
Урок 39, 40. Види електротравм 

Мета уроку: засвоїти знання щодо видів електротравм. 

Хід уроку: 

Електротравма – травма, зумовлена впливом електричного струму чи 

електричної дуги. 

Електротравматизм – явище, що характеризується сукупністю 

електротравм. 

Електричне замикання на корпус – випадкове електричне сполучення 

струмопровідної частини з металевими не струмоведучими частинами 

електроустановок. 

Електричне замикання на землю – випадкове електричне сполучення 

струмоведучої частини безпосередньо із землею або неструмопровідними 

провідними конструкціями, або предметами, не ізольованими від землі. 

Струм замикання на землю – струм, що проходить через місце замикання 

на землю. 

Зона розтікання струму замикання на землю – зона землі, за межами якої 

електричний потенціал, обумовлений струмами замикання на землю, може бути 

умовно прийнятий рівним нулю. 

Напруга щодо землі – напруга щодо місця землі, що знаходиться поза зоною 

розтікання струму замикання на землю. 

Електричний струм не виявляється органами чуття людини. Ураження 

людини електричним струмом небезпечне тому, що електричний струм може 

виникнути зненацька на металевих неструмопровідних частинах 

електроустановок, апаратів, механізмів, а також на поверхні землі, коли людина 

не застосовує засобів захисту. 

Ураження електричним струмом відносяться до небезпечних факторів, що 

відображаються на всьому організмі. Проте всі електротравми умовно поділяють 

на два основних види: місцеві електротравми, коли виникає місцеве ураження 

організму, електричний опік, електричні знаки, металізація шкіри; загальні 

електротравми, коли уражається весь організм людини через порушення 

нервової системи, нормальної діяльності життєво важливих органів і систем – 

електричний удар. 

Електричний опік – найбільш поширена електротравма. Це струмовий опік 

у мережах до 2 кВ і опік дугою. Температура дуги може бути до 3500 °С. Дуга 

може виникати при випадкових коротких замиканнях в електроустановках до 6 

кВ під час проведення робіт під напругою, на щитах і зборках, виміру 

переносними приладами та інш. У мережах з напругою вище 10 кВ дуга може 

виникати під час наближення людини до струмопровідних частин, що 

знаходяться під напругою. Електричні знаки – це плями сірого чи блідо-жовтого 

кольорів. Конфігурація електричного знака відповідає формі струмопровідної 



частини, до якої доторкнулася людина. Такі ураження в більшості випадків 

безболісні. 

Металізація шкіри є наслідком проникнення углиб шкіри парів металу, коли 

ділянка тіла знаходиться поблизу від місця утворення електричної дуги. Таке 

ураження можливе при вимкненні відкритих рубильників і при коротких 

замиканнях. Хворобливе відчуття опіку і присутність стороннього тіла зникає з 

відмиранням ушкодженої шкіри. 

Електричний удар. Сутність його полягає в тому, що струм, протікаючи по 

всьому тілу людини, подразнює численні периферичні нервові закінчення, 

розташовані як на поверхні тіла, так і на поверхні його внутрішніх органів, так 

сильно, що в організмі настає після цього гальмування координованої роботи 

нервової системи. Результатом цього подразнення і наступного гальмування є 

параліч серцевої діяльності, дихання й електричний шок 

Параліч серцевої діяльності. Діяльність серця може бути паралізована як 

при безпосередньому діянні електричного струму, що проходить через область 

серця – первинна фібриляція, так і через рефлекторний спазм артерій – вторинна 

фібриляція. Фібриляціясерця викликає порушення кровообігу і якщо не 

прийняти відповідних заходів, що відновлюють серцеву діяльність, то настає 

смерть людини. Фібриляція серця – некоординовані хаотичні посмикування 

численних волокон серцевого м’яза, при яких “насосна” функція його 

припиняється. 

Параліч дихання. Параліч дихання є наслідком впливу електричного струму 

на м'язи грудної клітки, що забезпечують процес дихання. Утруднення дихання 

людина починає відчувати вже при 20-25 мА змінного струму, що підсилюється 

зі зростанням значення струму. При тривалому впливі такого струму настає 

асфіксія – удушення через нестачу кисню і надлишок вуглекислоти в організмі 

людини. 
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