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Тема 4 ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

План
1. Основні організаційні заходи, які забезпечують безпеку робіт.
2. Організація безпечного виконання окремих видів робіт в електроустанов-

ках за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.
3. Класифікація електроустановок та приміщень за ступенем небезпеки.
4. Категорії робіт в електроустановках стосовно заходів безпеки.
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1. Основні організаційні заходи, які забезпечують безпеку робіт.
Безпека проведення робіт в електроустановках багато в чому залежить від

правильної організації робіт, від виконання ряду організаційних заходів.
До організаційних заходів належать:
 оформлення роботи нарядом або розпорядженням;
 допуск до роботи;
 нагляд під час роботи;
 оформлення перерв в роботі, переведення на інше робоче місце, за-

кінчення роботи.
На будь-яку роботу, проведену в електроустановках, повинен бути відпо-

відний дозвіл. Правилами передбачаються три види дозволу (завдання) на ви-
конання робіт в електроустановках. Вони можуть проводитися за нарядом, за
розпорядженням, або в порядку поточної експлуатації.

Наряд - це письмове завдання на роботу в електроустановках, оформлене
на бланку встановленого зразка, яке визначає місце, обсяг роботи, час початку
та закінчення робіт, умови їх безпечного проведення, склад бригади та ін.

Розпорядження - це завдання на роботу в електроустановках, оформлене
записом в оперативному журналі особою з числа оперативного персоналу, що
віддала розпорядження, або особою, яка отримала його в усній формі безпосе-
редньо або за допомогою засобів зв'язку від імені особи, яка віддала розпоря-
дження.

Проведення робіт у порядку поточної експлуатації - це проведення опера-
тивним персоналом робіт на закріпленій ділянці протягом однієї зміни відпо-
відно до складеного переліку робіт.

Особи, відповідальні за безпеку робіт.
Для забезпечення безпечного проведення робіт в електроустановках Пра-

вилами визначені особи, відповідальні за безпеку робіт, їх права та обов'язки.
Такими особами є:

 особа, яка видає наряд або розпорядження;
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 особа, яка допускає (особа з числа оперативного персоналу);
 відповідальний керівник робіт (при роботах в електроустановках на-

пругою вище 1000 В);
 виконавець робіт;
 спостерігач;
 члени бригади.

Список осіб, які можуть призначатися відповідальними керівниками, ви-
конавцями робіт за нарядом і розпорядженням, а також спостерігачами, встано-
влюється розпорядженням по підприємству особою, відповідальною за елект-
рогосподарство.

Основна відповідальність покладається на людину, що організує роботи в
електрогосподарстві та видає відповідні розпорядження (письмові або усні).

Видавати наряд або розпорядження на виконання тих або інших робіт в
електроустановках мають право особи електротехнічного персоналу, уповно-
важені на це розпорядженням особи, відповідального за електрогосподарство,
що мають V кваліфікаційну групу (в установках напругою до 1000 В - не нижче
ІV).

Право на видачу розпорядження на виконання ряду робіт з переліку, ви-
значеному особою, відповідальною за електрогосподарство, надається також
особам оперативного персоналу із кваліфікаційною групою не нижче ІV.

Особа, що видає наряд або розпорядження, установлює необхідність про-
ведення та обсяг робіт і відповідає за безпеку її виконання.

Порядок видачі та оформлення наряду.
Наряд на роботу видається уповноваженою особою у двох екземплярах на

ім'я виконавця робіт. Допускається передача наряду по телефону зі зворотною
перевіркою особою, яка видає наряд, старшому з числа осіб оперативного пер-
соналу даного об'єкта або відповідальному керівникові (при централізованому
обслуговуванні електроустановок). У цьому випадку наряд заповнюється в
трьох екземплярах: один екземпляр заповнюється особою, яка видає наряд, а
два екземпляри - особою, яка приймає його по телефону.

Розширення робочого місця, обсягу робіт понад зазначених в наряді або
зміна числа робочих місць не дозволяється без видачі нового яка видає наряду.

Один наряд може бути виданий на всі види робіт в електроприміщенні (пі-
дстанції, РП та т.п.) тільки при повному знятті напруги з даної електроустанов-
ки. При цьому для виконання різних робіт (будівельних, ремонтних, монтажних
і т.п.) може бути організовано одну зведену бригаду із призначенням одного
виконавця робіт.

Крім того, при роботах з повним зняттям напруги допускаються деякі
спрощення в оформленні робіт: в переліку робіт вказують тільки основні; в на-
ряді можна зазначити тільки кількість працюючих у бригаді без вказівки їх прі-
звищ і кваліфікаційних груп.

При роботі за нарядом бригада обов'язково повинна складатися не менш
ніж з 2 осіб. Мінімальний склад бригади - виконавець робіт і член бригади.

Правилами визначена єдина форма наряду для всіх видів робіт, проведених
в електроустановках споживачів електроенергії будь-якої напруги. Зміна форми
наряду забороняється.
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Допуск бригади до роботи.
Перш ніж бригада буде допущена до роботи, виконавець робіт (якщо від-

повідальний керівник не призначається) разом з особою, яка допускає до робіт,
перевіряють правильність підготовки робочого місця. Це підтверджується його
підписом (або підписом відповідального керівника) у відповідній графі наряду.
Потім особа з числа оперативного персоналу приводить бригаду на робоче міс-
це та здійснює допуск її до роботи.

Допуск бригади до роботи полягає в тому, що допускач перевіряє поіменно
(з перевіркою посвідчень) відповідність складу бригади зазначеному в наряді,
перераховує зазначений в наряді зміст робіт. Він пояснює бригаді, звідки знята
напруга, де накладені заземлення, які частини ремонтованого та сусідніх приє-
днань залишилися під напругою і яких особливих умов проведення робіт необ-
хідно дотримуватись.

Після цього допускач доводить відсутність напруги на відключених стру-
моведучих частинах, показує накладені заземлення там, де вони видні, або до-
торкається рукою до струмоведучих частин (після попередньої перевірки відсу-
тності напруги покажчиком напруги або штангою).

Допуск бригади закінчується здачею робочого місця виконавцю робіт, що
оформляється підписами допускача та виконавця робіт із вказівкою дати і часу
початку роботи в обох екземплярах зворотної сторони наряду.

Час допуску бригади із вказівкою номеру наряду та змісту роботи фіксу-
ється допускачем в оперативному журналі.

Нагляд під час роботи. Зміни в складі бригади.
З метою попередження порушень вимог техніки безпеки нагляд за брига-

дою з моменту її допуску до робіт покладається на виконавця робіт або спосте-
рігача, а в окремих випадках - на відповідального керівника.

Здійснюючи постійний нагляд за членами бригади, виконавець робіт (спо-
стерігач) повинен весь час перебувати на місці роботи. Залишатися одному ви-
конавцеві робіт або членам бригади без виконавця робіт, як правило, не дозво-
ляється, за винятком зазначених нижче випадків:

1. Якщо потрібна одночасна робота одного або декількох членів даної бри-
гади на різних робочих місцях одного і того ж самого приєднання, у тому числі
і в різних приміщеннях.

2. Якщо одна бригада виконує роботи на різних приєднаннях за одним на-
рядом.

3. При роботах з повним зняттям напруги.
Відповідальний керівник і оперативний персонал повинні періодично пе-

ревіряти дотримання працюючими правил техніки безпеки. При виявленні по-
рушення правил техніки безпеки або виявлення інших обставин, що загрожу-
ють безпеці працюючих, роботи негайно припиняються і бригада відводиться з
місця роботи.

Після усунення виявлених порушень і неполадок бригада знову може бути
допущена оперативним персоналом до роботи в присутності відповідального
керівника з оформленням допуску в наряді.

Під час проведення робіт у складі бригади допускаються часткові зміни.
Вони можуть бути зроблені відповідальним керівником або особою, що видала
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даний наряд, а при їх відсутності особою, що має право на видачу наряду по
даній електроустановці.

Оформлення перерв у роботі.
При встановлених для всієї бригади перервах протягом робочого дня (на-

приклад, на обід) бригада повністю віддаляється з електроприміщення. Робоче
місце залишається без зміни: усі заземлення, плакати та огородження залиша-
ються на місці. Наряд та ключі від цього приміщення залишаються у виконавця
робіт, який після закінченню перерви сам без оперативного персоналу вказує
бригаді робоче місце.

Перерва в роботі бригади може знадобитися також за умовами проваджен-
ня робіт (наприклад, для пробного включення обладнання на робочу напругу до
закінчення робіт). При цьому бригада віддаляється із приміщення, наряд зда-
ється оперативному персоналу, який разом з виконавцем робіт оформляє цю
перерву в наряді. Усі дії по складанню схеми та оперативні перемикання з на-
ступною підготовкою робочого місця та допуском бригади до перерваної робо-
ти виконуються оперативним персоналом.

Якщо робота не закінчується протягом одного робочого дня, то після його
закінченні робоче місце приводиться в порядок (прибирається сміття, склада-
ється інструмент і матеріали і т.д.), а плакати, заземлення та огородження за-
лишаються на місцях.

При наявності постійного оперативного персоналу закінчення робочого
дня оформляється в зазначеній таблиці наряду підписами виконавця робіт і
особи з числа оперативного персоналу, якій після закінчення роботи щодня по-
винен здаватися наряд.

При відсутності постійного оперативного персоналу (наприклад, при
централізованому обслуговуванні електроустановок вище 1000 В) закінчення
робочого дня оформляється в таблиці наряду тільки підписом виконавця робіт,
а наряд дозволяється залишати в папці діючих нарядів. Наступного дня до пе-
рерваної роботи можна приступити після огляду місця роботи та перевірки ви-
конання заходів безпеки допускачем і виконавцем робіт.

Допуск до роботи наступного дня із вказівкою дати та часу початку роботи
оформляється підписами допускача і виконавця робіт в наряді.

Переведення бригади на нове робоче місце.
Робота бригади на декілька робочих місцях того самого приєднання при

частковому знятті напруги може проводитися за одним нарядом при дотриман-
ні обов'язкової умови: робочі місця готуються оперативним персоналом і всі до
початку будь-яких робіт на цьому приєднанні приймаються від нього виконав-
цем робіт (відповідальним керівником) .

При цьому відповідно до Правил допуск виконавця робіт і бригади здійс-
нюється на одне з робочих місць даного приєднання. Переведення бригади з
одного робочого місця на інше проводиться допускачем.

Переведення бригади на нове робоче місце оформляється у відповідних
графах зворотної сторони наряду, і якщо переведення проводиться відповідаль-
ним керівником, він розписується (у таблиці) замість допускача.

При роботах без зняття напруги (на струмоведучих частинах, що перебу-
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вають під напругою, поблизу їх або на відстані від них) оформлення допуску на
інше робоче місце необхідне тільки в тих випадках, якщо робочі місця перебу-
вають у відкритих розподільних пристроях різних номінальних напруг або в рі-
зних приміщеннях закритих розподільних пристроїв.

Закінчення роботи, здача-приймання робочого місця, закриття наряду
та введення обладнання в роботу.

Після повного закінчення роботи робоче місце приводиться в порядок: ін-
струмент та матеріали, що залишилися, збираються, сміття підмітається та уби-
рається. Робоче місце здається оперативному персоналу чистим. Бригада виво-
диться з робочого місця. Виконавець робіт здає ключі оперативному персоналу
та розписується в наряді. Останнім етапом є повернення наряду оперативному
персоналу.

Наряд закривається оперативним персоналом після того, як буде їм послі-
довно виконано наступне:

а) перевірена відсутність людей на колишніх робочих місцях, чистота цих
місць і повна відсутність сторонніх предметів, інструменту та матеріалів, які
використовувались при ремонтних роботах;

б) оглянуто відремонтоване обладнання (приєднання, електроустановка);
в) зняті заземлення (з перевіркою відповідно до прийнятого порядку обліку

їх);
г) вилучені тимчасові огородження та плакати "Працювати тут", "Влазити

тут";
д) установлені на місце постійні огородження та зняті всі вивішені до по-

чатку роботи плакати;
е) захисні засоби та пристосування встановлені на місце постійного збері-

гання.
Перевірка ізоляції відремонтованого обладнання безпосередньо перед

включенням проводиться, якщо в цьому є необхідність, до зняття тимчасових
огороджень і плакатів, одразу ж після зняття переносних заземлень.

Включати обладнання можна тільки після закриття наряду. Якщо на відк-
люченому приєднанні роботи проводилися по декільком нарядам, то включення
його в роботу може бути виконане тільки після закриття всіх нарядів.

2. Організація безпечного виконання окремих видів робіт в електроуста-
новках за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.

Незважаючи на те, що основні роботи в електроустановках проводяться в
плановому порядку, по наряду, в експлуатації досить часто виникає необхід-
ність проведення короткочасних робіт.

Усі роботи, які проводяться в електроустановках без наряду, виконуються
або за розпорядженням осіб, уповноважених на це, з оформленням в оператив-
ному журналі, або в порядку поточної експлуатації - з наступним записом в
оперативному журналі.

Роботи за розпорядженням.
Розпорядження на проведення робіт має разовий характер, видається на

одну роботу із записом в оперативному журналі і діє або протягом однієї зміни,
або двох годин в залежності від характеру роботи.
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Розпорядження записується в оперативному журналі особою, що видала
розпорядження, або оперативним персоналом за його вказівкою, прийнятою
безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку. Розпорядження, що віддається
самим оперативним персоналом, також записується в оперативний журнал.

При необхідності повторення або продовження роботи при зміні умов ро-
боти або складу бригади розпорядження повинне віддаватися заново з оформ-
ленням в оперативному журналі.

За розпорядженням можуть виконуватися:
 роботи без зняття напруги вдалині від струмоведучих частин, що пере-

бувають під напругою, тривалістю не більше однієї зміни;
 позапланові короткочасні та невеликі за обсягом роботи (тривалістю до

1 год), викликані виробничою необхідністю, з повним або частковим
зняттям напруги, а також без зняття напруги поблизу і на струмоведучих
частинах, що перебувають під напругою;

 деякі види робіт з повним або частковим зняттям напруги в електроус-
тановках до 1000 В тривалістю не більше однієї зміни.

Організаційними заходами, що забезпечують безпека робіт в електроуста-
новках за розпорядженням, є в основному ті ж заходи, що і при роботах за на-
рядом.

Деякі роботи в електроустановках виконуються постійно тільки спеціально
підготовленим, закріпленим за даною електроустановкою (обладнанням) ремо-
нтним персоналом або персоналом спеціалізованих служб. Тому іноді допуска-
ється їхнє проведення не за нарядом, а за розпорядженням. До цих робіт відно-
сяться роботи в електроустановках до 1000 В з монтажу, перевірки, регулюван-
ні, зняття для ремонту вимірювальних приладів, лічильників, обладнань релей-
ного захисту, автоматики, телемеханіки і зв'язку, роботи на приводах комута-
ційних апаратів, на вторинних ланцюгах і в ланцюгах електроприводів схем ав-
томатичного і дистанційного керування.

Перераховані вище роботи повинні виконуватися не менше ніж двома осо-
бами, одна з яких повинна мати кваліфікаційну групу не нижче ІV, інша - не
нижче ІІІ. В окремих випадках, передбачених місцевою інструкцією, допуска-
ється проведення цих робіт за розпорядження одноосібно оперативним персо-
налом із кваліфікаційною групою не нижче ІV.

Крім того, у виняткових випадках, викликаних виробничою необхідністю,
дозволяється оперативному персоналу або під його наглядом іншому електро-
технічному персоналу за розпорядженням вимконувати невеликі за обсягом ко-
роткочасні (до 1 год) роботи:

а) з повним або частковим зняттям напруги, що виконуються з накладен-
ням заземлень;

б) без зняття напруги поблизу і на струмоведучих частинах, що перебува-
ють під напругою, які не потребуються установки заземлень.

Роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації.
До цієї категорії робіт можуть бути віднесені як роботи, що проводяться в

електроустановках будь-якої напруги без зняття напруги вдалині від струмове-
дучих частин, що перебувають під напругою, так і роботи з повним або частко-
вим зняттям напруги в електроустановках до 1000 В.
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Організаційними заходами, які забезпечують безпеку робіт у порядку по-
точної експлуатації в електроустановках, є складання особою, відповідальною
за електрогосподарство, переліку робіт відповідно до місцевих умов і затвер-
дження його головним інженером (керівником) підприємства, а також визна-
чення самим виконавцем робіт необхідності і можливості безпечного прове-
дення конкретної роботи.

Таким чином, види робіт, внесені в цей перелік, є постійно дозволеними
роботами без оформлення будь-яких додаткових розпоряджень.

Контрольні запитання:

1. Які організаційні заходи, які забезпечують безпеку проведення робіт в
електроустановках?

2. Дайте визначення поняттям «наряд» і «розпорядження».
3. Що передбачає проведення робіт у порядку поточної експлуатації?
4. Які права та обов'язки осіб, відповідальних за безпеку робіт?
5. Хто може виконувати функції особи, відповідальної за безпеку робіт?
6. Опишіть порядок видачі та оформлення наряду.
7. Яка процедура допуску бригади до роботи передбачена Правилами?
8. Хто може здійснювати нагляд за бригадою під час роботи?
9. Як оформлюються перерви у роботі бригади?
10.Назвіть обов’язкові умови закриття наряду оперативним персоналом.
11.Які роботи в електроустановках виконуються за розпорядженням?
12.Які організаційні заходи забезпечують безпеку робіт у порядку поточної

експлуатації?


