
Перелік питань «Правила експлуатації» («Технологія робіт») 

1. На кого поширюються ПТЕЕС. 

2. Дати визначення поняттям: діюча електроустановка, екологічна броня електропостачання споживача, 

розрахунковий (комерційний) облік електричної енергії 

3. Що повинен забезпечити керівник споживача. 

4. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: ВРУ 

5. На яке обладнання поширюються вимоги глави 1 розділу 7 ПТЕЕС. 

6. Яким чином повинна зберігатися документація на кабельну лінію. Вимоги до кабельних бирок та їх 

встановлення. 
7. Максимальні значення температури повітря та її контроль всередині ЗРУ. 

8. До електричних  мереж якої напруги повинні приєднуватись джерела зварювального струму. 

9. Яким вимогам повинно відповідати імпортне електрообладнання, яке планується експлуатувати у 

вибухонебезпечних зонах. 

10. Хто має право проводити випробування та вимірювання параметрів електрообладнання споживачів.  

11. Для яких працівників обов’язкові ПТЕЕС. 

12. Дати визначення поняттям: аварійна броня електропостачання споживача, електричне господарство 

(далі - електрогосподарство), об'єкт електроенергетики 

13. Обов’язки керівника споживача щодо організації експлуатації електроустановок. Вимоги до особи, 

відповідальної за електрогосподарство споживача.  

14. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: АСКЕ 

15. Що повинно зберігатися в приміщеннях РУ. 

16. Що необхідно забезпечити для тривалої і надійної експлуатації трансформаторів (реакторів). 

17. Скільки раз поспіль допускається запускати електродвигуни з короткозамкненими роторами. 

18. Від якої електричної мережі забороняється безпосереднє живлення зварювальної дуги. 

19. Яку документацію необхідно мати  на електрообладнання, яке планується експлуатувати у 

вибухонебезпечних зонах.  

20. Які документи оформляються за результатами проведених вимірювань та випробувань та де вони 

повинні зберігатись.  

21. Відповідно до якого нормативного документу проводиться експлуатація побутових електроприладів в 

умовах виробництва. 

22. Дати визначення поняттям: аварійна ситуація, електротехнічна служба (відділ, група), керівник 

споживача. 

23. Організація виконання обов’язків особи, відповідальної за електрогосподарство споживача, або її 

заступника. 

24. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: АПВ. 

25. Прийняття в експлуатацію повітряних ліній. Яка документація необхідна при здачі в експлуатацію 

повітряних ліній. 

26. Вимоги до температурного режиму в кабельних спорудах. Яке найбільш допустиме значення 

температури. 

27. Контроль рівня масла в маслонаповненому обладнанні. 

28. Якою має бути ізоляція дроту для підведення струму від джерела зварювального струму до 

электрододержателю установки ручної дугової зварки. 

29. Що таке вибухозахищене електрообладнання. 

30. Як виміряти температуру ізоляції обмоток трансформатора,що не піддавався нагріву.  

31. На підставі яких керівних документів проводиться експлуатація генераторів електричних станцій, 

синхронних компенсаторів, кабельних ліній з маслонаповненими кабелями споживачів будь-якої напруги, 

а також силових трансформаторів, автотрансформаторів, реакторів, повітряних ліній електропередавання 

та електроустановок споживачів на напругу понад 150 кВ.  

32. Дати визначення поняттям: аварія (технологічна), важкодоступний простір (приміщення), 

електропередавальна організація. 

33. В яких випадках можна не призначати особу, відповідальну за електрогосподарство споживача. 

34. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: АСКП. 

35. Періодичність проведення ремонтів обладнання РУ. 

36. Чи допускається робота трансформаторів (реакторів) з примусовим охолодженням без увімкнених в 

роботу пристроїв сигналізації про припинення циркуляції масла, охолоджувальної води або зупинку 

вентиляторів дуття. 



37. Яке значення напруги необхідно підтримувати на шинах для забезпечення нормальної роботи 

електродвигунів. Діапазон зміни частоти живильної мережі при якому допускається робота 

електродвигунів з номінальною потужністю. 

38. На якій відстані від комутаційного апарату повинні розташовуватися пересувні або переносні 

установки електрозварювань. 

39. Чи можна одразу увімкнути у вибухонебезпечних зонах електроустановки , виведені з роботи більше 

ніж на добу. 

40. Яка періодичність випробування КЛ 10 кВ  протягом перших двох років експлуатації.   

41. Вимоги до галузевих правил, щодо технічної експлуатації електроустановок споживачів. 

42. Дати визначення поняттям: Електрообладнання, Замовник, Повірка засобів вимірювальної техніки.  

43. В яких випадках не допускається експлуатація електроустановок споживача. 

44. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: РПН. 

45. Які заходи повинен проводити споживач, що експлуатує ПЛ. 

46. Які документи повинні бути оформлені та передані замовнику під час здачі в експлуатацію КЛ 

напругою понад 1 кВ. 

47. Вимоги до приміщень КРУ де встановлюються комірки КРУЕ або елегазові вимикачі. Рівень 

спрацювання приладу контролю і сигналізації наявності елегазу в приміщенні КРУ. 

48. Яку групу по електробезпеці повинен мати електротехнічний персонал, який здійснює приєднання і 

від'єднання від мережі установок електрозварювань. 

49. Чи можна одразу увімкнути у вибухонебезпечних зонах електроустановки, що перебувають у 

гарячому резерві. 

50. Яка періодичність випробування КЛ 6 кВ  що живлять особливо відповідальних споживачів.   

51. Хто здійснює державний нагляд на виконанням вимог ПТЕЕС. 

52. Дати визначення поняттям: Вибухозахищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, 

електрообладнання), Електрична мережа, спеціальна підготовка. 

53. Як повинні виконуватися складні і прості перемикання. 

54. Надати визначення скорочення, вживаного в ПТЕЕС: ОКГТ. 

55. Вимоги до установки трансформаторів (реакторів), які обладнані  пристроями газового захисту. 

56. Коли електродвигун (обертова машина) повинен бути негайно відключений від мережі. 

57. Який персонал забезпечує технічне обслуговування пристроїв РЗАіТ та їх вторинних кіл повинні 

здійснювати. 

58. Яку групу по електробезпеці повинні мати особи, які виконують  електрозварювальні  роботи. 

59. Яка періодичність короткочасного увімкнення резервного електрообладнання у вибухонебезпечних 

зонах. 

60. Яке  повинно бути значення опору заземлювального пристрою опори ПЛ 0,4 кВ із повторними 

заземлювачем PEN-провідника.  

61. Відповідальність персоналу споживачів (керівник, спеціалісти, працівники) 

62. Дати визначення поняттям: працівники адміністративно-технічні, обслуговування (технічне), 

інструктаж. 

63. Що необхідно виконати до прийняття електроустановок в експлуатацію. 

64. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: ОПН. 

65. Яка документація повинна бути надана під час здавання в експлуатацію пристроїв РЗАіТ і вторинних 

кіл. 

66. Для чого призначені заземлювальні пристрої. Які частини електрообладнання підлягають заземленню. 

67. Які систематизовані дані повинен мати споживач, що експлуатує засоби грозозахисту. 

68. Скільки спостерігаючих осіб має бути при виконанні електрозварником робіт в замкнутих або 

важкодоступних просторах. 

69. На який час можна короткочасно перевищувати допустимі режими роботи кабелів, розташованих у 

вибухонебезпечних зонах. 

70. З якою періодичністю виконується перевірка роботи перемикальних пристроїв типу ПБЗ 

трансформаторів  на напругу до 35 кВ, потужністю до 6,3 МВ*А .  

71. Яку документацію необхідно вести на робочих місцях оперативних працівників. 

72. Дати визначення поняттям: Працівники електротехнічні, Комплектна розподільна установка, Особа, 

відповідальна за електрогосподарство. 

73. В якому випадку призначається позачергова перевірка знань.  

74. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: КРУЕ. 

75. Умови роботи мережі напругою 6 кВ - 35 кВ з ізольованою або з компенсованою нейтраллю при 

виникненні замикання на землю. 



76. Чи допускається встновлення кислотні та лужні АБ в одному приміщенні. 

77. Допустимі перевантаження при аварійних режимах роботи трансформаторів в залежності від типу 

системи охолодження. 

78. У які терміни проводяться огляди електрозварювальних трансформаторів для дугового зварювання. 

79. З якою періодичністю вимірюється концентрація пилу у повітрі вибухонебезпечних зон. 

80. З якою періодичність проводиться випробування  масла в ході експлуатації силового трансформатора 

ТМ-400/10.  

81.Порядок дій під час перемикань в електроустановках. 

82. Дати визначення поняттям: працівники виробничі, облік технічний, електроустановка. 

83. Допуск до самостійної роботи: стажування, дублювання. 

84. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: РЗАіТ. 

85. Умови увімкнення в роботу трансформаторів (реакторів) після відключення від захисту. Дії при 

спрацюванні газового реле. 

86. Що необхідно здійснювати для визначення технічного стану заземлювального пристрою. 

87. Документація, що передається для введення в експлуатацію пристроїв грозозахисту. 

88. Які строки технічного обслуговування та ремонту дугових електропечей. 

89. Чи можна одразу увімкнути електроустановку, що автоматично вимкнулась у  вибухонебезпечній зоні. 

90. Яка періодичність  вимірювання опору ізоляції обмоток силових трансформаторів  на напругу до 35 

кВ, потужністю до 6,3 МВ8А. 

91. Організація та забезпечення організаційно-технічної роботи на підприємстві. 

92. Дати визначення поняттям: Експлуатація (технічна), Захисне автоматичне вимикання живлення, 

Поточний ремонт. 

93. Як організовується на підприємстві обслуговування електроустановок споживачів та обслуговування 

установок електротехнологічних процесів. 

94. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: АВР. 

95. Компенсація ємнісного струму замикання на землю. Значення ємнісних струмів коли необхідно 

застосовуються дугогасні реактори залежно від класу напруги. Вибір дугогасних реакторів, умови їх 

встановлення, розрахунок ємнісного струму замикання. Режими роботи мережі. 

96. Вимоги до облаштування приміщень де встановлюються акумуляторні батареї. 

97. Умови застосування переносних ручних світильників, які застосовуються при організації ремонтних 

робіт у приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних. 

98. Які строки технічного обслуговування та ремонту дугових електродних котлів понад 1 кВ. 

99. Які строки  очищення освітлювальної арматури у приміщеннях зі значними виробничими виділеннями 

пилу чи волокон. 

100. З якою періодичність проводиться випробування  масло силового трансформатора ТМ-1000/10.  

101. Що повинна забезпечувати система управління електрогосподарством споживача. 

102. Дати визначення поняттям: працівники оперативні (чергові), система технічного обслуговування та 

ремонту, засіб вимірювальної техніки. 

103. Які категорії працівників повинні проходити перевірку знань з вимог ПТЕЕС. Проведення перевірки 

знань у разі переходу працівника на інше підприємство чи переведення на іншу посаду у межах одного 

підприємства або у зв'язку з перервою в роботі. 

104. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: М. 

105. Терміни проведення оглядів і перевірок мережі освітлення. 

106. Періодичність проведення оглядів РУ без вимкнення напруги. 

107. Вимоги до прийняття в експлуатацію КЛ у районах з електрифікованим рейковим транспортом або 

там, де є агресивні ґрунти. Які заходи необхідно проводити за наведених умов. 

108. Які умови увімкнення автономної електростанції споживача вручну. 

109. Які строки  очищення електрообладнання на виробництвах, де існує небезпека вибуху пилу та 

волокон.  

110. Яке значення опору ізоляції повинно бути у кабельних ліній напругою 0,4 кВ.  

111. Дії керівника щодо проведення перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних 

працівників вимог ПТЕЕС, в тому числі щодо новопризначених працівникі, що прийняті на роботу, 

пов'язану з обслуговуванням електроустановок, або при перерві в роботі понад один рік. 

112. Дати визначення поняттям: працівники електротехнологічні, оперативні перемикання, електрична 

підстанція. 

113. Які завдання повинна вирішувати система оперативного керування електрогосподарством споживача. 

114. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: НДЦ. 



115. Заходи для попередження пробою ізоляції на вертикальних ділянках КЛ з паперовою та іншими 

типами ізоляції. 

116. Умови та терміни проведення капітальних ремонтів ПЛ. 

117. Вимоги до приміщень РУ. 

118. Які документи обов'язково повинна містити Інструкція про порядок включення в роботу автономної 

електростанції.  

119. Яка періодичність зовнішнього огляд усього електрообладнання та електропроводок у 

вибухонебезпечних зонах особою, відповідальною за електрогосподарство.  

120. Який повинен бути опір ізоляції силових та освітлювальних електропроводок.  

121. Проведення перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів. 

122. Дати визначення поняттям: спеціалізована організація, працівники оперативно-виробничі 

комплектна, трансформаторна підстанція. 

123. Що може входити до складу комплексу технічних засобів АСКЕ. 

124. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: Ц. 

125. На що необхідно звертати увагу під час огляду РУ. 

126. Умови вмикання пристроїв охолодження на трансформаторах та реакторах із системами охолодження 

ДЦ та Ц. За якої температури навколишнього середовища допускається увімкнення трансформаторів із 

системами охолодження М, Д, ДЦ, Ц на номінальне навантаження. 

127. Види проведення оглядів заземлювальних пристроїв. Періодичність, на що звертається увага. 

128. Які роботи передбачаються регламентом технічного обслуговування автономної електростанції. 

129. Коли проводяться позачергові огляди електроустановок, розташованих у вибухонебезпечних зонах.  

130. Яка періодичність вимірювання опору ізоляції електропроводки в особливо небезпечних 

приміщеннях.  

131. В які терміни у відповідності до посад працівників проводиться періодична перевірка знань з питань 

технічної експлуатації. Які працівники і з якою періодичністю  зобов’язані проходити періодичне 

навчання в СНЗ. 

132. Дати визначення поняттям: ремонт, оперативне відання, оперативне керування. 

133. Оперативне підпорядкування РЗАіТ та ПА та засобів комерційного обліку електричної енергії. 

Вимоги до переліку електроустаткування, пристроїв РЗАіТ, ПА, ЗДТК, що знаходяться в оперативному 

керуванні. 

134. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: НЦ. 

135. Значення напруги несиметрії фаз в електричних мережах, що працюють з компенсацією ємнісного 

струму. 

136. Що повинно бути перевірено під час прийняття АБ, щойно змонтованої або після капітального 

ремонту. 

137. Види, періодичність та умови проведення періодичних та позачергових оглядів ПЛ. 

138. Згідно якого нормативного документа необхідно проводити випробування генераторів автономних 

електростанцій. 

139. Які роботи необхідно виконати одночасно з оглядом корпусу електрообладнання, встановленого у 

вибухонебезпечних зонах.  

140. Який обсяг профілактичних випробувань масляного трансформатора ТМ-630/10.  

141. Що повинна забезпечити з урахуванням енергоємності та складу електричного обладнання особа, 

відповідальна за електрогосподарство споживача. 

142. Дати визначення поняттям: дублювання, лінія електропередавання, підприємство. 

143. Система оперативного керування власним електрогосподарством. Оперативне керування та 

оперативне відання - вимоги до організації. 

144. Надати визначення скорочення , вживаного в ПТЕЕС: ДЦ. 

145. На що під час огляду ПЛ необхідно звертати увагу. 

146. Яке максимальне перенавантаження струмом допускається на період ліквідації післяаварійного 

режиму КЛ для різного класу ізоляції КЛ. 

147. Робота пристроїв РПН. Умови перемикання та експлуатації пристроїв РПН. 

148. У яких випадках автономна електростанція повинна бути негайно зупинена дією захистів або 

відключена оперативними працівниками. 

149. Яка періодичність огляду з вибірковим розкриттям підземної частини та вимірювання опору 

заземлювального пристрою електрообладнання, розташованого  у вибухонебезпечних зонах. 

150. Яка періодичність вимірів перехідних опорів з'єднань між заземлювачами та елементами, що 

заземлюються заземлювальних пристроїв, що експлуатуються понад 25 років.  

 


