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Тема: Робоче та захисне 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. 

Чим відрізняється захисне заземлення від робочого? 

Електричний струм не видно оком, не має запаху, його не можна визначити на слух. 

Тому прилади, що працюють від електричного струму, належать до 

електроустановок підвищеної небезпеки. 

Для захисту обслуговуючого персоналу від 

ураження електричним струмом 

застосовується захисне заземлення. А для 

забезпечення нормальної роботи обладнання 

в штатному або аварійному режимах 

використовується робоче заземлення. Для 

того щоб зрозуміти різницю, необхідно 

розібратися, чим відрізняється захисне і 

робоче заземлення.  

Захисне заземлення 

Основне призначення захисного заземлення (ЗЗ) полягає в тому, щоб захистити 

обслуговуючий персонал від ураження електричним струмом в аварійній ситуації. У 

разі, коли на металевій не струмопровідній поверхні електроустановок раптово 

з'являється небезпечна напруга. 

     Це може статися в результаті пробою ізоляції або обриву проводу та його 

торканні корпусу. В результаті людина піддається небезпечному напрузі. 

На малюнку знизу показана схема захисного заземлення. З нього зрозуміло пристрій 

і принцип роботи ЗЗ. 

ПУЕ дає визначення: 

Захисне заземлення (ЗЗ) - це 

навмисне з'єднання металевих 

частин корпусу обладнання з 

землею, заземлювачем або його 

аналогом. Основне завдання 

полягає в тому, щоб забезпечити 

обслуговуючий персонал від 

травм, викликаних ураженням 

електричним струмом. 

Для розрахунків необхідно знати, 

скільки Ом повинен мати захисний пристрій (ЗУ або ЗП). Його значення в основі 

розрахунку не повинно перевищувати 4Ом. 

ЗЗ використовується в наступних випадках: 

https://samelectryk.in.ua/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%96-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0/677-%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC.html


 У трифазних мережах з ізольованою нейтраллю змінної напруги до 1 кВ. 

 В однофазних мережах змінного струму. 

 В мережах постійного струму з ізольованою середньою точкою обмоток джерела 

струму. 

 В мережах змінного і постійного струму з будь-яким режимом обмоток джерела 

при напрузі вище 1 кВ. 

Пристрій 

За допомогою заземлювачів виробляють безпосереднє з'єднання з землею або її 

аналогом. Для цього застосовуються природні і штучні заземлювачі: 

 З цією метою використовують штучні заземлювачі. Вони являють собою 

металеві штирі, забиті в землю. Пофарбовані штирі забороняється застосовувати, 

для захисту від корозії застосовують оцинкований метал. У деяких випадках 

забивають мідні штирі або закопують мідну пластину. 

 Допускається використовувати струмопровідний бетон. 

 Як природні заземлювачі рекомендується використовувати електропровідні 

частини, що мають безпосереднє зіткнення із землею. Часто для цих цілей на 

дачах застосовують водопровідні труби. 

     До заземлювачів відносяться - металеві частини будівель і споруд, колії, 

свинцеві оболонки кабелів і т.п. При цьому категорично заборонено застосовувати в 

якості заземлювачів газопроводи, нафтопроводи та інші трубопроводи за якими 

транспортуються горючі суміші та гази. 

На малюнку знизу показаний варіант захисного заземлення в приватному будинку. 

 
     Крім цього, застосовується захисне занулення. Його широко застосовують для 

забезпечення електробезпеки в житлових і громадських будівлях. 

    Захисне занулення - це спеціальне електричне з'єднання відкритих провідних 

частин які не перебувають в нормальному стані під напругою, з 

глухозаземленою нейтраллю генератора або трансформатора, в трифазних мережах, 

з глухозаземленим виводом джерела однофазного струму, з заземленою точкою 

джерела постійного струму, створюваного з метою електробезпеки людей. 

      На малюнку знизу показана схема підключення захисного занулення при 

наявності і без заземлення для однофазної мережі, яка застосовується в житлових 

будинках для підключення побутових приладів. 



 
На малюнку знизу показана схема занулення обладнання в цехах на виробництві. 

 
Робоче заземлення 

Призначено для забезпечення нормальної роботи обладнання у всіх режимах 

роботи. Це відноситься і до аварійних ситуацій. 

Робоче або функціональне заземлення - це заземлення точки чи точок 

струмоведучих частин обладнання, призначене для забезпечення працездатності 

електроустаткування, не в цілях електробезпеки. 

На малюнку знизу показана 

схема з підручника робочого 

заземлення для різних мереж. 

Функціональним 

призначенням даної опції є 

підтримка працездатності 

обладнання та захисних 

апаратів в штатному і 

аварійному режимах. 

Найчастіше вона 

використовується для 

спрацьовування спеціальних 

пристроїв. 

Це можуть бути плавкі 

запобіжники, резистори і тому 

подібне. Основним 

призначенням функції є 

перешкода збоїв, їх локалізації і 

перешкоду їх поширенню. 

   Правила техніки безпеки 

забороняють поєднувати 

захисне і робоче заземлення. 



Що пов'язано з тим, що електричні атмосферні перешкоди, наприклад, від 

грозозахисту будівель і споруд, можуть поєднатися з струмами мережі. 

     Це може привести до збоїв обладнання, наприклад, комп'ютерів, складної 

електронної техніки і т. п. А так же до виходу обладнання з ладу. 

     Крім цього, таке суміщення робить захист від напруги не ефективною. А в 

аварійній ситуації вона взагалі перестане функціонувати. 

    В якості заземлювачів застосовують металеві стрижні. Їх має бути не менше двох, 

і відстань між ними становить 1 м. 

При цьому необхідно дотримуватися таких правил, що визначаються за ПУЕ: 

 В якості робочого заземлення забороняється використовувати трубопроводи у 

будь-якій ситуації. 

 Забороняється виводити кабель назовні і підключати до шини в місці 

непідготовленому для цього. Так як поганий контакт не забезпечить надійного 

захисту, а в процесі експлуатації він погіршиться через корозію металу. 

 Послідовне підключення обладнання до шини заземлення категорично 

забороняється. 

 Заборонено до однієї контактної майданчику на шини заземлення приєднувати 

кілька кабелів від обладнання. 

 
На вищенаведеному малюнку показаний приклад металозв'язку з 

електрообладнанням. 

Відмінності 

Визначити різницю в цих заземлюючих пристроях не присвяченому досить складно. 

Обидва види захисту використовують однакові захисні пристрої. Тобто вони 

виконуються за єдиною методикою. Різниця полягає в їх призначенні. 

Відмінність робочого від захисного заземлення полягають в наступному: 

 Робоча ЗУ забезпечує захист обладнання та приладів, підключених до 

електричних мереж від виходу з ладу. 

 Для цього допускається використовувати грозозахист і системи вирівнювання 

потенціалів, підключених до місцевого контуру. 

 Воно не призначене для захисту людей від уражень електричним струмом. 

 Захисне заземлення до роботи обладнання ніякого відношення не має. Воно 

служить для забезпечення безпеки працюючого персоналу. 

 Характерною особливістю є те, що всі металеві деталі корпусів, шаф, щитів 

обліку на опорі і т.п. повинні бути заземлені. 



    Заземлювачами можуть бути штучно створені конструкції або прокладені в 

землі труби, екрани кабелів, на ЖД для цього можна використовувати рейки і т.п. 

Крім трубопроводів транспортуються вибухонебезпечні гази і рідини. Для 

забезпечення працездатності обладнання застосовують робоче занулення. 

    Устаткування і його частини, що підлягають обов'язковому занулення або 

заземлення: 

 Електроприводи електричних апаратів. 

 Корпуси електричних машин, асинхронних двигунів, знижувальних 

трансформаторів, технологічного обладнання і т.д. 

 Випробувальні установки, обмотки вимірювальних перетворювачів. 

 Металеві остови і корпуси пересувних електроприймачів, таких як крани, 

тельфери тощо 

 Всі відкриті частини працюючого в даний момент обладнання. 

Якщо неможливо здійснити підключення обладнання до занулення або заземлення, 

згідно з вимогою ПУЕ, застосовують електроприймачі на знижену напругу 42 

Вольта. Наприклад, для підключення механізмів в приміщеннях з підвищеною 

небезпекою, наприклад, в шахті. 

Висновок 

Робочий ЗП (ЗУ) і занулення призначене для коректної роботи обладнання в 

електроустановках в різних режимах. Воно не призначене для забезпечення 

безпеки людей. 

Захисне заземлення і занулення використовується для захисту людини від 

ураження електричним струмом при аварійних ситуаціях. Коли на корпусі 

виникає небезпечна напруга, відбувається захисне відключення напруги. Крім 

цього, відбувається зрівнювання потенціалів. В результаті чого зменшується 

ймовірність ураження людини кроковим напругою. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке заземлення? 

2. Що таке занулення? 

3. Чим відрізняється занулення від захисного заземлення? 

4. Що таке ЗП (ЗУ)? 

5. Що таке робоче або функціональне заземлення? 

6. Яка мета ЗЗ і занулення? 

 

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://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
mailto:mTanatko@ukr.net
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