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Тема: Призначення заземлення 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення заземлення, його видів, принципи монтажу та 

демонтажу, побудова та застосування електричних схем. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 
Що таке заземлення і для чого воно призначене? 

Електрика - кращий друг і найлютіший 

ворог людини. Безумовно, зараз уявити 

без нього життя практично неможливо. 

На жаль, не обійшлося і без поганих 

моментів, таких як ураження 

електричним струмом. Вас може вдарити 

струмом, якщо ви торкнетеся не тільки 

оголеної струмоведучих частини, а й 

нешкідливого на вигляд корпусу 

електроприладу.  

Визначення поняття 

 Заземлення - це пристрій, який захищає людину від ураження 

електричним струмом, якщо все електрообладнання пов'язане з землею. В 

аварійній ситуації небезпечна напруга «стікає» на землю. 

 Захист - основне призначення заземлення. Воно полягає в підключенні 

додаткового, третього заземлюючого провідника в проводку, який 

з'єднаний з таким пристроєм, як заземлювач. Він, в свою чергу, має 

хороший контакт із землею. 

 



Заземлення буває робочим і захисним за призначенням. Робоче потрібно для 

нормального функціонування електроустановки, захисне потрібно для 

забезпечення електробезпеки (запобігання ураження електричним струмом). 

Зазвичай заземлення (заземлювач) виглядає як три електричних прута 

вбитих в землю, на однаковій відстані одна від одної, розташованих в кутах 

рівностороннього трикутника. Ці прути з'єднані між собою металевою 

смугою. Ви могли бачити такі прути біля будинків і споруд. 

 
Також ви могли помітити, що на стінах багатьох будинків всередині або зовні 

закріплені металеві смуги, іноді пофарбовані жовтими і зеленими смугами, що 

чергуються - це заземлювальна шина, вона теж з'єднана з заземлювачем. 

Заземлювальна шина потрібна для того, щоб не тягнути від кожної 

електроустановки заземлення. 

Третій провідник зазвичай з'єднується з корпусом електричних приладів, 

забезпечуючи захист від появи на ньому небезпечної напруги. У кабелях він 

зазвичай має менший перетин, ніж сусідні «робочі» жили і інший колір 

ізоляції - жовто-зелений. 

Вимоги до заземлення 

Вимоги до захисного заземлення та полягають в наступному: 

 Заземлені повинні бути всі електроустановки, в тому числі металеві 

дверці електрошаф і щитів. 

 Опір заземлюючого пристрою не повинен перевищувати 4Ом в 

електроустановках з заземляюючою нейтраллю. 

 Необхідно використовувати системи зрівнювання потенціалів. 

Чому людину б'є струмом 

Розглянемо дві типових ситуації, коли вас б'є струмом: 

 Пральна машинка справно виконувала свою роботи, а коли ви захотіли її 

відключити - відчули, що її корпус «щипали» вас. Або ще гірше, коли ви 

до неї доторкнулися - вас серйозно «смикнуло». 

 Ви вирішили прийняти ванну, включили воду, взявшись за кран, ви 

відчули таку ж дію електрики - пощипування або сильного удару. 

https://samelectryk.in.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/269-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2.html


І та і інша ситуація 

вирішується підключенням 

заземлення до корпусів 

приладів і всіх металевих 

частин у ванній кімнаті і 

установкою УЗО або 

диференціального автомата 

на введенні електроенергії 

в будинок або на групу 

споживачів. 

Як працює заземлення 

Для початку розберемося, 

чому на корпусі пральної 

машинки або іншого електрообладнання з'явилась небезпечна напруга. Все 

досить просто - ізоляція провідників з якоїсь причини зіпсувалася або 

ушкодилася і пошкоджену ділянку стосується металевого корпусу якийсь із 

деталей обладнання. 

    Якщо у вас немає заземлення або занулення корпус пошкодженого пристрою 

для електричного кола нічого собою не представляє, поки ви його не торкнетеся, 

звичайно. Ви підходите до приладу, стоїте на підлозі, підлога має хоч і слабкий, 

але якийсь контакт із землею. При дотику до корпусу струм починає протікати 

через вас в землю. Для протікання струму потрібна різниця потенціалів, а 

потенціал фазного проводу завжди більше потенціалу землі. Виходить, що 

ви замикаєте фазний провід на землю своїм тілом. 

     Для людини небезпечні навіть такі маленькі значення як 50 мА - такий струм 

може привести до фібриляції шлуночків серця і смерті. 

     Так ось принцип роботи заземлення полягає в наступному: до заземлювача 

підключаються корпусу всіх електроприладів, додатково встановлюється ПЗВ. У 

разі виникнення небезпечної напруги на корпусі заземлення завжди притягує 

небезпечний потенціал до безпечного потенціалу землі і напруга «стікає» на 

заземлення. 

Для чого застосовуються ПЗВ і дифавтомати 

Просте заземлення пристроїв - це добре, але ще краще забезпечити додатковий 

захист. Для цього придумали пристрій 

захисного відключення (УЗО) і 

диференціальні автомати. 

Дифавтомат - це пристрій, який в своєму 

корпусі об'єднує УЗО і звичайний 

автоматичний вимикач, так ви заощадите 

місце в електрощиті. 

УЗО - реагує тільки на струми витоку. 

Принцип його роботи такий: воно 

порівнює кількість струму через фазний і 

через нульовий провід, якщо частина 

струму витекла на землю, то воно 

моментально реагує, відключаючи 

ланцюг. Їх відрізняють по чутливості від 

https://samelectryk.in.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/264-%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
https://samelectryk.in.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/264-%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html


10 до 500 мА. Чим дошкульніше УЗО, тим частіше воно буде спрацьовувати, 

навіть при незначних витоках, але не варто встановлювати занадто грубе УЗО 

для будинку. 

Принцип роботи захищеної ланцюга простою мовою: 

 Коли на корпус заземленого електрообладнання потрапляє фаза, між 

фазним проводом і корпусом починає протікати струм. Тоді УЗО 

зауважує, що по фазному проводу пройшов струм, частина струму кудись 

пішла робити і по нульового проводу повернувся менший струм, після 

чого цей ланцюг обезточується. Так ви захищені від удару струмом. 

 Якщо встановити УЗО в двухпроводному електроланцюзі без 

заземлюючого провідника і десь з'явиться можливість витоку струму, 

воно спрацює тільки після того як ви торкнетеся цього місця і струм  

витече на землю через вас. В такому випадку ви теж будете в безпеці. 

 

Також рекомендую переглянути відео, на якому більш докладно розповідається, 

для чого потрібно заземлення електроприладів: 

https://youtu.be/iM6wx7xW-dE 

https://www.youtube.com/watch?v=v2Ch5Ko1Cx4&feature=emb_rel_pause 

https://www.youtube.com/watch?v=d85u6btoPNA&feature=emb_rel_pause 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке заземлення? 

2. Що таке захист? 

3. Яке існують види заземлення?  

4. Як працює заземлення? 

5. Для чого використовують ПЗВ і дифавтомати? 

6. Яким кольором позначається провід заземлення? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 
 Дати відповіді на питання 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або 

в будь-який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня 

та № групи 
 

https://youtu.be/iM6wx7xW-dE
https://www.youtube.com/watch?v=v2Ch5Ko1Cx4&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=d85u6btoPNA&feature=emb_rel_pause
mailto:mTanatko@ukr.net
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