
Урок 4. Виконання робіт 

Мета уроку: засвоїти знання щодо виконання робіт по обслуговуванню 

електроустановок споживачів 

Хід уроку: 

Роботи  в  електроустановках  стосовно заходів безпеки поділяються на три 

категорії: 

✓ зі зняттям напруги; 

✓ без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них; 

✓ без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під 

напругою. 

У випадку одночасної роботи в електроустановках напругою до та понад 

1000 В категорії робіт визначаються  як  для  установок понад 1000 В. 

До робіт, які виконуються зі зняттям напруги, належать роботи, що 

провадяться в електроустановці (або її частині), в якій зі струмовідних частин 

знято напругу і доступ  в  електроустановки (або їх частини), що перебувають 

під напругою, унеможливлено. 

До робіт, які  виконуються без зняття напруги на струмовідних частинах та 

поблизу них, належать роботи, що проводяться безпосередньо на цих частинах. 

В електроустановках напругою понад 1000 В, а також на ПЛ напругою до 

1000 В до цих самих робіт належать роботи, які виконуються  на  відстанях  від  

струмовідних частин, менших від вказаних в таблиці 1. 

Таблиця 1. Припустимі відстані до струмовідних частин, що перебувають 

під напругою, м 

Напруга, кВ Відстань від людини у будь-

якому можливому її 

положенні та інструментів і 

пристосувань, що 

використовуються нею, від 

тимчасових огорож, м, не 

менше 

Відстань від механізмів та 

вантажопідіймальних 

машин у робочому та 

транспортному положеннях 

від стропів, 

вантажозахватних 

пристосувань та вантажів, м, 

До 1:   

на ПЛ, 0,6 1,0 

в решті 

електроустановок 

не нормується 

(без дотику) 

1,0 

6-35 0,6 1,0 

110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 

220 2,0 2,5 

В процесі визначення допустимих відстаней в електроустановках інших  

напруг фактичні напруги слід відносити до наступних більших значень напруг, 

вказаних в наведеній таблиці. 



Роботою без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що 

перебувають під напругою, вважається робота, під час якої є неможливим 

випадкове наближення працівників і ремонтного оснащення та інструменту,  що 

застосовуються ними, до струмовідних частин на відстань, меншу від зазначеної 

в таблиці 2.3, проведення технічних  або  організаційних заходів для  запобігання 

такому наближенню не потрібно. 

В електроустановках напругою понад 1000 В роботи без зняття напруги на 

струмовідних частинах та поблизу них слід виконувати із застосуванням засобів 

захисту для ізоляції працівника від струмовідних частин або від землі. У випадку 

ізоляції працівника від землі роботи слід виконувати згідно зі спеціальними 

інструкціями або технологічними картами, в яких передбачено необхідні заходи 

безпеки. 

Під  час роботи в електроустановках напругою до 1000 В без зняття напруги 

на струмовідних частинах чи поблизу від них необхідно: 

обгородити розташовані поблизу робочого місця інші струмовідні  частини, 

що перебувають під напругою, і до яких можливий випадковий дотик; 

працювати в діелектричному взутті чи стоячи на ізолювальній підставці або 

на діелектричному килимі; 

застосовувати  інструмент із ізолювальними руків'ями (у викруток, крім 

того, має бути  ізольований стрижень); 

за відсутності такого інструменту слід користуватися діелектричними 

рукавичками. 

Без застосування електрозахисних засобів забороняється торкатися 

ізоляторів електроустановки, що перебуває під напругою. 
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