
Урок 41, 42. Види електротравм 

Мета уроку: засвоїти знання щодо електричного шоку, причин його 

виникнення. 

Хід уроку: 

Електричний шок. Це нервово-рефлекторна реакція організму, що 

супроводжується розладом дихання, кровообігу, обміну речовин та інше. 

Ступінь небезпеки впливу електричного струму залежить від: сили електричного 

струму, що протікає через людину; роду і частоти електричного струму; шляху 

протікання електричного струму через тіло людини; тривалості впливу струму 

на людину; індивідуальних особливостей людини; умов зовнішнього 

середовища, в якому працює людина. 

Сила електричного струму, що протікає через людину, є основним 

чинником, що визначає результат ураження електричним струмом. Значення 

напруги, під якою опинилася людина, і опір її тіла впливають на результат 

ураження людини лише в тій мірі, в якій напруга та опір людини визначають 

значення електричного струму, що протікає через людину. Якщо збільшується 

сила електричного струму, небезпека ураження людини теж збільшується. 

Розрізняють кілька станів людини, що виникають при визначених значеннях 

струму. 

Відчутний струм – електричний струм силою від 0,6 до 1,5 мА, що викликає 

під час проходження через організм відчутне подразнення. Струм, що не 

відпускає – електричний струм, що викликає при проходженні через людину 

непереборні судорожні скорочення м'язів руки, в якій затиснута струмопровідна 

частина. При струмі 3-5 мА (50 Гц) подразнюється вся кисть руки, яка торкається 

струмопровідних частин, при 8-10 мА біль охоплює всю руку, а при 15мА 

судороги м'язів рук стають непереборними, а біль нестерпним. Людина при 

цьому не може розтиснути руку, в якій затиснута струмопровідна частина. 

Граничний фібриляційний струм – найменше значення фібриляційного 

струму. Значення його лежить у межах від 100 мА до 5 А для струму 50 Гц і від 

300 мА до 5 А для постійного струму. Постійний і змінний струми більше 5 А 

зумовлюють миттєву зупинку серця, минаючи стан фібриляції. Поряд із 

зупинкою серця відбувається припинення дихання, що навіть після 

короткочасного впливу варто відновлювати шляхом штучного дихання. Тривала 

дія великих струмів, крім того, викликає великі опіки тіла, руйнування 

внутрішньої структури тканини організму, ураження окремих органів, що 

призводять до смертельного результату. Опір тіла людини складається з 

електричного опору різних тканин тіла, які мають різні значення. Питомий 

об'ємний опір (Ом·м), наприклад, при змінному струмі 50 Гц складає: сухої 

шкіри – від 3·10- 3 до 2·104; кісток від 1·10- 4 до 2· 106; жирової тканини – від 

30 до 60; м'язової тканини – від 1,5 до 3; крові – від 1 до 2; спинномозкової рідини 

– від 0,5 до 0,6.Шкіра має найбільший питомий опір, що, головним чином, і 



визначає електричний опір тіла людини. Шкіра людини має два основних шари: 

зовнішній – епідерміс і внутрішній – дерма. Зовнішній шар шкіри складається з 

рогового і паросткового шарів. Роговий шар шкіри являє собою кілька десятків 

шарів ороговілих клітин, що мають лускату будову і щільно прилягають один до 

одного. У цьому шарі немає кровоносних судин і нервів. Товщина рогового шару 

на окремих ділянках тіла може досягати 0,2 мм і більше. На долонях і підошвах, 

що піддаються механічним впливам, товщина цього шару найбільша. Роговий 

шар найбільш міцний, у сухому стані його питомий електричний опір 105-106 

Ом·м. Обміряний між двома електродами, накладеними на поверхню тіла при 

напрузі до 15-20 В, опір тіла людини може складати 3·1031·105 Ом. Якщо на цій 

ділянці видалити (зіскребти) тільки роговий шар шкіри, то опір зменшиться до 

1·103-5·103 Ом, а якщо весь зовнішній шар шкіри (епідерміс) – то до 500-700 Ом. 
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