
Урок 2. Загальні відомості електробезпеки 

Мета уроку: засвоїти знання щодо загальних відомостей електробезпеки. 

Хід уроку: 

При технічній експлуатації електроустаткування промислових підприємств 

електротравми можуть виникати з таких причин: дотик безпосередній до 

струмопровідних частин електроустановок, які діють під напругою. Це може 

статися через несправність огороджувальних пристроїв електроустановок, 

помилкові дії персоналу, коли роботи виконуються поблизу чи безпосередньо 

на струмопровідних елементах, що знаходяться під напругою, а також з появою 

напруги (в результаті помилкової подачі) на раніше вимкнених 

електроустановках і ділянках мережі; важкі і смертельні нещасні випадки 

(понад 200), проаналізовані В.Е. Манойловим, показали, що на випадковий 

дотик, не викликаний виробничою необхідністю і помилковою подачею 

напруги, в процесі ремонтів і оглядів електроустановок, припадає близько 53 % 

усіх електротравм; дотик до металевих конструктивних частин 

електроустановок, які не повинні знаходитися під напругою, але на корпусах, 

кожухах і огороджувальних пристроях може з'явитися напруга в результаті 

електричного пробою чи природного старіння ізоляції електроустановок, а 

також при замиканні оголених проводів через обрив і падіння на конструктивні 

частини електроустановок і при відсутності захисного заземлення, ці причини 

складають близько 22 % усіх травм; дотик інструментом і предметами, що 

мають малий опір, до ізо-ляції, до струмопровідних частин, а також до 

неметалевих частин електроустановок, які виявилися під напругою через 

заводські дефекти в конструкції, під час монтажу і виготовлення. На ці причини 

припадає 14 % електротравм; дотик до стін, підлог, будівельних конструкцій, 

які виявилися під кроковою напругою. Крокова напруга виникає при розтіканні 

електричного струму від трубопроводів, будівельних конструкцій, рейкових 

шляхів, на які перейшов електричний струм в результаті падіння проводів чи 

погіршення ізоляції. Такі причини складають 2-3 %; дія дуги при операціях із 

відмикальними пристроями та інші причини. Вони складають близько 6 %. 

Перегляд електротравм, проведений В.Е. Манойловим, показав, що 

електротравми через помилкову подачу напруги на електроустановки під час їх 

ремонтів і оглядів зумовлюються незадовільною організацією ремонтних робіт, 

недостатнім знанням працівниками правил з техніки безпеки. Дуже великий 

відсоток електротравм при випадковому дотику, не викликаному виробничою 

необхідністю (до 30 %), і невеликий – при дотику в процесі роботи (до 2 %) 

дозволяє зробити висновок, що працівники, не пов'язані з експлуатацією 

електроустановок, не знають, яку небезпеку становить електричний струм для 

людини. 
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