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8. 1.Загальна характеристика електроустановок 

Електроустановка (ЕУ) – це установка, в якій виробляється, перетворюється, 

передається, розподіляється та споживається (перетворюється) електрична енергія. 

За видами струму ЕУ поділяють на установки змінного та постійного струму. 

Найбільше розповсюдження мають ЕУ змінного струму  з частотою 50 Гц. Тому у цій та 

наступній лекції, коли мова йтиме про ЕУ змінного струму, треба сприймати інформацію 

щодо ЕУ з частотою 50 Гц. 

ЕУ змінного струму поділяють на однофазні і трифазні. Однофазні електричні мережі 

(ЕМ) – це мережі, які живляться від окремої обмотки джерела живлення (ДЖ – генератора чи 

трансформатора), яка не має електричних з’єднань з іншими обмотками. Такі ЕМ 

застосовують вкрай зрідка. В абсолютній більшості випадків застосовуються трифазні ЕМ і 

трифазні споживачі. Трифазні ЕМ живляться від трьох обмоток і мають певні електричні 

з’єднання між собою (рис. 8.1). Трифазні ЕМ напругою понад 1 кВ мають три фазні 

провідники (позначаються L1, L2, L3), а напругою до 1 кВ – п’ять чи чотири провідники, у 

т.ч. три фазні, один нейтральний (для отримання фазної напруги – N) і один захисний (для 

убезпечення експлуатації ЕУ), якщо ЕМ п’ятипровідникова, або один суміщений провідник 

(поєднує функції нейтрального і захисного – РЕN), якщо ЕМ чотирипровідникова. 

Споживачі електричної енергії можуть бути трифазні, які живляться від усіх трьох 

фаз, найчастіше – це електродвигуни. Рідше в умовах виробництва трапляються однофазні 

споживачі, які живляться від одного фазного і нейтрального (N) проводів. В умовах 

виробництва це, в основному, освітлювальні установки чи ЕУ невеликої потужності, у т.ч. і 

ПЕОМ. Однофазні ЕУ найчастіше застосовують у побуті. Хоча ці ЕУ й однофазні, але 

живляться вони не від однофазних мереж, а від трифазних. Тому у вирішенні питань безпеки 



треба вважати, що вони отримують живлення від трифазної ЕМ як її частина, і на них 

розповсюджуються усі положення щодо трифазних ЕМ. 

Трифазні мережі мають дві напруги: фазну (Uф) між фазним і нейтральним 

провідниками та лінійну (Uл) між двома фазними провідниками. Лінійна напруга в 1,73 рази 

більша фазної. Найчастіше Uф=220 В, а Uл =380 В. Трифазні споживачі мають обидві 

напруги, а однофазні – лише 220 В. 

Щодо величини напруги ЕУ підрозділяють на установки напругою до 1 кВ (включно 

за діючою величиною) і понад 1 кВ. Для ЕУ напругою до 1 кВ прийнято вказувати обидві 

напруги – лінійну і фазну, а понад 1 кВ – тільки лінійну напругу. Стандартними напругами 

до 1 кВ є: 220/127, 380/220 та 660/380 В. Найбільш розповсюдженими є ЕУ з напругою 

380/220 В (трифазні споживачі) чи 220 В (однофазні споживачі). Стандартними напругами 

понад 1 кВ є: 6, 10, 35, 110, 150, 220, 330, 400, 500 і 750 кВ. 

Щодо заходів електробезпеки (і режиму нейтралі ДЖ відносно землі) ЕУ поділяють 

на такі класи: 

напругою до 1 кВ в ЕМ із глухозаземленою нейтраллю; 

напругою до 1 кВ в ЕМ з ізольованою нейтраллю; 

напругою понад 1 кВ в ЕМ з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через 

резистор нейтраллю; 

напругою понад 1 кВ в ЕМ із глухозаземленою або ефективно заземленою  

нейтраллю. 

На рис. 8.1 наведено ЕМ напругою 10 кВ з ізольованою від землі нейтраллю  і 

380/220В – з глухозаземленою нейтраллю. В ЕУ напругою до 1 кВ зазвичай застосовують 

глухозаземлену нейтраль ДЖ (крім шахт, кар’єрів, деяких металургійних процесів та ін.), а 

понад 1 кВ: ізольовану, компенсовану або (і) заземлену через резистор нейтраль в ЕУ 

напругою 6, 10 і 35 кВ, а вище – глухозаземлену або ефективно заземлену. 

 

 

Рис. 8.1.  Схема живлення ЕУ від трифазної ЕМ із заземленою нейтраллю: 

ДЖ – джерело живлення; ФЗ – функціональне заземлення (або РЗ – робоче заземлення джерела 

живлення); ЕУ-1 – трифазний споживач (наприклад, двигун); ЕУ-2, ЕУ3 – однофазні споживачі. 

ЕУ мають такі наступні основні конструктивні елементи: 

− провідна частина – будь яка частина, яка має властивість проводити електр. струм; 

− провідник – провідна частина, призначена для проведення електричного струму; 

− лінійний (фазний) провідник (L) – провідник, який у нормальному режимі роботи 

ЕУ перебуває під напругою і використовується для передавання і розподілу електричної 

енергії, але не є провідником середньої точки або нейтральним провідником; 



− нейтральний провідник (N-провідник) – провідник в ЕУ напругою до 1 кВ, 

електрично з’єднаний з нейтральною точкою ДЖ, що використовується для розподілу 

електричної енергії; 

− нейтральна точка – спільна точка з’єднаної у зірку багатофазної системи або 

заземлена точка однофазної системи; 

− провідник середньої точки (М-провідник) – провідник в ЕУ напругою до 1 кВ, який 

електрично з’єднаний з середньою точкою ДЖ і використовується для розподілення 

електричної енергії; 

− захисний провідник – провідник призначений для забезпечення електробезпеки; 

− РЕ-провідник – захисний провідник в ЕУ напругою до 1кВ, призначений для 

захисту від ураження електричним струмом; 

− PEN-провідник – провідник в ЕУ напругою до 1 кВ, який поєднує функції 

нейтрального (N-) і захисного (РЕ-) провідників; 

− струмовідна частина – провідник або провідна частина, що перебуває у процесі 

нормальної роботи ЕУ під напругою, включаючи нейтральний (N-) провідник, але не (РЕ-) 

провідник; 

− відкрита провідна частина – провідна частина ЕУ, доступна для дотику, яка у 

процесі роботи не перебуває під робочою напругою, але може опинитися під напругою у разі 

ушкодження ізоляції струмовідних частин (наприклад, корпуса ЕУ); 

− стороння провідна частина – провідна частина, яка не є частиною ЕУ, здатна 

виносити електричний потенціал, зазвичай, електричний потенціал локальної землі 

(наприклад, рейки під’їзних колій, будівельні металоконструкції, металеві труби та оболонки 

комунікацій тощо). 

Безпечна експлуатація ЕУ забезпечується наступними трьома методами: 

− застосуванням стаціонарних конструктивних і схемних заходів захисту; 

− використанням засобів захисту, у тому числі електрозахисних; 

− дотриманням захисних заходів під час виконання робіт в ЕУ.  

Конструктивні та схемні заходи захисту є невід’ємною  частиною ЕУ і убезпечують 

її експлуатацію увесь час, доки ЕУ знаходиться під напругою. Згідно з ПУЕ–2006 їх 

поділяють на дві групи: 

−  заходи захисту від прямого дотику в нормальному режимі роботи ЕУ;
 

− заходи захисту в разі непрямого дотику у випадку одиничного пошкодження.
 

Засіб захисту (ЗЗ) −  це засіб, призначений для запобігання або зменшення виливу на 

працівника небезпечних і/або шкідливих виробничих факторів. 

Засіб електрозахисний − це засіб, призначений для забезпечення електробезпеки (це 

інструменти і пристосування для безпечного виконання робіт в ЕУ: ізолювальні штанги, 

кліщі, покажчики напруги та ін.), а також діелектричний одяг та взуття (рукавички, ботики, 

калоші та ін.). 

Захисні заходи під час виконання робіт в ЕУ − це комплекс вимог до працівників і до 

порядку виконання робіт для убезпечення експлуатації ЕУ. 

 

8.2. Характеристика нормативних документів щодо електробезпеки 

Нижче наводяться основні нормативні документи щодо електробезпеки, чинні в 

Україні. Перелік цих документів для студентів ІФФ є додатковим. Він може бути 

використаним при дипломному проектуванні та подальшій роботі випускників. 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ–86). Дія ПУЭ–86 розповсюджується на 

ЕУ напругою до 500 кВ, що споруджуються чи реконструюються. ПУЭ–86 встановлюють 



загальні вимоги до будови ЕУ, каналізації (передачі) електроенергії, захисту і автоматики, 

розподільних пристроїв і підстанцій, електросилових установок, електричного освітлення та 

до електрообладнання спеціальних установок. 

ДНАОП 0.00-1.32–01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок. Цей документ затверджений Мінпраці України і включає деякі 

питання електричного освітлення та обладнання спеціальних установок зі змінами і 

доповненнями відповідно до чинних в Україні і міжнародних нормативних актів. 

Правила улаштування електроустановок. Розділ 1. Загальні правила. Гл. 1.7. 

Заземлення і захисні заходи безпеки. (ПУЕ–2006). Глава ПУЕ 1.7, запроваджена  з 1 січня 

2007 року. Вимоги глави поширюються  на ЕУ змінного і постійного струмів, які 

проектуються, будуються або реконструюються і містять загальні вимоги до їх 

електробезпеки. Вимоги цієї глави можуть також застосовуватися  до діючих ЕУ. 

НПАОП 40.1-1.01–97 (ДНАОП 1.1.10-1.01–97). Правила безпечної експлуатації 

електроустановок – галузевий нормативний документ (енергетика). Дія його 

розповсюджується на ЕУ енергетичної галузі напругою до 500 кВ. Він встановлює вимоги 

щодо безпечної експлуатації ЕУ. 

ДНАОП 0.00-1.21–98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 

–  міжгалузевий нормативний акт, що визначає вимоги з безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів, дія його розповсюджується на електроустановки напругою до 

220 кВ. 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів – установлюють 

основні організаційні і технічні вимоги до експлуатації ЕУ споживачів і поширюються на діючі 

ЕУ напругою до 150 кВ включно. 

ДНАОП 1.1.10-1.07–01. Правила експлуатації електрозахисних засобів – нормативний 

акт, що встановлює вимоги до необхідного переліку електрозахисних засобів залежно від 

конкретних умов, до зберігання, випробування, перевірки стану та користування 

електрозахисними засобами. 

ДНАОП 0.00-8.19–99. Порядок проведення опосвідчення електроустановок 

споживачів. 

ДНАОП 0.00-8.20–99. Порядок проведення експертизи електроустановок 

споживачів. 

Розроблені на основі НПАОП (ДНАОП) галузеві нормативні акти щодо 

електробезпеки для енергетичної галузі та підприємств інших галузей 

 

8. 3. Заходи захисту від прямого дотику 

 в нормальному режимі роботи електроустановок 

8.3.1. Вимоги до заходів захисту від прямого дотику  

Вимоги до заходів захисту від прямого дотику в нормальному режимі роботи 

електроустановок полягають у наступному: 

1. Струмовідні частини ЕУ не повинні бути доступні для випадкового прямого дотику 

до них, а доступні для дотику відкриті і сторонні провідні частини не повинні перебувати під 

напругою, що становить небезпеку ураження електричним струмом в нормальному режимі 

роботи і в разі пошкодження ізоляції. 

2. Для запобігання ураженню електричним струмом у нормальному режимі роботи 

потрібно застосувати окремо або у поєднанні такі заходи захисту від прямого дотику: 

− основна ізоляція струмовідних частин; 



− огорожі та оболонки в ЕУ; 

− бар’єри в ЕУ; 

− розміщення струмовідних частин поза зоною досяжності; 

− розміщення струмовідних частин на недосяжній висоті чи у недоступному місці; 

− блокування безпеки в ЕУ. 

3. Захист від прямого дотику не вимагається, якщо номінальна напруга ЕУ не 

перевищує: 

− 25 В змінного або 60 В постійного струму в разі застосування системи БННН 

(система безпечної наднизької напруги), якщо електричне обладнання експлуатується 

у сухих приміщеннях; 

− 25 В змінного або 60 В постійного струму в разі застосування системи ЗННН 

(система захисної наднизької напруги), якщо обладнання перебуває у зоні дії 

зрівнювання потенціалів і експлуатується тільки у сухих приміщеннях; 

− 6 В змінного або 15 В постійного струму в усіх інших випадках. 

 

8.3.2. Електрична ізоляція в електроустановках 

Ізоляція − це шар діелектрика або конструкція, виконана з діелектрика, за допомогою 

якого струмовідні частини відокремлюються одна від одної чи від інших конструктивних 

елементів обладнання. ЕУ передусім мають робочу ізоляцію – ізоляцію, яка забезпечує 

протікання струму потрібним шляхом і безпечну експлуатацію обладнання, тобто ізолює 

струмовідні частини від корпусів. 

Щодо захисних заходів передусім враховують основну ізоляцію, тобто ізоляцію 

струмовідних частин в ЕУ напругою до 1 кВ, яка забезпечує захист від прямого дотику. 

Вимоги до основної ізоляції: 

− має повністю покривати струмовідні частини; 

− повинна витримувати механічні, електричні, хімічні, теплові та інші впливи у 

процесі експлуатації; 

− усунення ізоляції повинно бути можливим тільки через її руйнування; 

− у разі забезпечення її повітряним проміжком (так звана зовнішня ізоляція) захист від 

прямого дотику або наближення до струмовідних частин на небезпечну відстань, у тому 

числі в ЕУ напругою понад 1 кВ, повинен здійснюватися за допомогою інших заходів 

(оболонок, огорож, бар’єрів або розміщення поза зоною досяжності).  

Захисна дія ізоляції полягає в обмеженні величини струму, що протікає через ізоляцію 

і, відповідно, через людину, яка доторкується до  ізоляції.  Це відбувається через великий 

електричний опір ізоляції. 

Контроль ізоляції підрозділяють на періодичний (виконують у певні проміжки часу); 

постійний (виконують впродовж усього періоду роботи ЕУ) і передпусковий (виконують 

перед пуском ЕУ). 

Періодичний контроль поділяють на: 

- заводський – після виготовлення ЕУ; 

- приймально-здавальний – після монтажу, перед введенням в експлуатацію; 

- післяремонтні випробування – після капітальних та поточних ремонтів; 

- міжремонтні випробування – у терміни, встановлені  відповідними правилами. 

Постійний контроль ізоляції виконують у мережі з ізольованою нейтраллю напругою 

до 1 кВ. 

Крім основної в ЕУ, застосовують такі види електричної ізоляції: 



− додаткова ізоляція – це самостійна ізоляція, передбачена як додаткова до основної 

ізоляції в ЕУ напругою до 1 кВ і призначена для забезпечення захисту від ураження 

електричним струмом у разі ушкодження основної ізоляції; 

− подвійна ізоляція – ізоляція в ЕУ напругою до 1кВ, яка складається з основної і 

додаткової ізоляції; 

− посилена ізоляція – єдина система ізоляції струмовідних частин в ЕУ напругою до 1 

кВ, яка забезпечує такий самий ступінь захисту від ураження електричним струмом, як і 

подвійна ізоляція. 

 

8.3.3. Огорожі та оболонки в електроустановках 

Огорожа – це частина, яка забезпечує захист від прямого дотику з боку можливого 

доступу.  

Оболонка – огорожа внутрішніх частин обладнання, яка запобігає доступу до 

струмовідних частин з будь-якого напрямку, тобто оболонка повністю огороджує ЕУ. 

Вимоги до огорож і оболонок: 

− огорожі та оболонки повинні забезпечувати ступінь захисту ІР2Х згідно ГОСТ 

14254 (а саме захист від проникнення у середину пальців чи предметів завдовжки більш як 

80 мм  або твердих тіл розміром більш як 12 мм); 

− якщо для нормальної роботи обладнання необхідно мати збільшені зазори, потрібно 

вживати інші заходи для запобігання ненавмисному дотику до струмовідних частин; 

− вхід за огорожу або розкриття оболонки повинні бути можливими тільки за 

допомогою спеціального ключа чи інструменту. 

Огорожі виконують: 

− суцільними (в ЕУ напругою до 1 кВ); 

− сітчастими (в ЕУ напругою до і понад 1 кВ). 

Огорожі і оболонки розмішують на певних відстанях від струмовідних частин у 

залежності від напруги (згідно з ПУЕ).  

 

8.3.4. Бар’єри в електроустановках 

Бар’єр − це частина, яка запобігає ненавмисному прямому дотику, але не 

перешкоджає навмисному прямому дотику. Це конструктивна частина, яка перегороджує 

вільний підхід до ЕУ. 

Вимоги до бар’єрів: 

− бар’єри повинні захищати від випадкового дотику до струмовідних частин в ЕУ 

напругою до 1 кВ або наближення на небезпечну відстань в ЕУ напругою понад 1 кВ; 

− для зняття бар’єрів не потрібно застосовувати ключ або інструмент, але їх потрібно 

закріплювати так, щоб неможливо було усунути ненавмисне; 

− бар’єри слід виготовляти з ізоляційного матеріалу. 

 

8.3.5. Розміщення струмовідних частин поза зоною досяжності  

Розміщення струмовідних частин на недосяжній висоті чи  у недоступному місці 

стосується проводів повітряної лінії (ПЛ) чи шин та обладнання на підстанціях. Висота 

розміщення проводів залежить від напруги лінії та місцевості, якою вона проходить. 

Наприклад, висота розміщення проводів ПЛ напругою до 110 кВ включно у населеній 

місцевості повинна бути не менш як 7 м над місцевістю (землею). 

Розміщення струмовідних частин у недосяжному місці стосується кабельних ліній 

(КЛ) чи проводів у приміщенні. КЛ прокладають у землі у траншеях чи спорудах на глибині 



більш як 0,6 м. Проводку у приміщенні прокладають під шаром штукатурки або під 

підлогою. 

 

8.3.6. Блокування безпеки в електроустановках 

Блокування безпеки в ЕУ – це пристрої, які запобігають ураженню людини 

електричним струмом у разі помилкових дій. За принципом дії їх поділяють на: 

Механічні у вигляді заскочок чи стопорів, які фіксують поворотну частину механізму 

у вимкненому стані; на підстанціях застосовують блок-замки, за допомогою яких блокують 

рухомі частини вимикача чи роз’єднувача; блок-замки одного приєднання повинні мати один 

секрет і додається один ключ; наприклад, щоб вимкнути роз’єднувач, треба спочатку 

вимкнути вимикач, вийняти ключ із замка на вимикачі (вимикач може бути увімкнений, 

якщо ключ знаходиться у його замку) і лише потім, вставивши ключ у замок роз’єднувача, 

вимкнути роз’єднувач. 

Електромагнітні у вигляді електромагнітних замків – мають котушку з осердям, 

приводяться в дію після подачі оперативної напруги на відповідну розетку. 

Електричні – блокування дверей – застосовують у випробних ЕУ, поєднуються з 

магнітним пускачем обладнання. ЕУ можна ввімкнути лише тоді, коли двері огорожі ЕУ 

замкнені. Якщо двері огорожі відкриті, то ввімкнути ЕУ неможливо, бо блокувальний 

контакт БК розмикає коло живлення котушки KM магнітного пускача. Якщо  ЕУ буде 

ввімкнена і в цей час відкрити двері огорожі, то ЕУ автоматично відключиться через 

знеструмлення котушки КМ. У разі повторного закриття дверей ЕУ автоматично не 

ввімкнеться. Для запуску ЕУ у цьому разі слід знову натиснути кнопку Пуск. 

Не рекомендовано блокувати з дверима силові контакти, тому що у разі відкриття 

дверей напруга з ЕУ вимкнеться, після випадкового їх закривання знову автоматично 

з’явиться на ЕУ. 

 

8.3.7. Орієнтація в електроустановках  

Методи орієнтації дають змогу працівникам орієнтуватися під час виконання робіт і 

застерігають їх від неправильних дій. 

Методами орієнтації слугують: 

• Маркування частин електрообладнання – призначено для розпізнавання належності 

і призначення обладнання. Виконується за допомогою умовних позначок: літеро-змістовних і 

цифрових (наприклад, вимикач – В і номер). Ці позначення наносять на корпуси ЕУ і вони 

повинні відповідати позначенням на схемах сполучень.  

 Знак безпеки «Обережно! Електрична напруга» (рис. 8.2) – тло жовте або кольору 

інтер’єра, сторони і стріла – червоний (чорний). Наносять або прикріплюють на корпусах 

ЕУ, на дверях входу в електричні  приміщення та на опорах ПЛ. 

 

 
Рис. 8.2.  Знак безпеки «Обережно! Електрична напруга» 

 

• Відповідне розташування і забарвлення струмовідних частин: 

− для змінного струму: фаза L1 – верхня, ліва, найбільш віддалена, забарвлення 

жовте; фаза L2 − середня, забарвлення зелене; фаза L3 − нижня, права, забарвлення червоне; 



нейтраль N − ізольована − блакитне; заземлена − поздовжні смуги жовтого і зеленого 

кольору; 

− для постійного струму: позитивний полюс L+, нижній, ближній, правий, 

забарвлення червоне; негативний полюс L−, середній, забарвлення синє; нейтраль М − 

верхня, ліва, дальня, блакитне. 

• Світлова сигналізація – вказує на увімкнений чи вимкнений стан ЕУ за допомогою 

сигнальних ламп. 

 

8. 4. Заходи захисту у разі непрямого дотику в електроустановках 

Захист у разі непрямого дотику – захист, який запобігає ураженню людини 

електричним струмом у разі одиничного ушкодження. 

Для запобігання ураження струмом у разі ушкодження ізоляції слід застосовувати 

окремо або у поєднанні такі засоби захисту в разі непрямого дотику: 

− захисне заземлення; 

− автоматичне вимикання живлення; 

− захисні зрівнювання (вирівнювання) потенціалів; 

−  ізолювальні (непровідні) приміщення, зони, площадки; 

− системи наднизької (малої) напруги; 

− обладнання класу ІІ або з рівноцінною ізоляцією. 

Захист у разі непрямого дотику слід виконувати в усіх випадках, якщо номінальна 

напруга ЕУ перевищує 50 В змінного і 120 В постійного струму. 

У приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо небезпечних і в зовнішніх 

установках виконання такого захисту може знадобитися за нижчих напруг, наприклад: 25 В 

змінного та 60 В постійного струмів або 12 В змінного і 30 В постійного струму – за 

наявності вимог відповідних глав ПУЕ та інших нормативних документів. 

 

Захисне заземлення, як основний захід захисту в разі непрямого дотику в ЕУ, буде 

розглянуто далі, у п. 8.5. 

 

Захисне автоматичне вимикання живлення (ЗАВЖ) – це автоматичне розмикання 

одного або кількох лінійних провідників і, у разі потреби, нейтрального провідника, яке 

виконується з метою електробезпеки. 

Для убезпечення експлуатації ЕУ ЗАВЖ має виконуватися у таких випадках: 

− глухих чи неповних замикань на землю або корпус ЕУ; 

− з’явлення небезпечних струмів витоку; 

− переходу напруги з вищого боку на нижчий; 

− інші випадки. 

 

Захисне зрівнювання потенціалів – це досягнення рівності потенціалів провідних 

частин через електричне з’єднання їх між собою (рис. 8.3, а). 

У разі виконання робіт із захисним зрівнюванням потенціалів на струмовідних 

частинах на місці робіт влаштовують ізольовану від землі підставку. На верхній частині цієї 

підставки є робочий майданчик з металевими підлогою та огорожею. Працівник піднімається 

на цю площадку, а потім за допомогою ізолювальної штанги накладає перемичку між 

металоконструкцією площадки і проводом. Цим «переносить» потенціал проводу на 

металоконструкцію площадки, тобто виконує «зрівнювання» їх потенціалів. Після цього 



можна доторкатись рукою чи інструментом до проводу. Струм через людину проходити не 

буде, оскільки немає різниці потенціалів між проводом під напругою і площадкою.  

Так можна працювати за напруги на проводі до 110 кВ. Як показано на рис. 8.3, а, 

існують ємності між проводом і землею, проводом і людиною, людиною і землею. Через ці 

ємності будуть протікати на землю струми, особливо під час накладання і зняття перемички. 

За напруги на проводі більш як 110 кВ ці струми стають відчутними. Для того щоб 

виконувати роботи на ПЛ напругою понад 110 кВ, можна застосувати таку технологію: 

людину розміщують у екрануючій конструкції (тоді ці ємності будуть не між людиною, а 

між екраном); людина накладає перемичку, перебуваючи всередині екрануючої конструкції; 

потім відкриває відповідне вікно і виконує потрібну роботу; після закінчення роботи вікно 

закривається і знімається перемичка. 

 
Рис. 8. 3. Схеми захисного зрівнювання (а) і вирівнювання (б) потенціалів: 

а – у разі виконання робіт на струмовідних частинах (проводах); 

б – у разі виконання робіт на струмопровідних частинах (корпусах ЕУ). 

 

Захисне вирівнювання потенціалів – це зниження напруги дотику і (або) кроку 

укладенням у землю чи у підлогу або на їх поверхні провідних частин, приєднаних до 

заземленого пристрою, або спеціальним покриттям землі чи підлоги. 

Щодо безпеки ці заходи найчастіше застосовують сполученням опорної поверхні ніг 

людини зі струмовідною чи струмопровідною частиною обладнання, до яких людина 

доторкається під час виконання робіт в ЕУ (рис. 8.3б), а також у конструкціях контурних 

захисних заземлень (буде розглянуто у 8.5.2). 

У разі виконання робіт із захисним вирівнюванням потенціалів на струмопровідних 

частинах (корпусах) ЕУ біля корпусу ЕУ на землю кладеться металевий лист або сітка. 

Працівник заходить на цю металоконструкцію і (за допомогою ізолювальної штанги) 

накладає перемичку між металоконструкцією і корпусом ЕУ. Таке вирівнювання потенціалів 

захищає працівника від непрямого дотику до корпусу у разі пошкодження ізоляції (до речі, у 

будь-якій ЕУ підстанції) і появі напруги на корпусах усіх ЕУ підстанцій. Знімається 

перемичка у такому порядку –  спочатку від корпусу ЕУ,  а потім працівник може сходити з 

металоконструкції. 

 

Захисне (електричне) відділення (електричний поділ кіл) – це розподіл протяжної 

або розгалуженої електричної мережі з ізольованою нейтраллю на окремі електрично не 

пов’язані одна з іншою ділянки за допомогою розділового трансформатора. 

Розділовий трансформатор – це трансформатор, вторинні обмотки якого відділені від 

первинної обмотки за допомогою захисного електричного поділу кіл.  



З погляду небезпеки електричний поділ кіл «дає змогу» зменшити силу струму, що 

протікатиме через людину у разі однофазних прямих дотиків і силу струму замикання на 

землю (тобто «зменшити» напруги непрямого дотику до корпусу і кроку) на ділянці ЕМ поза 

трансформатором. Відбувається це завдяки тому, що розділові трансформатори здійснюють 

розділення електричної мережі з ізольованою нейтраллю ДЖ на окремі ділянки, які мають 

більші опори витоку r′ порівняно з опорами витоку усієї мережі r і менші власні ємності С′ 

порівняно з ємністю усієї мережі.  

Реально це схема живлення одного споживача від окремого розділового 

трансформатора. У цьому разі нейтраль мережі з первинного боку може бути ізольованою 

від землі або заземленою, а з вторинного боку – обов’язково ізольованою від землі. 

 

Наднизька (мала) напруга – це напруга між будь-якими провідниками або будь-яким 

провідником і землею, яка не перевищує 50 В змінного струму і 120 В постійного струму.  

Наднизька напруга убезпечує працівників від ураження електричним струмом завдяки 

таким двом положенням: 

− у разі наднизької напруги через будь-який опір (у т.ч. і тіло людини) протікатиме 

відповідно і струм «наднизької сили»: /н нI U R ; 

− опір тіла людини обернено залежить від напруги на тілі людини: ( )ЛД ЛДR f U ; 

тобто, якщо напруга наднизька, то опір тіла людини буде набагато більше 1 кОм. 

Наднизька напруга буває трьох систем: 

1- система БННН – це система безпечної наднизької напруги, в якій струмовідні 

частини системи БННН електрично відділені від інших кіл вищої напруги за допомогою 

захисного електричного поділу кіл; 

2-система ЗННН – це система захисної наднизької напруги, яка являє собою систему 

БННН у разі заземлення її кола; 

3- система ФННН – це система функціональної наднизької напруги, в якій за умовами 

експлуатації для живлення електроприймачів використовується наднизька напруга, але у 

цьому випадку не можуть бути виконані умови щодо БННН і ЗННН або в їх застосуванні 

немає потреби, а для захисту від ураження електричним струмом у колі наднизької напруги 

використовуються додаткові захисні заходи (огорожі або ізоляція, яка відповідає ізоляції 

первинного кола, та автоматичне вимикання живлення). 

Для отримання наднизької напруги можуть застосовуватись різні джерела: гальванічні 

елементи, акумулятори, перетворювачі, але найчастіше застосовуються безпечні розділові 

трансформатори. 

Загальні вимоги до систем наднизької напруги: 

− вилки для кіл систем БННН, ЗННН і ФННН не повинні входити у штепсельні 

розетки вищої напруги, а штепсельні розетки систем не повинні допускати вмикання вилок 

іншої напруги; 

− штепсельні розетки кіл системи БННН не повинні мати захисного контакту, а 

системи ФННН повинні мати контакт для приєднання захисного провідника. 

 

Обладнання класу ІІ 

До класу ІІ належать електричні вироби, що мають подвійну або посилену ізоляцію і 

не мають елементів для заземлення.  

Умовне позначення, яке наноситься на корпус електротехнічного виробу, наведено на 

рис. 8.4. 



Захисна дія – неможливість переходу напруги на корпус ЕУ і ураження людини UДОБ. 

З подвійною ізоляцією виготовляють побутові електроприлади, вимірювальні 

прилади, арматуру електропроводок, ручні електрифіковані інструменти тощо. 

 

 

 

 

 

Рис. 8.4 Умовне позначення електричного виробу класу ІІ 

Область застосування обмежена недоліками, притаманними пластмасам: недостатня 

механічна міцність, низька технологічність, не надійність з`єднань з металом. 

 

8. 5. Захисне заземлення 

8.5.1. Принципи захисту захисним заземленням  

Заземлення – це виконання електричного з’єднання між визначеною точкою системи, 

установки чи обладнання і землею. З’єднання з землею може бути навмисним, ненавмисним 

і випадковим; а також постійним і тимчасовим. 

Заземлення в ЕУ може бути: захисним (ЗЗ) і функціональним (робочим, ФЗ). 

Захисне заземлення – це заземлення точки або точок системи, установки або 

обладнання з метою забезпечення електробезпеки. Найчастіше – це заземлення корпусів ЕУ. 

Функціональне (робоче) заземлення – це заземлення точки або точок системи, 

установки або обладнання з метою, що не обов’язково пов’язана з електробезпекою. 

Найчастіше – це заземлення нейтральної або середньої точки ДЖ або заземлення з метою 

забезпечення електромагнітної сумісності. 

У відповідності з ПУЕ захисне заземлення виконується у таких випадках: 

- для всіх ЕУ – при 380НОМU B  і вище перемінного  струму та 440 В і вище 

постійного струму; 

- для ЕУ, розміщених у приміщеннях з підвищеною і особливою небезпекою та поза 

приміщеннями – при  НОМU  вище 42 В перемінного струму і вище 110 В постійного струму; 

- для вибухонебезпечних ЕУ – при будь-якій напрузі перемінного чи постійного 

струму. 

Призначення захисного заземлення: захист від напруги дотику, тобто від напруги на 

корпусі електроустановки (при пошкодженні робочої ізоляції і переході напруги на 

металевий корпус) відносно землі. 

Розглянемо принципи захисту захисним заземленням. 

 

1-й випадок – Мережа з ізольованою нейтраллю (рис. 8.5):  

Розглянемо спочатку дотик до незаземленого корпусу ЕУ. Цей випадок буде 

аналогічний однофазному дотику до фазного проводу такої лінії (див. Конспект лекцій з 

дисципліни ООП). Сила струму, що протікає через людину, визначається залежністю  

/( )ЛД Ф ЛД ФI U R R 
.             (8.1) 

Сила цього струму залежатиме, в основному, від другого доданку у дільнику (Rф = 

r/3), величина якого перевищує 
510  Ом, а RЛД − всього 

310  Ом. 



Оскільки ФR  >> RЛД, то  

/ЛД Ф ЛДI U R
.      (8.2) 

У випадку дотику людини до заземленого корпусу (рис. 8.5) сила струму, що 

протікатиме через людину, визначається наведеною нижче формулою: 

/( /3 /(3 )ЛД ЛД ЛД ЛД ЗI U R r rR R   .        (8.3) 

 

 
Рис. 8.5. Принцип захисту захисним заземленням у мережі з ізольованою нейтраллю ДЖ 

а – схема електрична;  б – схема еквівалентна 

 

Сила цього струму визначається величиною третього доданку у дільнику: rRЛД/3RЗ, 

який має порядок 
710 . Якщо порівняти сили цих струмів, то можна зробити висновок, що 

сила струму, що протікає через людину у випадку дотику до заземленого корпусу, буде 

набагато (на два порядки) меншою, ніж у випадку прямого дотику до фазного провідника. 

Щоб сила цього струму була якомога меншою, треба щоб третій доданок у дільнику був 

якомога більшим. Це можливо, якщо опір захисного заземлення RЗ буде меншим. Тобто, для 

збільшення безпеки треба виконувати захисні заземлення з якомога меншим опором. 

Таким чином захисне заземлення є ефективним заходом захисту у мережах з 

ізольованою  нейтраллю при напрузі і до і  вищій 1кВ. 

 

2-й випадок – Мережа з заземленою нейтраллю (рис. 8.6).  

Розглянемо схему захисного заземлення  мережі із заземленою нейтраллю ДЖ. У 

цьому випадку сила струму, що протікає через людину, також залежить від напруги на 

корпусі пошкодженої ЕУ відносно землі: 

/ / .ЛД К ЛД ЗЗ З ЛДI U R I R R              (8.4) 

А сила струму замикання на землю залежить тільки від опорів захисного (
зR ) і 

функціонального ( фR ) заземлень: 

/( ).ЗЗ ЗФ ФI U R R            (8.5) 

Зменшенням величини RЗ можна у незначній мірі зменшити напругу на корпусі 

відносно землі, але це зменшення зумовить суттєве збільшення сили струму замикання на 

землю. 



 

Рис.8.6  Схема захисного заземлення у мережі із заземленою нейтраллю ДЖ 

 

Розглянемо захисну дію ЗЗ в  ЕУ напругою понад 1 кВ і до 1 кВ окремо. 

Спочатку розглянемо мережу з напругою понад 1 кВ. Найменша лінійна напруга 

мережі із заземленою (глухо або ефективно) нейтраллю є 110 кВ. Фазна напруга у цьому 

випадку буде приблизно 63,5 кВ. Прийнявши для спрощення розрахунків опори захисного і 

функціонального заземлень по 10 Ом (ця величина надзвичайно завищена; приймається, щоб 

не враховувати опори струмовідних частин), отримаємо силу  

ІЗЗ = 63500/(10 + 10) = 3175А.   (8.6) 

Це сила струму дуже велика і цей струм є струмом однофазного короткого замикання 

(КЗ). Від сили цього струму  спрацьовують пристрої максимального струмового захисту і 

селективно відключають пошкоджену ЕУ. 

Таким чином, захисна дія ЗЗ в ЕУ напругою понад 1 кВ із заземленою нейтраллю 

полягає у перетворенні замикання на корпус в однофазне КЗ і відключенні живлення від 

пошкодженої установки, в результаті чого зникає напруга на корпусі ЕУ відносно землі. 

Розглянемо мережу напругою до 1 кВ. Аналогічно визначимо силу струму замикання 

на землю для мережі напругою 380/220 В (як такої, що зустрічається найчастіше), 

прийнявши опори захисного і функціонального заземлень по 4 Ом: 

ІЗЗ = 220/(4 + 4) = 27,5 А          (8.7) 

Цей струм не є струмом  КЗ для широкого кола електроспоживачів. Пристрій 

максимального струмового захисту спрацьовує, відключаючи пошкоджене 

електрообладнання, лише за обмеженої потужності цього обладнання. Так, для 

електродвигуна ця потужність буде лише не більшою 3 кВт. За більшої потужності пристрій 

МСЗ не спрацьовує і напруга на корпусі пошкодженої ЕУ (а також усіх ЕУ, сполучених 

заземлювальним проводом) залишається. 

Таким чином, можна зробити висновок, що заземлення у мережі із заземленою 

нейтраллю ДЖ напругою до 1 кВ не є ефективним заходом захисту. 

 

8.5.2. Конструкція заземлювальних пристроїв  

Заземлювальний пристрій – це сукупність електрично з´єднаних між собою 

заземлювача і заземлювальних провідників, включаючи елементи їх з´єднання. 

Заземлювач – це провідна частина (провідник) або сукупність з’єднаних між собою 

провідників, які перебувають в електричному контакті із землею безпосередньо або через 

провідне середовище (наприклад, бетон). 
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Заземлювачі поділяються на природні і штучні. 

Природний заземлювач – це провідна частина, яка крім своїх безпосередніх функцій 

одночасно може виконувати функції заземлювача. ПУЕ у першу чергу рекомендують 

застосовувати природні заземлювачі: металеві і залізобетонні конструкції будівель і споруд; 

підземні частини металевих i залізобетонних опор ПЛ; свинцеві оболонки кабелів, 

прокладених у землі; металеві трубопроводи, прокладені у землі; інші провідні частини, 

прокладені у землі. 

Не допускається використовувати, як природні заземлювачі: алюмінієві оболонки 

кабелів, а також трубопроводи та ємкості горючих або вибухонебезпечних газів i сумішей. 

Не слід використовувати як природні заземлювачі: труби каналізації, центрального опалення; 

комунального водопроводу, а також  залізобетонні конструкції з попередньо напруженою 

арматурою. 

Штучний заземлювач – це заземлювач, який спеціально виконують з метою 

заземлення. Штучні заземлювачі можуть бути: з чорної сталі без або з покриттям, з 

нержавіючої сталі чи мідними. Зазвичай використовують штучні заземлювачі з чорної сталі 

без покриття. 

Найчастіше штучні заземлювачі виконуються з вертикальних електродів, розміщених 

по периметру або вздовж сторони об´єкта і сполучених горизонтальним електродом. Для 

вертикальних електродів використовуються сталеві прутки діаметром 16 мм і більше або 

кутники з розмірами 32×32×4 мм чи 40×40×5 мм довжиною 3,5 м і більше. Для 

горизонтальних електродів застосовуються ті ж прутки діаметром 10 мм або сталева штаба 

4×40мм
2
. 

Заземлювальний провідник – це провідник, який з´єднує заземлювач із визначеною 

точкою системи або ЕУ чи обладнаня. На рис. 8.7 представлена план-схема заземлювального 

пристрою.  

 

 
 

Рис. 8.7. План-схема заземлювального пристрою 

 

Всі сполучення у схемі заземлень мають виконуватись нероз´ємними (за допомогою 

зварювання). Виняток являє приєднання заземлювальних провідників до корпусів ЕУ, де 

допускаються болтові з´єднання. 

Заземлення виносні і контурні. За взаємним розташуванням заземлювача і 

заземлювального обладнання заземлення поділяються на виносні і контурні. 

Заземлювачі виносних заземлень розміщують на деякій відстані від заземлювального 

обладнання часто у зоні нульового потенціалу (див рис 8.7). Заземлювачі контурних 
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заземлень розміщуються поряд із заземлювальним обладнанням або під територією 

площадки, на якій розташоване це обладнання. 

Виносні заземлення є ефективним заходом захисту для ЕУ з невеликими струмами 

замикання на землю, і можуть виконуватись для ЕУ напругою до 1 кВ i понад 1 кВ у 

мережах з ізольованою чи компенсованою нейтраллю ДЖ. 

Контурне заземлення (рис. 8.8) "дозволяє отримати" майданчик у межах площі 

заземлювача з підвищеним потенціалом відносно прилеглої території. 

Розглянемо розподіл напруги непрямого дотику до корпусу пошкодженої ЕУ у межах 

майданчика. Якби заземлення було виносним, то напруга дотику була б дуже великою – UД1, 

а за наявності одного заземлювача – UД2. Фактична величина напруги дотику в разі 

контурного заземленя UД3 буде значно менше попередніх UД1 і UД2. Найбільша можлива 

величина напруги дотику буде у тому випадку, коли людина, що доторкується до корпусу 

ЕУ, розміщується посередині між електродами заземлювача – UД4. Напруга дотику 

дорівнюватиме нулю (UД = 0), якщо людина, що доторкується до корпусу ЕУ, знаходиться 

над електродом заземлювача. 

 

 
 

Рис. 8.8. Контурне заземлення: конструкція, розподіл потенціалів, напруги непрямого дотику 

і кроку 

Як видно з рис. 8.8, напруги непрямого дотику на території майданчика невеликі. 

Поза територією майданчика про напругу дотику не може бути мови, бо там немає ЕУ. 

Напруга кроку матиме найбільше значення, якщо людина однією ногою розміщується 

над електродом заземлення, а другою − у напрямі середини між електродами – точки АА i 

буде дорівнювати нулю, якщо людина розміщується симетрично відносно електрода 

заземлення чи середини між електродами – точки  ББ i ВВ. 

За територією майданчика крива розподілу потенцалів проходить достатньо круто, 

тому тут будуть великі напруги кроку. Для зменшення Uкр на території, що прилягає до 

майданчика, упоперек поздовжньої oci проходів та проїздів на деякій глибині прокладаються 

горизонтальні штаби, не сполучені між собою i основним заземлювачем. Ці штаби 

дозволяють ˝рознести˝ потенціали на більшу відстань i круту криву розподілу потенцалів 

˝замінити˝ більш пологою ламаною кривою, у результаті чого напруга кроку зменшується, як 

це видно з рис. 8.8. 
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8.6. Занулення 

8.6.1. Визначення, схема, принцип захисту 

В ище було показано, що в мережах напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю 

захисне заземлення не є ефективною мірою захисту. В таких мережах з метою забезпечення 

безпеки в разі появи напруги на корпусах та інших струмопровідних неструмовідних 

частинах ЕУ використовують занулення – з’єднання корпусів ЕУ з нульовим проводом 

трьохфазної мережі з глухозаземленою нейтраллю. 

 

 

 

Рис. 8.9. Схема занулення 

Принцип захисту полягає у перетворенні замикання фази на корпус в однофазне 

коротке замикання (рис. 8.9), від струму якого спрацьовує МСЗ і селективно вимикає 

пошкоджену ЕУ. 

 Нульовий провід в мережах з глухозаземленою нейтраллю може бути робочим (для 

отримання однофазної мережі), захисним (для захисту в разі пробою на корпус ЕУ) і 

суміщеним. Нульовий провід захисний чи суміщений (у схемі занулення) служить для 

перетворення замикання фази на корпус в однофазне коротке замикання. 

МСЗ служить для вимкнення аварійної ЕУ. 

Робоче заземлення нейтралі зменшує напругу нульового проводу і корпусів ЕУ по 

відношенню до землі за час протікання струму КЗ. 

Повторне заземлення нульового проводу, що виконується на певній відстані від 

підстанції, дозволяє ще більше знизити напругу нульового проводу по відношенню до землі 

при справній мережі і забезпечити деякий ступінь захисту при обриві нульового проводу між 

точкою з`єднання корпуса і трансформатора. 

 

8.6.2. Вимоги до занулення 

- Провідники занулення повинні вибиратись так, щоб при замиканні на нульовий 

провід чи приєднані до нього корпуси ЕУ виникав струм 1-фазного КЗ, який перевищує не 

менше ніж в 3 рази номінальний струм найближчої плавкої вставки запобіжника чи автомата 

з тепловим розчеплювачем; не менше ніж 1,1 – при захисті мережі автоматами з 

електромагнітними розчеплювачами; 1.4 – при відсутності паспортних даних на автомат; 

1,25 – для автоматів з номінальним струмом до 100А і для інших; 



- провідність нульового проводу повинна бути не менше 50% провідності фазних 

проводів; 

- має забезпечуватись неперервність нульового проводу від кожного корпусу до 

нейтралі джерела струму; у зв`язку  з цим всі з`єднання нульового проводу повинні бути 

виконані нероз`ємними, у нульовий провід не дозволяється вмонтовувати пристрої МСЗ і 

комутуючі пристрої; допускається вмонтовувати лише такі комутуючі пристрої, які 

одночасно з розривом нульового проводу розривають і всі фазні; 

- опір струму розтікання робочого заземлення не повинен перевищувати значень 

наведених в таблиці 8.1; 

- щодо повторного заземлення нульового проводу – повторне заземлення нульового 

проводу має виконуватись на кінцях ПЛ і відгалужень від них при довжині 200 м і більше, а 

також при введенні ПЛ в будівлі, ЕУ яких підлягають зануленню; при розміщенні ЕУ поза 

будівлями, відстань від ЕУ до найближчого заземлювача робочого чи повторного заземлень 

не повинна перевищувати 100 м; опір струму розтікання повторних заземлень не повинен 

перевищувати значень наведених в табл. 8.1. 

 

Таблиця 8.1. Опір струму розтікання робочого та повторних заземлень 

UM, B 

Rр, Ом Rn, Ом 

еквівалентний (з 

урахуванням натуральних 

заземлень і повторних 

заземлень нульового 

проводу) 

в тому числі 

тільки штучних 

заземлювачів 

еквівалентний всіх 

повторних 

заземлювачів 

в тому числі 

кожного 

повторного 

заземлювача 

660/380 2 15 5 15 

380/220 4 30 10 30 

220/127 8 60 20 60 

 

8.6.3. Розрахунок та контроль занулення 

Вихідні данні розрахунку 

- напруга мережі; 

- конструктивні дані мережі: вид, матеріал, довжина і площа перерізу ділянок; 

- дані про пристрої МСЗ (вид, ІНОМ); 

- дані про трансформатор живлення (напруга вища/нижча, тип, схема з`єднання 

обмоток, опір). 

Розрахунок на вимикаючу здатність полягає у визначенні ІКЗ та співставленні його з 

ІНОМ МСЗ. 

ІКЗ визначається за наступними формулами: 

- загальний випадок: 

-  
2

0

2

0 )()(/ ТРФТРФФКЗ хххrrrUI  ;   (8.8) 

- для ПЛ:  

- )3/)(/(
22

0 TPВПФФКЗ zхrrUІ  ;   (8.9) 

- для КЛ:  

- )3//( 0 TPФФКЗ zrrUІ  ,    (8.10) 

де rФ, r0, rТР – активні опори фазного і нульового проводів та обмотки трансформатора; 



хФ, х0, хТР – індуктивні опори відповідно; 

 хВП – індуктивний опір внутрішньої петлі фаза-нуль;  

zTP/3 – повний опір обмотки трансформатора. 

Визначається коефіцієнт кратності струму КЗ до номінального струму пристрою МСЗ: 

ДОПСМСЗНОМКЗC КІІK __/  .   (8.11) 

Якщо ДОПСС КК _ , необхідно змінити пристрій МСЗ так, щоб зменшити ДОПСК _ , чи 

збільшити переріз проводів, щоб збільшити ІКЗ. 

Контроль занулення включає: огляд кола, вимірювання петлі фаза-нуль, розрахунок 

ІКЗ і співставлення його з ІНОММСЗ, вимірювання опору RР та RH. 

 Виконуються такі види контролю: приймально-здавальний та періодичний; при 

капітальних ремонтах і не рідше 1 разу у 5 років. У міжремонтні строки контроль, 

пов’язаний з визначенням КС виконується для ЕУ найбільш потужних, найбільш віддалених 

від джерела живлення і не менше ніж для 10% від їх загальної кількості. 

 Вимірювання опору петлі фаза-нуль виконують по схемі А-V (з відключенням усієї 

мережі чи з відключенням ЕУ від мережі) або із застосуванням вимірювача М-417. 

 Після вимірювання опору петлі (Zn) визначають ІКЗ за формулою (8.9 або 8.10). і 

коефіцієнт кратності струму КЗ до номінального струму пристрою МСЗ.. 

 

8.7. Електрозахисні засоби (ЕЗЗ) 

При обслуговуванні ЕУ застосовуються ЕЗЗ, засоби захисту від електричного поля 

промислової частоти (ЕППЧ) та ЗІЗ. 

ЕЗЗ – засіб, призначений для забезпечення електробезпеки (рис. 8.10). 

ЕЗЗ підрозділяються на ізолювальні та спеціальні для виконання робіт під напругою 

(ВРПН). Ізолювальні ЕЗЗ підрозділяються на основні та додаткові.  

Основний ЕЗЗ – електроізолювальний засіб , ізоляція якого тривалий час витримує 

робочу напругу ЕУ і який дозволяє працювати на струмопровідних частинах, що 

перебувають під напругою. 

Додатковий ЕЗЗ – електроізолювальній засіб, який сам по собі не може за даної 

напруги забезпечити захист від ураження електричним струмом; він доповнює основний 

ЕЗЗ, а також може захищати від напруг дотику і кроку. 

Основні ЕЗЗ: 

- в ЕУ понад 1 кВ: ізолювальні штанги всіх видів, ізолювальні кліщі, 

електровимірювальні кліщі, покажчики напруги, спеціальні пристрої – показники 

напруги для фазування, показники пошкодження кабелів та ін; 

- в ЕУ напругою до 1 кВ включно : ізолювальні штанги, ізолювальні кліщі, покажчики 

напруги, діелектричні рукавички, інструмент з ізолювальним покриттям. 

Додаткові ЕЗЗ: 

- в ЕУ понад 1 кВ: діелектричні рукавички, діелектричне взуття, діелектричні килими, 

ізолювальні підставки, ізолювальні прокладки, ізолювальні ковпаки, штанги для 

перенесення і вимірювання потенціалів, сигналізатори напруги, захисні огородження, 

переносні заземлення, плакати безпеки, інші засоби; 

- в ЕУ напругою до 1 кВ включно: діелектричне взуття , діелектричні килими,  

ізолювальні підставки, ізолювальні накладки, ізолювальні ковпаки, сигналізатори 

напруги, захисні огородження, переносні заземлення, плакати безпеки, інші засоби; 

Засоби захисту при ВРПН: діелектричні ковпаки, накладки, листи-пластини, 

наконечники, короби, комплект слюсарно-монтажного інструменту; штанги-маніпулятори; 

ізолювальні драбини, штанги та тяга, канати вставки, навісні та опорні конструкції; 

полімерні ізолятори, гнучкі ізолятори та ізолювальні драбини.  



  
Рис. 8.10. Електрозахисні засоби: 

а – штанга оперативна; б – штанга для встановлення і знаття трубчастих розрядників; в – штанга 

універсально-вимірювальна; г – кліщі ізолювальні К-1000 (до 1 кВ);   д – кліщі ізолювальні до 35 кВ; 

е – кліщі електровимірювальні до 1 кВ; ж – контактний покажчик напруги до 110 кВ;                              

з – безконтактний покажчик напруги до 35 кВ; і – двополюсний покажчик напруги до 1 кВ;                    

к – заземлення переносні для ПЛ до 220 кВ. 

 

ЗІЗ в ЕУ: 

- захисні каски – для захисту голови; 

- захисні окуляри і щитки – для захисту очей і обличчя; 

- протигази і распіратори – для захисту органів дихання; 

- рукавиці і рукавички – для захисту рук ; 

- запобіжні пояси і страхувальні канати (при роботах на висоті 53,1  h м і 

верхолазних 5h м); 

- інші спеціальні ЗІЗ. 

 



8.8. Захисні заходи в електроустановках 

 Під захисними заходами розуміють організаційні заходи безпеки(ОЗБ) 

ОЗБ визначають певний порядок виконання робіт в ЕУ. Роботи в ЕУ стосовно їх 

організації поділяються на такі, що виконуються: 

- за нарядом – допуском; 

- за розпорядженням; 

- в порядку поточної експлуатації. 

ОЗБ є: 

- укладення і затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, 

розпорядженнями і в порядку робочої експлуатації; 

- призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт; 

- оформлення робіт нарядом чи розпорядженням; 

- підготовка робочих місць; 

- допуск до роботи; 

- нагляд під час виконання робіт; 

- переведення на інше робоче місце; 

- оформлення перерв в роботі та її закінчення. 

Працівники, відповідальні за безпеку робіт: 

- працівник, який видає наряд чи розпорядження; 

- працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця; 

- працівник, який готує робоче місце; 

- допускач; 

- керівник робіт; 

- наглядач; 

- члени бригади. 

Наряд – допуск – складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне 

проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи 

безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи. 

За нарядом виконуються найбільш відповідальні роботи, які вимагають відповідної 

підготовки робочого місця: 

- зі зняттям напруги; 

- без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них; 

- без зняття напруги віддалік від струмопровідних частин, коли потрібне встановлення 

тимчасових огорож; 

- з підійманням до 3м від рівня землі до ніг людини (роботи на висоті )  

- з розбиранням конструкції опори; 

- з відкопуванням стійок опори на глибину більше ніж 0,5 м; 

- із застосуванням вантажопідйомних машин і механізмів у РП чи охоронній зоні ПЛ та 

ін. 

Наряд видається на термін до 15 календарних днів від дня початку роботи і може бути 

продовжений 1 раз на термін не більше 15 календарних днів від дня продовження. 

Розпорядження – завдання на безпечне виконання роботи, що реєструється в журналі і 

визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) і осіб, яким доручено її 

виконання. Має одноразовий характер і строк дії його обмежений тривалістю робочого дня. 

За розпорядженням виконуються менш складні роботи, що не потребують підготовки 

робочого місця, а саме: 

- роботи без зняття напруги віддалік від струмопровідних частин, що перебувають під 

наругою; 

- аварійно відбудовчі роботи (тривалістю до 1 години); 

- роботи зі зняттям напруги в ЕУ напругою до 1 кВ; 



- роботи у КРП напругою вище 1 кВ, на візках з обладнанням, які викочені з комірок і 

дверцята або шторки комірок зачинені; 

- огляд ПЛ в легкопрохідній місцевості за сприятливої погоди; 

- з підьомом до 3 м від рівня землі до ніг людини; 

- з відкопуванням стійок опори на глибину 0,5 м та ін. 

Поточна експлуатація – довготривале завдання на виконання оперативними чи 

оперативно-виробничими працівниками самостійно на закріпленої за ними дільниці на 

протязі зміни робіт за оформленим та затвердженним переліком. 

В порядку робочої експлуатації можуть виконуватись такі роботи: 

- без зняття напруги віддалік від струмопровідних частин, що перебувають під 

напругою (прибирання коридорів і службових приміщень, прибирання території, ремонт 

освітлювальної апаратури і заміна ламп); 

- зі зняттям напруги в ЕУ до 1 кВ; 

- обслуговування установок зовнішнього і внутрішнього освітлення; 

- обслуговування цехових ЕУ та ін. 


