
Урок 18, 19: Улаштування електроустановок. Апарати захисту. 

Мета уроку: засвоїти знання щодо особливостей улаштування 

електроустановок  

Хід уроку: 

Заходи від ураження електричним струмом електроустановки поділяють: 

✓ на електроустановки напругою до 1 кВ в електричних мережах із 

глухозаземленою нейтраллю; 

✓ на електроустановки напругою до 1 кВ в електричних мережах з 

ізольованою нейтраллю; 

✓ на електроустановки напругою понад 1 кВ в електричних мережах з 

ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю; 

✓ на електроустановки напругою понад 1 кВ в електричних мережах із 

глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю. 

Загальні вимоги безпеки: 

1) Небезпечні струмовідні частини електроустановки не мають бути 

доступними для випадкового прямого дотику, а доступні для дотику 

відкриті і сторонні провідні частини не мають бути небезпечними як за 

нормальних умов (експлуатація електроустановки за призначенням і без 

пошкодження), так і за умови одиничного пошкодження. 

2) Для запобігання ураженню електричним струмом у нормальному режимі (за 

відсутності пошкодження) слід застосовувати окремо або в поєднанні такі 

заходи захисту: 

– основна ізоляція струмовідних частин; 

– огорожі та оболонки; 

– бар’єри; 

– розміщення поза зоною досяжності; 

– обмеження сили струму дотику в усталеному режимі та електричного 

заряду 

3) Для додаткового захисту від ураження електричним струмом у разі прямого 

дотику в електроустановках напругою до 1 кВ можна застосовувати ПЗВ. 

4) Захист від прямого дотику не вимагається, якщо номінальна напруга не 

перевищує: – 25 В змінного або 60 В постійного струму – у разі застосування 

системи БННН і за умови експлуатації електрообладнання в сухих 

приміщеннях; – 25 В змінного або 60 В постійного струму – у разі 

застосування системи ЗННН, якщо електрообладнання перебуває в зоні дії 

системи зрівнювання потенціалів і експлуатується тільки в сухих 

приміщеннях, а ймовірність контакту з частинами, які перебувають під 

напругою, є незначною; – 6 В змінного або 15 В постійного струму в усіх 

інших випадках.  

5) Для запобігання ураженню електричним струмом у разі пошкодження 

ізоляції слід виконувати окремо або в поєднанні такі заходи захисту: 



✓ захисне заземлення; 

✓ автоматичне вимикання живлення; 

✓ зрівнювання потенціалів; 

✓ обладнання класу ІІ або з рівноцінною ізоляцією; 

✓ захисне електричне відокремлення; 

✓ ізолювальні (непровідні) приміщення, зони, площадки; 

✓ системи наднизької (малої) напруги БННН, ЗННН, ФННН; 

✓ вирівнювання потенціалів. 

6) Заходи захисту в разі непрямого дотику слід виконувати в усіх випадках, 

якщо номінальна напруга перевищує 50 В змінного і 120 В постійного 

струму. У приміщеннях з підвищеною небезпекою, в особливо небезпечних 

і в зовнішніх установках виконання заходів захисту від ураження 

електричним струмом у разі непрямого дотику може знадобитися і за 

нижчих напруг, наприклад: 25 В змінного і 60 В постійного струму або 12 В 

змінного і 30 В постійного струму – за наявності вимог відповідних глав 

ПУЕ та інших нормативних документів.  

7) Заходи захисту від ураження електричним струмом повинні бути 

достатніми і реалізованими під час виготовлення електрообладнання або в 

процесі монтажу електроустановки чи в обох випадках. Два чи більше 

вжитих заходів захисту в електроустановці не повинні призводити до 

зниження ефективності кожного з них.  

8) Для заземлення електроустановок можна використовувати штучні і 

природні заземлювачі. Використання природних заземлювачів як елементів 

заземлювальних пристроїв не має призводити до їх пошкодження струмами 

коротких замикань або до порушення роботи пристроїв, з якими їх 

пов’язано. Якщо в разі використання природних заземлювачів напруга 

дотику не перевищує допустимих значень, а також забезпечуються 

нормовані значення напруги на заземлювальному пристрої (опору 

заземлювального пристрою) і допустима густина струму в природних 

заземлювачах, то обладнувати штучні заземлювачі для електроустановки не 

обов’язково.  

9) Для заземлення територіально зближених електроустановок різних 

призначень і напруги слід, як правило, застосовувати один спільний 

заземлювальний пристрій. Заземлювальний пристрій, який використовують 

для заземлення електроустановок одного призначення або різних 

призначень і напруг, протягомусього періоду експлуатаціїмає відповідати 

всім вимогам до заземлення цих електроустановок: захисту людей від 

ураження електричним струмом у разі пошкодження ізоляції, умовам 

режимів роботи мереж, захисту електрообладнання від перенапруги, 

електромагнітної сумісності технічних засобів, які застосовують у цих 

електроустановках (наприклад, комп’ютерних і мікропроцесорних систем 

тощо). У першу чергу слід дотримуватися вимог до захисного заземлення. 



Заземлювальні пристрої електроустановок будівель і споруд і 

заземлювальні пристрої для їх блискавкозахисту, як правило, мають бути 

спільними. 
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