
Урок 7: Порядок підготовки робочого місця 

Мета уроку: засвоїти знання щодо порядку підготовки робочого місця, яке 

вимагає зняття напруги  

Хід уроку 

Для підготовки робочого місця до роботи, яка вимагає зняття напруги, слід 

вжити у вказаному порядку таких технічних заходів: 

✓ здійснити необхідні відключення і вжити заходів, що перешкоджають 

помилковому або самочинному ввімкненню комутаційної апаратури; 

✓ вивісити заборонні плакати на приводах ручного і на ключах дистанційного 

керування комутаційною апаратурою; 

✓ перевірити відсутність напруги на струмовідних частинах, які слід 

заземлити для захисту людей від ураження електричним струмом; 

✓ встановити заземлення (ввімкнути заземлювальні ножі, встановити 

переносні заземлення); 

✓ обгородити, за необхідності, робочі місця або струмовідні частини, що 

залишилися під напругою, і вивісити на огородженнях плакати безпеки. 

Залежно від місцевих умов, струмовідні частини обгородити до чи після їх 

заземлення. 

Під час оперативного обслуговування електроустановки двома і більше 

працівниками в зміну перелічені в цьому пункті заходи мають виконувати два 

працівники. В разі одноособового обслуговування їх може виконувати одна 

особа, крім накладання переносних заземлень і здійснення перемикань, що 

проводяться на двох і більше приєднаннях в електроустановках напругою понад 

1000В, які не мають діючих пристроїв блокування роз’єднувачів від 

неправильних дій. 

Якщо зазначені в цьому пункті струмовідні частини не можуть бути 

вимкнені, то вони мають бути обгороджені. 

В електроустановках понад 1000 В з кожного з боків, з яких комутаційним 

апаратом може бути подана напруга на робоче місце, має бути видимий розрив, 

утворений від’єднанням або зняттям шин і проводів, відключенням 

роз’єднувачів, зняттям запобіжників, а також відключенням відокремлювачів і 

вимикачів навантаження, за винятком тих, у котрих автоматичне ввімкнення 

здійснюється пружинами, що встановлені на самих апаратах. 

Трансформатори напруги та силові трансформатори, пов’язані з виділеною 

для робіт дільницею електроустановки, мають бути вимкнені також і з боку 

напруги до 1000 В задля унеможливлення зворотної трансформації. 

Під час підготовки робочого місця після вимкнення роз’єднувачів і вимикачів 

навантаження з ручним управлінням необхідно візуально впевнитися в їх 

вимкненому положенні і відсутності шунтувальних перемичок. 

Якщо дозволяє конструктивне виконання апаратів і характер роботи, то 

перелічені вище заходи можуть бути замінені розшиновкою або від’єднанням 

кінців кабелю, проводів від комутаційного апарата чи від устаткування, на якому 

слід провадити роботу. 

Розшиновку чи від’єднання кабелю під час підготовки робочого місця може 

виконувати ремонтний працівник, що має групу III, під наглядом чергового або 

оперативно-ремонтного працівника. З найближчих до робочого місця 



струмовідних частин, доступних для дотику, необхідно зняти напругу або 

обгородити ці частини. 

Вимкнене положення комутаційних апаратів до 1000 В з недоступними для 

огляду контактами (автомати невкочуваного типу, пакетні вимикачі, рубильники 

у закритому виконанні тощо) визначається перевіркою відсутності напруги на 

їхніх затискачах чи на шинах, що відходять, проводах або затискачах 

устаткування, яке вмикається цими комутаційними апаратами. 

 

Урок 8: Оформлення перерв у роботі 

Мета уроку: засвоїти знання щодо перерв при роботі в електроустановці 

Хід уроку 

Під час перерв у роботі протягом робочого дня (на обід, за умовами 

проведення робіт) бригада у повному складі виводиться з робочого місця. Двері 

приміщень РУ і огороджень електроустановки замикаються на замок. Наряд 

залишається у керівника робіт (наглядача). Плакати, огородження, заземлення 

залишаються на місці. Члени бригади не мають права повертатися на робоче 

місце за відсутності керівника робіт (наглядача). Допуск бригади до роботи після 

такої перерви здійснюється керівником робіт без оформлення в наряді. 

Під час перерв у роботі, пов’язаних із закінченням робочого дня, увесь склад 

бригади виводиться з робочого місця (РУ, електроустановки, ПЛ). Двері 

приміщень РУ та огороджень електроустановки замикаються на замок. Плакати, 

огородження, заземлення залишаються на місці. Закінчення роботи кожного дня 

оформлюється в таблиці 4 наряду “Щоденний допуск до роботи і її закінчення” 

підписом керівника робіт (наглядача). Керівник робіт (наглядач) здає наряд 

оперативному працівнику, а за його відсутності – залишає наряд в папці діючих 

нарядів. В електроустановках без місцевих оперативних працівників керівнику 

робіт (наглядачеві) дозволяється після закінчення робочого дня залишати наряд 

у себе. 

Повторний допуск в наступні дні на підготовлене робоче місце здійснює 

допускач. В цьому разі дозволу від старшого в зміні оперативного працівника не 

вимагається. Керівник робіт (наглядач) з дозволу допускача може самостійно 

допускати бригаду до роботи на підготовлене робоче місце, якщо йому це 

доручено в рядку наряду “Окремі вказівки”. Перед повторним допуском бригади 

на робоче місце керівник робіт (наглядач) повинен упевнитися в наявності 

необхідних заземлень, огороджень, плакатів тощо. Повторний допуск, 

здійснений черговим або оперативно-ремонтним працівником, оформлюється в 

обох примірниках наряду; допуск, що проводиться керівником робіт 

(наглядачем), – тільки в своєму примірнику наряду. 

Пробне вмикання електроустаткування на робочу напругу до повного 

закінчення роботи може бути проведено після виконання таких умов: 

✓ бригада повинна бути виведена з робочого місця; 

✓ наряд з оформленою перервою здається черговому допускачеві; 

✓ тимчасові огородження, заземлення і плакати мають бути зняті, а постійні 

огородження встановлені на місце (вказані операції, як правило, 

виконуються оперативними працівниками). 



Дозвіл на тимчасове зняття і наступне встановлення заземлень 

оформлюється в наряді в рядку “Окремі вказівки”; – отримано дозвіл на пробне 

вмикання від чергового або адміністративно-технічного працівника, який має 

право видавати розпорядження з питань оперативного обслуговування даної 

електроустановки. Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи після 

пробного вмикання та наступного дня проводиться в звичайному порядку, – як і 

у випадку первинного допуску, з оформленням допуску в графі 4 наряду. 

Оперативний працівник до повернення керівником робіт наряду з відміткою 

про повне закінчення робіт не має права вмикати виведене в ремонт 

електроустаткування чи вносити до схеми зміни, що впливають на умови 

проведення робіт. В аварійних випадках оперативний працівник може вмикати 

електрообладнання за відсутності бригади до повернення наряду за дотримання 

таких умов: – тимчасові огородження, заземлення і плакати мають бути зняті; 

стаціонарні огородження поставлені на місце, плакати “Працювати тут” мають 

бути замінені плакатами “Стій! Напруга”; – до прибуття керівника робіт і 

повернення ним наряду в місцях проведення роботи мають бути розставлені 

люди, які зобов’язані попереджувати як керівника робіт, так і членів бригади про 

те, що електроустановка ввімкнена і поновлення робіт неприпустиме. 
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