
Урок 43, 44. Види електротравм 

Мета уроку: засвоїти знання щодо причин виникнення електротравм. 

Хід уроку: 

Якщо шкіра зволожена, то вона має в півтора-два рази менший опір, ніж 

суха, тому що волога розчиняє на поверхні шкіри солі і кислоти, що 

виділяються з організму з потом і тоді опір шкіри буде менший. Тривале 

зволоження робить роговий шар шкіри, внаслідок його насичення вологою, 

майже цілком провідним. Таким чином, потовиділення і забруднення шкіри 

роблять шкіру людини електропровідною, і, отже, захисна функція рогового 

шару шкіри, як діелектрика, в таких умовах втрачається. 

Ураження електричним струмом в таких умовах збільшується, тому що за 

інших рівних умов електричний струм, що протікає через людину, зростає і 

зростає небезпека людини. Опір тіла людини може різко змінюватися і 

залежить від місця дотику електричного провода до тіла, величини струму, що 

протікає по тілу, прикладеної напруги, роду і частоти струму, площі дотику до 

струмопровідної частини, тривалості протікання електричного струму. 

Електричний опір тіла людини залежить від місця дотику до струмопровідної 

частини, тому що, по-перше, змінюється довжина шляху проходження 

електричного струму, по-друге, через різну товщину рогового шару шкіри, по-

третє, через нерівномірність розподілу потових залоз по поверхні тіла. 

Найменший опір має шкіра обличчя, шия, пахові западини, руки на ділянці 

вище долонь із внутрішньої сторони і тильної сторони кисті руки. Більший 

електричний струм у людини викликає швидку рефлекторну реакцію організму, 

що виявляється в підвищеному потовиділенні в місці дотику струмопровідної 

частини, що, в свою чергу, сприяє зниженню електричного опору шкіри в місці 

дотику, зростанню струму і небезпеки людини.  

Більш підвищена напруга, у ланцюзі якої виявляється людина, викликає 

зменшення опору в десятки разів, що в мережі може складати 300 Ом. 

Пояснюється це пробоєм рогового шару, що може виникати навіть при напрузі 

близько 50 В. Постійному струму опір тіла людини більший, ніж змінному 

електричному струму будь-якої частоти. Зі зростанням частоти повний опір тіла 

людини зменшується, тому що зменшується ємкісна складова повного опору. У 

принципі, якщо частота зростає до безкінечності, то повний опір тіла людини 

прагне до внутрішнього опору тіла. 

Велика площа струмоведучої частини, до якої доторкається людина, 

зменшує повний опір тіла людини. Якщо протікання струму через людину 

тривале, то воно сприяє зниженню повного опору тіла людини, внаслідок 

підвищеного кровопостачання і, отже, підвищеного потовиділення. При 

напругах 2030 В за 1-2 хв. опір може знижуватися в середньому на 25 %. Опір 

тіла людини (електричний ) залежить від фізіологічних факторів і 

навколишнього середовища. Опір тіла в жінок менше, ніж у чоловіків, у дітей 



менше, ніж у дорослих. Несподівані звукові й світлові подразники, а також 

болючі уколи й удари здатні викликати зниження опору тіла людини на 20-50 

% протягом декількох хвилин. 

У закритих приміщеннях, де парціальний тиск кисню менше, опір тіла 

людини зменшується, а, отже, небезпека ураження збільшується. Рід і частота 

електричного струму впливають на результат ураження людини. Досвід 

показує, що змінний струм 50 Гц у більшій мірі подразнює організм людини, 

ніж рівний йому постійний. 

Однак це має місце лише при напругах до 300 В. Вважається, що при 

напругах вище 300 В небезпека постійного струму переважає над змінним 

струмом 50 Гц. Якщо частота електричного струму збільшується від 0 до 50 Гц 

небезпека ураження збільшується, оскільки зростає струм через людину через 

ємкісну складову опору тіла людини. Однак при подальшому збільшенні 

частоти електричного струму, що діє на людину, спостерігається зниження 

небезпечного впливу електричного струму, зокрема електричного удару, 

небезпека якого цілком відсутня при частоті близькій до 10 кГц. При частотах 

10 кГц і вище існує тільки небезпека опіку при дотику до струмопровідних 

частин. 

Шлях електричному струму, що протікає через людину, відіграє значну 

роль при ураженні, тому що на його шляху можуть виявитися життєво важливі 

органи тіла людини – серце, легені, головний мозок та інш. Найбільш 

небезпечними шляхами, що іменуються петлями струму, є петлі голова – руки і 

голова – ноги, коли струм може проходити через головний і спинний мозок. Ці 

петлі в практиці експлуатації електроустановок зустрічаються рідко. 
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