
Тема уроку 15, 16: Основи виробничої безпеки. Електробезпека. 

Мета уроку: оволодіти знаннями щодо електробезпеки 

Хід уроку 

Електробезпека - це система організаційних та технічних заходів і засобів, що 

забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного 

струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.  

Щороку в Україні від електричного струму гине приблизно 1500 осіб. 

Найбільша кількість випадків електротравматизму, в тому числі зі смертельними 

наслідками, стається при експлуатації електроустановок напругою до 1000 В, що 

пов'язано з їх поширенням і відносною доступністю практично для кожного, хто 

працює на виробництві. Випадки електротравматизму під час експлуатації 

електроустановок напругою понад 1000 В нечасті, що зумовлено незначним 

поширенням таких електроустановок і обслуговуванням їх висококваліфікованим 

персоналом. 

Основними причинами електротравматизму на виробництві є: 

✓ випадкове доторкання до неізольованих струмопровідних частин 

електроустаткування; 

✓ використання несправних ручних електроінструментів; 

✓ застосування нестандартних або несправних переносних світильників 

напругою 220 чи 127 В; 

✓ робота без надійних захисних засобів та запобіжних пристосувань; 

✓ доторкання до незаземлених корпусів електроустановок, що опинилися під 

напругою внаслідок пошкодження чи пробою ізоляції; 

✓ недотримання правил будови, улаштування, безпечної експлуатації 

електроустановок та правил експлуатації електрозахисних засобів тощо. 

Характер впливу електричного струму на організм людини, а відтак і 

наслідки ураження, залежать від цілої низки чинників, які умовно можна поділити 

на чинники електричного (сила струму, напруга, опір тіла людини, вид та частота 

струму) та неелектричного характеру (тривалість дії струму, шлях проходження 

струму через тіло людини, індивідуальні особливості людини, умови 

навколишнього середовища тощо). 

Сила струму, що проходить через тіло людини, є основним чинником, який 

обумовлює наслідки ураження. Різні за величиною струми справляють 

відповідний вплив на організм людини. Розрізняють три основних порогових 

значення сили струму: 

✓ пороговий відчутний струм - найменше значення електричного струму, при 

проходженні якого через тіло людини виникають відчутні подразнення; 

✓ пороговий невідпускаючий струм - найменше значення електричного струму, 

яке зумовлює судомні скорочення м'язів руки, в котрій затиснутий провідник, 

що унеможливлює самостійне звільнення людини від дії струму; 

✓ пороговий фібриляційний (смертельно небезпечний) струм - найменше 

значення електричного струму, що спричинює при проходженні через тіло 

людини фібриляцію серця. 



Електричний опір тіла людини залежить переважно від стану шкіри та 

центральної нервової системи. Загальний електричний опір тіла людини можна 

представити як суму двох опорів шкіри та опору внутрішніх тканин тіла. 

Найбільший опір проходженню струму чинить шкіра, особливо її зовнішній 

ороговілий шар (епідерміс), товщина якого становить близько 0,2 мм. Опір 

внутрішніх тканин тіла незначний і становить 300-500 Ом. У цьому можна 

переконатися, якщо до язика прикласти контакти батарейки; при цьому 

відчувається легке поштування. Якщо ці ж контакти прикласти до шкіри тіла, то 

відчутних подразнень не виникає, оскільки опір сухої шкіри (епідермісу) значно 

більший. 

Вид та частота струму, що проходить через тіло людини, також впливають на 

наслідки ураження. Постійний струм приблизно в 4-5 разів безпечніший за 

змінний. Це пов'язано з тим, що постійний струм у порівнянні зі змінним 

промислової частоти такого ж значення викликає слабші скорочення м'язів та 

менш неприємні відчуття. Його дія, в основному, теплова. Однак слід зауважити, 

що вищезазначене стосовно порівняльної небезпеки постійного та змінного 

струму є справедливим лише для напруги до 500 В. При більш високих напругах 

постійний струм стає небезпечнішим, ніж змінний. Частота змінного струму 

також відіграє важливе значення стосовно питань електробезпеки. Так, найбільш 

небезпечним вважається змінний струм частотою 20-100 Гц. При частоті меншій 

20 або більшій за 100 Гц небезпека ураження струмом помітно зменшується. 

Струм частотою понад 500 кГц не може смертельно уразити людину, однак дуже 

часто спричинює опіки. 

Тривалість дії струму на організм людини істотно впливає на наслідки 

ураження: чим більший час проходження струму, тим швидше виснажуються 

захисні сили організму; при цьому опір тіла людини різко знижується і важкість 

наслідків зростає. Наприклад, для змінного струму частотою 50 Гц гранично 

допустимий струм при тривалості дії 0,1с становить 500 мА, а при дії протягом 1с 

- вже 50 мА. Шлях проходження струму через тіло людини Є важливим чинником. 

Небезпека ураження надто велика тоді, коли на шляху струму знаходяться 

життєво важливі органи - серце, легені, головний мозок. Існує багато можливих 

шляхів проходження струму через тіло людини (петель струму), найбільш 

поширені серед них наведені на рис. 3.13, а їх характеристики - 

 
Рис. 1. Найбільш поширені шляхи проходження струму через тіло людини: 

1 - "рука – рука"; 2 - "права рука – ноги"; 3 - "ліва рука – ноги"; 4 - "нога – нога"; 

5 - "голова – ноги"; 6 - "голова – руки" 



Індивідуальні особливості людини значною мірою впливають на наслідки 

ураження електричним струмом. Струм, ледь відчутний для одних людей, може 

бути невід пускаючим для інших. Для жінок порогові значення струму є 

приблизно в півтора разу нижчими, ніж для чоловіків. Ступінь впливу струму 

істотно залежить від стану нервової системи та всього організму в цілому. Так, у 

стані нервового збудження, депресії, сп'яніння, захворювання (особливо при 

захворюваннях шкіри, серцево-судинної та центральної нервової систем) люди 

значно чутливіші до дії на них струму. Важливе значення має також уважність та 

психічна готовність людини до можливої небезпеки ураження струмом. У 

переважній більшості випадків несподіваний електричний удар призводить до 

важчих наслідків, ніж при усвідомленні людиною існуючої небезпеки ураження. 

Умови навколишнього середовища можуть підвищувати небезпеку ураження 

людини електричним струмом. Так, у приміщеннях з високою температурою та 

відносною вологістю повітря наслідки ураження можуть бути важчими, оскільки 

значне потовиділення для підтримання теплобалансу між організмом та 

навколишнім середовищем призводить до зменшення опору тіла людини. 

Відповідно до Правил улаштування електроустановок приміщення за характером 

навколишнього середовища поділяються на: 

✓ сухі, у яких відносна вологість повітря не перевищує 60%; 

✓ вологі, у яких відносна вологість повітря знаходиться в межах 60-75 %; 

✓ сирі, у яких відносна вологість повітря перевищує 75 %; 

✓ особливо вологі, у яких відносна вологість повітря наближається до 100 % 

(на стелі, стінах, обладнанні конденсується волога); 

✓ гарячі, в яких температура повітря впродовж доби перевищує 35 °С; 

✓ запилені, в яких за умовами виробництва утворюється пил у такій кількості, 

що він може осідати на проводах, проникати всередину споживачів 

електроенергії; 

✓ з хімічно-активним середовищем, у якому постійно або впродовж тривалого 

часу виділяються агресивні випари або гази, що призводять до руйнування 

ізоляції та струмовідних частин електрообладнання. 

Запилені приміщення поділяються на приміщення зі струмопровідним та 

неструмопровідним пилом. 

 

Д/З: Надати класифікацію приміщень за ступенем небезпеки ураження 

електричним струмом. 
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