
Урок 25, 26. Фактори дії електричного струму на організм 

людини. 

Мета уроку: ознайомитись із факторами дії електричного струму на 

організм людини. 

Хід уроку: 

Електричний удар виникає, коли ваше тіло стає частиною замкнутого 

ланцюга, і електричний струм перетікає з однієї частину вашого тіла в іншу, 

наприклад, в руки і ноги. 

Прямий струм (постійний струм), як правило, менш небезпечний, ніж 

змінного струму. 

Вплив змінного струму на організм багато в чому залежить від частоти. 

Струми низької частоти від 50 до 60 Гц зазвичай небезпечніші, ніж струми 

високої частоти. 

Наскільки сильно ви постраждали від ураження електричним струмом, 

визначається шляхом проходження струму через ваше тіло. Проходження 

струму організмом від руки до ноги, ймовірно, означає, що шлях його пройде 

через серце. Це робить його більш небезпечним, ніж проходження між ногою та 

землею. 

У багатьох випадках ураження організму електричним струмом спричиняє 

смерть. Поріг сприйняття для враження струмом руки становить близько 5-

10 мА для постійного струму і близько 1-5 м А для змінного струму 60 Гц. 

Струм вивільнення – це максимальна кількість струму, яка може 

спричинити скорочення м’язів рук, зберігаючи можливість звільнення руки від 

джерела струму. Струм вивільнення змінюється залежно від м’язової маси. 

Для постійного струму щей поріг становить приблизно 75 мА для тіла 

вагою 70 кг; для змінного струму він становить близько 15 мА. 

Шлуночкова фібриляція виникає від ураження струмом в межах 60-100 мА 

в системах змінного струму. Для постійного струму близько 300 до 500 мА. 

Дія електричного струму на організм людини може бути руйнівною. 

Наскільки сильно ви постраждали від ураження електричним струмом, 

визначається шляхом проходження струму через ваш організм. 

Тіло людини є хорошим провідником електричного струму просто тому, 

що воно складається на 70% з води. Тканина людини дуже чутливі до потоку 

електричного струму і більш схильні до ураження електричним струмом при 

намоканні. 

Скільки струму протікає через тіло людини, можна оцінити, 

використовуючи закон Ома (I = E/R). 

Середня опірність сухого людського тіла може досягати 100 000 Ом, 

звичайно це залежить від людини – залежно від її структури тіла. 



У мокрому стані опір може знижуватися до 500 Ом залежно від рівня 

напруги. 
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