
Урок 1. Вступ. Загальні відомості електробезпеки 
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Електронасищеність сучасного виробництва формує електричну небезпека, 

джерелом якої можуть бути електричні мережі, електрифіковане обладнання та 

інструмент, обчислювальна та організаційна техніка, що працює на електриці. 

Електротравматизм порівняно з іншими видами виробничого травматизму 

складає невеликий відсоток, однак за кількістю травм з важким і особливо 

летальним результатом займає одне з перших місць. Найбільше число 

електротравм (60-70%) відбувається при роботі на електроустановках напругою 

до 1000 В. Це пояснюється широким поширенням таких установок і порівняно 

низьким рівнем підготовки осіб, які експлуатують їх. Електроустановок 

напругою понад 1000 В в експлуатації значно менше, і їх обслуговує спеціально 

навчений персонал, що й обумовлює меншу кількість електротравм. 

Електробезпека – це система організаційних та технічних заходів і засобів, 

що забезпечують захист людей (живої природи) від шкідливого та 

небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, 

електромагнітного поля і статичної електрики. 
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