
Урок 16, 17. Заходи колективного захисту від ураження 

електричним струмом. 

Мета уроку: ознайомитись із заходами контролю заземлювальних 

пристроїв. 

Хід уроку: 

Виконавець заземлювального пристрою до початку приймально-здавальних 

випробувань надає приймальній комісії технічну документацію: робочі 

креслення і схеми заземлювального пристрою із зазначенням розташування 

підземних комунікацій; акти на підземні роботи щодо укладання елементів 

заземлю-вального пристрою; акти на виконання схованих чи малодоступних 

елементів захисту від блискавки (струмовідводи, троси, приймачі блискавок). 

Опір заземлювального пристрою вимірюють за допомогою спеціальних 

приладів – вимірників заземлення. Опір розраховується безпосередньо в омах за 

шкалою приладу. Для цього застосовуються вимірники заземлення МЗГ з трьома 

границями виміру (0-2,5; 0-25 і 0-250 Ом) і похибкою до 5%. ІВЗ-І – 

інспекторський вимірник заземлення з двома границями виміру (0-5 і 0-50 Ом) і 

похибкою 10 % і вимірник опору заземлення типу М-416. 

Занулення електроустановок – електричне з’єднання з нульовим захисним 

провідником 1 металевих неструмопровідних частин електроустановок, що 

можуть виявитися під напругою. Нульовий захисний провідник – провідник, що 

з’єднує занульовані частини з глухозаземленою нейтральною точкою обмотки 

джерела струму чи з її еквівалентом. Схема занулення електроустановки 

наведена на рис.1. Занулення здійснюють для усунення небезпеки ураження 

людини струмом у випадку її дотику до корпуса електроустановки, яка 

виявилася під напругою щодо землі, при замиканнях на корпус чи переході 

напруги внаслідок ушкодження ізоляції струмопровідних дротів 

електроустановки. 

 
Рис. 1 Принципова схема занулення електроустановки в трифазній мережі 

напругою до 1000В: 



1 – провідник, що зєднує електроустановку з нульовим захисним 

провідником; 

2 - апаратура захисту електроустановки від короткого замикання; 

3 - корпус електроустановки. 

Робота занулення полягає в тому, що при замиканні фази на корпус 

створюється однофазне коротке замикання між фазою і нульовим захисним 

провідником через апаратуру захисту – запобіжник 2, що спрацьовує і відключає 

замкнену на корпус фазу. Як апаратуру захисту при цьому застосовують: плавкі 

запобіжники чи автомати максимального струму; магнітні пускачі з тепловим 

захистом; контактори з тепловими реле для захисту від перевантажень та інш. 

Занулення застосовується у трифазних чотирипровідних мережах із 

глухозаземленою нейтраллю напругою 380/220 В, 220/127 В і 660/380 В. 

Зануленню підлягають усі корпуси електроустановок і неструмопровідні 

частини, що підлягають заземленню. Однак слід знати, що в одній мережі, 

неприпустимо одні установки тільки зануляти, а інші – тільки заземляти, тому 

що небезпека дотику до корпусів електроустановок, що живляться від цієї 

мережі зростає.  

Для прикладу розглянемо ситуацію (рис. 2), коли установка 1 занулена, а 

установка 2 заземлена. Коли фаза замкнула на корпус заземленої установки 2, 

тоді струм замикання Iз буде протікати через опір заземлення цього корпуса rз, 

опір заземлення нейтралі r0 і нульову точку джерела струму (рис. 2). 

 
Рис. 2. Занулення і заземлення електроустановок в одній мережі: 

1 – занулена електроустановка; 

2 – заземлена Коли припустимо, що опір заземлення нейтралі r0 і опір 

захисного заземлення r3 однакові (r0 = rз), то Uк і U0 теж будуть однакові, тобто 

напруга корпуса щодо землі кожної з установок буде дорівнювати половині 

фазної 220/2 = 110 В. 

Тоді напруга Uк між заземленим корпусом 2 і землею буде дорівнювати: 

 
Напруга U0 між корпусом зануленої електроустановки і землею: 



 
Більше того, якщо опори r0 і rз не будуть однакові, то напруга фази 

розподілиться між ними пропорційно значенням цих опорів і тоді на одній з 

установок напруга може бути більша 110 В. На практиці таке замикання може 

існувати довго та його відшукати дуже важко, тому що корпуси всіх установок 

занулених та заземлених, у тому числі і справних, знаходяться під напругою. 

Одночасне занулення і заземлення того самого корпуса електроустановки не 

тільки не є небезпечним, а, навпаки, збільшує безпеку. 
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