР 180М, 
загальна вартість яких стано-
вила близько 2000 грн.

Мегаометри Ф 4102/1 та  
М 4100/3, необхідні для вимі-
рювання, ми придбали раніше.

Завдяки цьому впродовж 
минулого року нашою елек-
тротехнічною лабораторією 
виконано значний обсяг робіт, 
зокрема проведено таку кіль-
кість вимірювань:

■  опору ізоляції кабелів 
та електрообладнання – 
189;

■  опору ізоляції електроін-
струменту – 411;

■  опору заземлювального 
пристрою – 83.

При виконанні цих робіт 
сторонніми електротехнічни-
ми лабораторіями нам дове-
лося б витратити приблизно  
12 000 грн, що для нас невигід-

но. Отже, як бачимо, кошти, 
витрачені на створення влас-
ної ЕТЛ, окупилися менше ніж 
за один рік.

На поточний рік запла-
новано ще більший обсяг ви-
мірювальних робіт (до складу 
ФДУ «Миколаївський район 
Держгідрографії» приєднано 
Маріупольську групу ЗНО). 
Та ми впораємося з усіма зав-
даннями. Це – по-перше, а 
по-друге – у подальшому ді-
яльність нашої лабораторії доз-
волить додатково зекономити 
кошти на своє утримання.
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