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Лекція 1. Охорона праці в галузі 

Тема 1. Міжнародні норми та державні законодавчі та нормативно-правові 

акти з охорони праці в енергетиці 

 

План 

1. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і 

підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

2. Нормативно-правові акти та нормативні акти підприємств з охорони праці. 

3. Характеристика нормативних документів щодо електробезпеки. 

4. Методи аналізу виробничого травматизму. 

1.1 Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і 

підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва 

 Участь України в діяльності міжнародних органів та організацій вимагає 

від неї вивчення закордонного досвіду охорони праці. З іншого боку така робота 

без сумніву сприяє підвищенню рівня виробничої безпеки на підприємствах 

різних галузей промисловості, зменшенню рівня нещасних випадків та 

професійних захворювань, поліпшенню ефективності управлінської та 

контрольно-наглядової діяльності в галузі охорони праці. 

Переважна більшість міжнародних договорів та угод, в яких бере участь 

Україна, і які певною мірою стосуються охорони праці, – це такі чотири групи 

документів:  

1. Конвенції та Рекомендації International Labour Organization (ILO);  

2. Директиви; 

3. Договір про асоціацію з країнами Європейського Союзу;  

4. Двосторонні договори та угоди. 

Суттєве місце серед міжнародних договорів, якими регулюються трудові 

відносини, займають Міжнародні Конвенції ILO. ILO створена 1919 року, до 

складу якої Україна приєдналася 1954 року. Нині в Україні ратифіковано 

більшість конвенцій, які стосуються поліпшення умов праці. Всі положення таких 

конвенцій є обов‘язковими до виконання в Україні. 

Директиви, що приймаються в Європейського Союзу і є законом для всіх 

його країн, відповідають конвенціям ILO. З іншого боку, у розробці нових 

конвенцій, рекомендацій та інших документів ILO враховують новітній досвід 

країн-членів Європейського Союзу. Україна, яка підписала Договір про асоціацію 

з країнами Європейського Союзу, здійснює впровадження суттєвих змін в царині 

охорони праці. 

Однією з умов прийняття нових країн до Європейського Союзу є 

відповідність їхнього законодавства і стандартів законодавству Європейського 

Союзу, тому в нашій країні ведеться активна робота з узгодження вимог законів 

та нормативно-правових актів директивам Європейського Союзу. 

 

1.2 Нормативно-правові акти та нормативні акти підприємств з охорони праці 
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Нормативно-правовий акт – це офіційний документ компетентного органу 

державної влади, яким встановлюються загальнообов‗язкові правила (норми). 

Законом України ―Про охорону праці‖ визначено, що нормативно-правові акти з 

охорони праці (НПАОП) – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, 

інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання. НПАОП переглядають 

під час впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше одного разу на 

десять років. 

Затверджені НПАОП підлягають включенню до Державного реєстру 

нормативно-правових актів з охорони праці (Реєстру НПАОП). Реєстр НПАОП – 

це банк даних, який складається і функціонує з метою забезпечення єдиного 

обліку та формування відповідного інформаційного фонду цих актів. 

У Реєстрі НПАОП кожному нормативному акту присвоєно відповідне 

позначення (код), яке дає можливості комп‘ютерного обліку, ефективного 

зберігання і зручності користування ним. Кодове позначення складається з 

абревіатури НПАОП і трьох груп цифр: 

НПАОП ХХ.Х-Х.ХХ-ХХ (далі повна назва нормативно-правового акту). 

Перша група цифр (ХХ.Х) вказує вид економічної діяльності, на який 

поширюється даний документ – розділ (перші дві цифри) і група (третя цифра) 

відповідно до Державного класифікатора України ДК 009-96 ―Класифікація видів 

економічної діяльності (КВЕД)‖. Якщо НПАОП поширюється на всі або декілька 

видів економічної діяльності, у коді зазначається 00.0. 

У другій групі цифр (Х.ХХ) – перша цифра означає вид нормативного акту 

(1 – правила, 2 – переліки, 3 – норми, 4 – положення, 5 – інструкції, 6 – порядки, 7 

– інші документи), дві наступні – порядковий номер нормативного акту у межах 

даного виду в порядку реєстрації. 

Останнє двозначне число (ХХ) – рік затвердження нормативного акту. 

Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе місце посідають 

державні стандарти України (ДСТУ) та відповідні нормативні акти (правила, 

норми, інструкції тощо), які є чинними в Україні на даний час. 

Окрім НПАОП, Держаних та міждержавних стандартів для регламентації 

вимог охорони праці застосовуються також НПАОП, які використано іншими 

державними органами. Такими документами є Державні санітарні норми (ДСН), 

Державні санітарні правила і норми (ДСанПіН), Державні будівельні норми 

(ДБН), Нормативні акти з пожежної безпеки (НАПБ) тощо.  

Тема 2. Система управління охороною праці. Методи аналізу виробничого 

травматизму в енергетиці 

1.3 Характеристика нормативних документів щодо електробезпеки 

Основними нормативними документами щодо електробезпеки в Україні є: 

 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.  
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 Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ – 2010). Розділ 1. 

Загальні правила. Вимоги розділу поширюються на діючі електроустановки (ЕУ) 

змінного і постійного струмів, які проектують, будують або реконструюють і 

містять загальні вимоги щодо їх електробезпеки.  

 Правила технічної експлуатації енергооб’єктів. 

 ДНАОП 1.1.10-1.01-97. Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів – галузевий нормативний документ енергетика. 

Дія його розповсюджується на електроустановки (ЕУ) енергетичної галузі 

напругою до 500 кВ.  

 ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів – міжгалузевий НПАОП, який визначає вимоги з 

безпечної експлуатації ЕУ споживачів напругою до 220 кВ.  

 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів – 

визначає 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 – НПАОП, який визначає вимоги щодо необхідного переліку 

електрозахисних засобів залежно від певних умов праці, а також до їх зберігання, 

випробування, перевірки стану та користування. 

 ДНАОП 0.00-8.19-99. Порядок проведення опосвідчення 

електроустановок споживачів. 

 ДНАОП 0.00-8.20-99. Порядок проведення експертизи 

електроустановок споживачів. 

 Техніка безпеки енергооб’єктів. 

На підставі Державних НПАОП розробляють нормативні акти щодо 

електробезпеки на підприємствах енергетичної галузі та підприємствах інших 

галузей, де використовують системи електропостачання. 

 

1.4 Методи аналізу виробничого травматизму 

 Виробничий травматизм в енергетиці зумовлюють технічні, організаційні, 

санітарно-гігієнічні та психофізіологічні причини.  

Технічні причини: невідповідність вимогам безпеки або несправність 

виробничого устаткування, механізмів, інструменту; недосконалість 

технологічних процесів; конструктивні недоліки устаткування, недосконалість 

або відсутність захисних загороджень, запобіжних пристроїв, засобів сигналізації 

та блокування. 

Організаційні причини: неякісне проведення навчання з питань охорони 

праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій, правил, норм, 

стандартів; невиконання заходів щодо охорони праці; порушення технологічних 

регламентів, правил експлуатації устаткування, транспортних засобів, 

інструменту; порушення норм і правил планово-попереджувального ремонту 

устаткування; недостатній технічний нагляд за небезпечними роботами; 

використання устаткування, механізмів та інструменту не за призначенням. 
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Санітарно-гігієнічні причини: небезпечний рівень напруги та струму; 

підвищений вміст в повітрі робочих зон шкідливих речовин; недостатнє 

освітлення робочого місця; підвищені рівні шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку; 

незадовільні мікрокліматичні умови; наявність різноманітних випромінювань 

вище допустимих значень; порушення правил особистої гігієни тощо. 

Психофізіологічні причини: помилкові дії внаслідок втоми працівника через 

надмірну важкість і напруженість роботи; монотонність праці; хворобливий стан 

працівника; необережність; невідповідність психофізіологічних чи 

антропометричних даних працівника використовуваній техніці чи виконуваній 

роботі.  

Аналіз причин електротравматизму показує, що до 78 % травм виникає 

через психофізіологічні причини, до 15 % - через технічні причини, до 10 % - 

через санітарно-гігієнічні причини, до 5 % - через незастосування відповідних 

засобів індивідуального захисту. Щорічно в енергетиці фіксують виробничий 

травматизм. Електротравми виникають у випадку потрапляння людини під 

напругу, тобто у випадку дотику чи наближення до точки, потенціал якої 

відрізняється від потенціалу землі, або до двох точок ЕУ з різними потенціалами 

(табл.1.1). 

 

Таблиця 1.1 Статистична інформація по причини ураження 

працівників  

Причини поразки працівників електрострумом Відсоток від 

загального числа 

електротравм 

Дотик до відкритих струмовідних частин, які зна-

ходяться 

 під напругою 

56 

Дотик до струмопровідних частин устаткування, 

які  

виявилися під напругою у результаті ушкодження 

ізоляції 

23 

Зіткнення з підлогами, стінами, елементами 

конструкцій, ґрунтом, які що виявився під 

напругою внаслідок аварійного замикання на 

землю 

20 

Поразка через електричну дугу 1 

 

Для аналізу виробничого травматизму застосовують багато методів, які 

можна поділити на такі групи: статистичні, топографічні, монографічні, 

економічні, анкетування, ергономічні, психофізіологічні, експертних оцінок. 

Статистичні методи основані на аналізі статистичного матеріалу щодо 

травматизму, який накопичений на підприємстві або в галузі за кілька років. 

Відповідні дані для цього аналізу містяться в актах за формою Н-1 і в звітах за 

формою 1-ПВ. Статистичний метод дає можливість усі нещасні випадки і 

причини травматизму групувати за статтю, віком, професіями, стажем роботи 
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потерпілих, часом, місцем, типом нещасних випадків, характером одержаних 

травм, видом обладнання. Такий підхід дає змогу встановити по окремих 

підприємствах найпоширеніші види травм, визначити причини, які спричиняють 

найбільшу кількість нещасних випадків, виявити небезпечні місця, розробити і 

впровадити необхідні організаційно-технічні заходи. 

В енергетиці для обліку та аналізу електротравматизму використовують такі 

показники. Коефіцієнт частоти нещасних випадків (Кч), розраховується на 1 000 

працівників: 
1000

,Ч

n
K

P
  

де n – кількість нещасних випадків за звітний період із втратою працездатності на 

один і більше днів; Р – середня кількість персоналу за звітний період. 

Якісний показник травматизму, або коефіцієнт важкості нещасних 

випадків (Кв), характеризує середню втрату працездатності в днях на одного 

потерпілого за звітний період: 

,В

Д
K

n
  

де Д – загальна кількість днів непрацездатності у потерпілих для випадків зі 

втратою працездатності на один і більше днів. 

Узагальнюючим показником, який показує кількість людино-днів 

непрацездатності на 1000 працівників, є коефіцієнт виробничих втрат (Квв): 
1000

.ВВ Ч В

Д
K K K

Р
    

Але жоден з вищенаведених показників не враховує стійкої втрати 

працездатності та гибелі людей і тому не може повністю характеризувати рівень 

травматизму. Для цього необхідно використання принаймні ще одного показника. 

Таким показником є коефіцієнт нещасних випадків із смертельним наслідком та 

каліцтвом (Кск): 

100ск
ск

n
K

n
  , 

де nск - кількість нещасних випадків, що призвели до смерті і каліцтва; n - загальна 

кількість нещасних випадків. 

Рекомендовано до використання коефіцієнт частоти Кчв, який показує 

кількість нещасних випадків, що припадає на 1 000 000 відпрацьованих людино-

годин (). 
610

,ЧВ

n
K

T
  

де Т - загальний час роботи, людино-годин. 

Такі показники дають можливість аналізувати динаміку травматизму на 

підприємстві, в галузі, регіоні, порівнювати ці показники, робити певні висновки, 

застосовувати організаційні заходи, спрямовані на профілактику травматизму. 

Топографічні методи ґрунтуються на тому, що на плані цеху (підприємства) 

виокремлюють місця, де сталися нещасні випадки. За такого методу визначають 

додаткові коефіцієнти, які характеризують певні особливості виробничої 

діяльності енергопідприємства: електротравматизм на 10
6
 кіловат-часів 

виробленої електроенергії; на 1000 одиниць устаткування, яке експлуатують. 
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Для оцінки важкості електротравм використовують схеми, яка 

характеризують окремі ділянки тіла людини, позначають травмовані органи, 

тканини чи ділянки тіла. Це дає можливість наочно бачити місця з підвищеною 

небезпекою або ж найбільш травмовані органи та прогнозувати можливу тяжкість 

травми. 

Монографічний метод полягає в аналізі небезпечних та шкідливих 

виробничих чинників, притаманних лише тій чи іншій (моно) дільниці 

виробництва, обладнанню, технологічному процесу. 

Економічні методи полягають у визначенні економічної шкоди, 

спричиненої травмами та захворюваннями, – з одного боку та економічної 

ефективності від витрат на розробку та впровадження заходів на охорону праці – з 

другого. Ці методи лають можливість знайти оптимальне рішення, яке 

забезпечить потрібний рівень безпеки, однак вони не дають змоги вивчити 

причини травматизму та захворювань. 

Методи анкетування передбачають анкетування працівників щодо 

інформації про потенційні небезпеки трудових процесів та умови праці. Питання 

та чинники визначають залежно від особливостей устаткування та загальних і 

локальних показників умов праці. На підставі анкетних даних розробляють 

профілактичні заходи щодо попередження нещасних випадків. 

Ергономічні методи ґрунтуються на комплексному вивченні системи 

―виробниче середовище – процес і результат діяльності – самопочуття та здоров‘я 

працівника‖. Відомо, що кожний вид трудової діяльності висуває вимоги до 

наявності певних антропометричні та психофізіологічних показників працівника. 

За комплексної відповідності показників працівника і трудової діяльності, яку він 

виконує, можлива ефективна і безпечна робота. Порушення відповідності веде до 

нещасного випадку. Проаналізувати і встановити аналітичні залежності між 

окремими параметрами і процесами з урахуванням взаємозв‘язків у такій моделі 

реально досягається тільки методами математичного моделювання. 

Психофізіологічні методи аналізу травматизму враховують, що здоров'я і 

працездатність працівника залежать від зовнішніх чинників (біологічні ритми 

функціонування організму, іонізації атмосфери, магнітного і гравітаційного поля 

Землі, активності Сонця, гравітації Місяця тощо) та внутрішніх чинників, яку 

зумовлено рівнем кваліфікації, станом здоров‘я, віком тощо. Ці явища 

викликають відповідні зміни в організмі людини, змінюють її стан і впливають на 

поведінку. Це призводить до неадекватного сприйняття дійсності і може 

спричинити нещасні випадки.  

Метод експертних оцінок базується на експертних оцінках фахівців щодо 

умов праці, відповідності технологічного обладнання, пристроїв, інструментів, 

технологічних процесів вимогам стандартів та ергономічним вимогам. Виявлення 

думки експертів може бути очним і заочним (за допомогою анкет). Результати 

обробки експертних висновків дає можливість виявити причини нещасних 

випадків, що вже сталися, а також визначити ризик таких випадків у 

майбутньому. Експертні оцінки в енергетиці дали змогу визначити основні події, 

під час яких сталися нещасні випадки: зіткнення; падіння потерпілого; падіння 

предметів, матеріалів; дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, 

обертаються; ураження електричним струмом; дія високих температур. Аналіз 
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ризику виконується на підставі суб‘єктивних рішень експертів і відбувається у 

такій послідовності: 

 • визначення оціночних критеріїв та їх ранжування з урахуванням 

конкретної ситуації; 

 • визначення вагових характеристик оціночних критеріїв для кожного з 

можливих факторів впливу; 

 •  комплексний аналіз факторів впливу, з урахуванням рангів і ваги 

оціночних критеріїв та прийняття рішень. 

Нині в Україні виокремлено 86 видів діяльності з високим рівнем ризику. 

Експлуатація енергоустановок розподіляються в межах перших 20 галузей з 

найбільшими ризиками травмування, серед яких: генерація та розподілення 

електроенергії; експлуатація пасажирського залізничного транспорту; 

виробництво електроенергії тепловими електростанціями; ремонт, технічне 

обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування. 

Питання для самоконтролю 

1. Що є базою законодавства України про охорону праці і які основні закони 

складають це законодавство? 

2. В чому полягають основні принципи державної політики в галузі охорони 

праці? 

3. Що таке нормативно-правові акти з охорони праці та яким чином 

здійснюється їх кодування? 

4. У чому полягає різниця між небезпечними та шкідливими виробничими 

факторами і як вони класифікуються? 

5. Що таке нормативні акти з охорони праці підприємства, хто і на підставі 

чого їх розробляє? 

6. Охарактеризуйте основні нормативні акти з охорони праці у енергетиці. 

7. Пояснити особливості і сфери застосування різних методів аналізу 

травматизму. 
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Лекція 2 Охорона праці в галузі 

Тема 3. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці в 

галузі 

 

План 

1. Державний нагляд, відомчий i громадський контроль за охороною праці в 

енергетиці. 

2. Актуальність проблеми електробезпеки. 

3. Характеристики умов праці. Аналіз умов праці на енергопідприємствах.  

4. Особливості електротравматизму.  

5. Чинники, які впливають на тяжкість ураження людини електричним струмом. 

6. Чинники, які впливають на тяжкість ураження людини електромагнітним полем. 

 

2.1 Державний нагляд, відомчий i громадський контроль за охороною праці в 

енергетиці 

Державний нагляд за додержанням законів та інших НПАОП відповідно до 

Закону ―Про охорону праці‖ здійснюють: 

– спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду 

за охороною праці. Діяльність органів державного нагляду за охороною праці 

регулюється законами України ―Про охорону праці‖, ―Про використання ядерної 

енергії і радіаційну безпеку‖, ―Про пожежну безпеку‖, ―Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення‖, іншими нормативно-

правовими актами та положеннями про ці органи, що затверджуються 

Президентом України або Кабінетом Міністрів України. 

Інспектори Держгірпромнагляду мають право: 

– безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об'єкти), 

виробництва, та здійснювати в присутності роботодавця або його представника 

перевірку додержання законодавства з охорони праці; 

– одержувати пояснення, висновки обстежень, аудитів, звіти про рівень і стан 

профілактичної роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх 

усунення; 

– видавати обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення 

порушень і недоліків в галузі охорони праці; 

– забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію виробництв, 

робочих місць, будівель, устаткування, виконання певних робіт, застосування 

нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або 

припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення порушень, які 

створюють загрозу життю працюючих; 

– притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у 

порушенні законодавства про охорону праці; 
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– надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих осіб 

займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих 

осіб до відповідальності згідно із законом. 

Відомчий контроль покладається на адміністрацію підприємства та на 

господарські організації вищого рівня. Цей контроль здійснюють служби охорони 

праці. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, 

створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та 

санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників засобами індивідуального 

захисту (ЗІЗ) та колективного захисту здійснюють професійні спілки в особі своїх 

виборних органів і представників (уповноважених осіб). У разі загрози життю або 

здоров'ю працівників професійні спілки мають право вимагати від роботодавця 

негайного припинення робіт на період, необхідний для усунення загрози життю 

або здоров'ю працівників. 

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи 

умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, 

будуються чи експлуатуються, на відповідність їх НПАОП, брати участь у 

розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань та надавати 

свої висновки про них, вносити роботодавцям, державним органам управління і 

нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану 

відповідь. 

2.2 Актуальність проблеми електробезпеки 

Актуальність проблем електробезпеки у наш час характеризується такими 

чинниками: 

− широким розповсюдженням електричної енергії в усіх без винятку 

проявах життя і діяльності людини: на виробництві, транспорті, побуті та ін.; 

− умовами виникнення електротравм; 

− особливостями електротравматизму; 

− великою кількістю електротравм в Україні. 

З кінця ХІХ століття електрична енергія стала найбільш розповсюдженим 

видом енергії. Це пов‘язано з перевагами, притаманними цій енергії: відносна 

легкість отримання у достатньо великих кількостях, простота передачі на далекі 

відстані і дроблення на будь які частини, легкість безпосереднього перетворення в 

інші потрібні види енергії. 

В енергетиці електротравматизм першочергово зумовлено експлуатацією 

зовнішніх електроустановок. До яких належать трансформаторні підстанції 

високої напруги, повітряні лінії електропередач, конденсаторні та 

перетворювальні установки. Домінуюче значення такого чинника випливає з 

аналізу причин травматизму за місцем їх виникнення: 47 % електротравм 

отримано в приміщеннях; 53 % - під час експлуатації зовнішніх електроустановок. 

Відомо, що експлуатація устаткування з межах гарантованого виробником 

терміном, дає можливість суттєво знизити показники електротравматизму. Нині 

на електричних станціях усіх видів, підстанціях та електричних мережах 

продовжують експлуатацію зношене (до 30 %) устаткування та існує низькі темпи 

оновлення основних виробничих фондів. Наприклад, критичний рівень 
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зношеності фондів спостерігається зокрема на першому і другому блоках 

Рівненської АЕС і першому блоці Південноукраїнської АЕС.  

Тема 4. Аналіз умов праці під час експлуатації електричних і теплових 

установок. Електротравматизм та його наслідки  

2.3 Характеристики умов праці. Аналіз умов праці на енергопідприємствах 

Умови праці – сукупність усіх чинників, які необхідні для нормальної 

життєдіяльності працівників під час роботи. Вони характеризуються: 

– загальними показниками: конструктивні особливості виробничого 

устаткування; особливості систем енергопостачання; зовнішні кліматичні умови 

та особливості розташування виробничого устаткування; наявність пристроїв для 

створення мікроклімату, освітлення, опалення тощо; 

– локальними показниками: рівень статичних і динамічних 

навантажень працівників; рівень напруженості праці; кількісні показники 

небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників (НШВЧ); санітарно-

гігієнічні умовами у виробничих приміщеннях та на робочих місцях тощо.  

За своїм походженням та природою дії НШВЧ поділяють на п’ять груп: 

фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні. 

До фізичних НШВЧ відносяться машини та механізми або їх елементи, а 

також вироби, матеріали, заготовки тощо, які рухаються або обертаються; 

конструкції, які руйнуються; системи, устаткування або елементи обладнання, які 

знаходяться під підвищеним тиском; підвищена запиленість та загазованість 

повітря; підвищена або понижена температура повітря, поверхонь приміщення, 

обладнання, матеріалів; підвищені рівні шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку; 

підвищений або понижений барометричний тиск та його різкі коливання; 

підвищена та понижена вологість; підвищена швидкість руху та підвищена 

іонізація повітря; підвищений рівень іонізуючих випромінювань; підвищене 

значення напруги в електричній мережі; підвищені рівні статичної електрики, 

електромагнітних випромінювань; підвищена напруженість електричного, 

магнітного полів; відсутність або нестача світла; недостатня освітленість робочої 

зони; підвищена яскравість світла; понижена контрастність; прямий та 

віддзеркалений блиск; підвищена пульсація світлового потоку; підвищені рівні 

ультрафіолетової та інфрачервоної радіації; гострі кромки, задирки, шершавість 

на поверхні заготовок, інструментів та обладнання; розташування робочого місця 

на значній висоті відносно землі (підлоги); слизька підлога; невагомість. 

До хімічних НШВЧ відносяться хімічні речовини, які по характеру дії на 

організм людини поділяються на токсичні, задушливі, наркотичні, подразнюючі, 

сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та такі, що впливають на репродуктивну 

функцію. Основні способи потрапляння НШВЧ в організм – інгаляційний (органи 

дихання), пероральний (шлунково-кишковий тракт) і резорбційний (шкіряні 

покриви та слизисті оболонки). 

До біологічних НШВЧ відносяться патогенні мікроорганізми (бактерії, 

віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші) та продукти їхньої 

життєдіяльності, а також макроорганізми (тварини та рослини). 
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До психофізіологічних НШВЧ відносяться фізичні (статичні та динамічні) 

перевантаження і нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, 

перенапруження аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження). 

Соціальні НШВЧ – це неякісна організація роботи, понаднормова робота, 

необхідність роботи в колективі з поганими відносинами між його членами, 

соціальна ізольованість з відривом від сім‗ї, зміна біоритмів, незадоволеність 

роботою, фізична та/або словесна образа та її ризик, насильство та його ризик. 

На енергетичних об‘єктах фіксують усі види НШВЧ. Наприклад, перелік 

основних НШВЧ, які щорічно впливають на працівників атомних електричних 

станцій України наведено у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1. Інформація про вплив НШВЧ на персонал АЕС 

Вид НШВЧ Кількість працюючих в умовах з підвищеним рівнем 

НШВЧ, % загальної кількості 

Хмельницька 

АЕС 

Запорізька 

АЕС 

Рівненська 

АЕС 

Південноукраїнська 

АЕС 

Шкідливі 

хімічні речовини 

9,7 9,5 3,2 11,2 

Пил фіброгенної 

дії 

23 8,7 27 18 

Вібрація 1,9 9,1 0,05  

Шум, інфразвук, 

ультразвук 

22,2 42,1 40,8 23,3 

Іонізуючі 

випромінювання 

38,5 34,4 40,7 33,1 

Неіонізуючі 

випромінювання 

1,1 0,6 1,1 0,35 

Недопустимі 

умови 

мікроклімату  

16,3 33,9 33,5 58,8 

Біологічні 

чинники 

2,5 - - - 

 

Щорічно через хвороби не працюють 1600…1750 днів на 100 працівників, 

відповідно кількість втрачених робочих днів щорічно на всіх АЕС становить 560 

000…610 500. 

Ступінь шкідливості умов праці встановлюється за величиною 

перевищення граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин; класом та 

ступенем шкідливості чинників біологічного походження; залежно від величин 

перевищення чинних нормативів шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку; за 

показником мікроклімату, який отримав найвищий ступінь шкідливості з 

врахуванням категорії важкості праці за рівнем енергозатрат, або за інтегральним 

показником теплового навантаження середовища; за величиною перевищення 

граничнодопустимих рівнів електромагнітних полів та випромінювань; за 

параметрами радіаційного фактора відповідно до Норм радіаційної безпеки; за 
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показниками природного та штучного освітлення; за величиною недодержання 

необхідної кількості іонів повітря і показника їх полярності. 

Оцінка важкості трудового процесу здійснюється на підставі обліку 

фізичного динамічного навантаження, маси вантажу, що піднімається і 

переміщується, загальної кількості стереотипних робочих рухів, величини 

статичного навантаження, робочого положення, ступеню нахилу корпусу, 

переміщень в просторі. 

Оцінка напруженості трудового процесу здійснюється на підставі обліку 

факторів, які характеризують напруженість праці, а саме, інтелектуальні, 

сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності праці, режим роботи.  

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці діляться на 

чотири класи – оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні (екстремальні). 

1 клас – ОПТИМАЛЬНІ умови праці – такі умови, при яких зберігається не 

лише здоров'я працівників, а й створюються передумови для підтримання 

високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих 

факторів встановлені для мікроклімату і факторів трудового процесу. Для інших 

факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких 

несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівнів, 

прийнятих за безпечні для населення.  

2 клас – ДОПУСТИМІ умови праці – характеризуються такими рівнями 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують 

встановлених нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму 

відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної 

зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працівників та їх 

потомство в найближчому і віддаленому періодах.  

3 клас – ШКІДЛИВІ умови праці – характеризуються такими рівнями 

шкідливих виробничих факторів, які перевищують нормативи і здатні чинити 

несприятливий вплив на організм працівника та/або його потомство.  

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та 

вираження можливих змін в організмі працівника поділяються на 4 ступені:  

1 ступінь (3.1) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища та трудового процесу, які, як правило, 

викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань 

(останні відновлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни, перерві 

контакту з шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення здоров'я;  

2 ступінь (3.2) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати 

стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання 

виробничо-обумовленої захворюваності, появи окремих ознак або легких форм 

професійної патології (як правило, без втрати професійної працездатності), що 

виникають після тривалої експозиції (10 років та більше);  

3 ступінь (3.3) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які призводять, окрім 

зростання виробничо-обумовленої захворюваності, до розвитку професійних 

захворювань, як правило, легкого та середнього ступенів важкості (з втратою 

професійної працездатності в період трудової діяльності);  



21 

 

4 ступінь (3.4) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні призводити до 

суттєвого зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з тимчасовою 

втратою працездатності, а також до розвитку важких форм професійних 

захворювань (з втратою загальної працездатності);  

4 клас НЕБЕЗПЕЧНІ (ЕКСТРЕМАЛЬНІ) умови праці – характеризуються 

такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового 

процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) створює загрозу 

для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих професійних 

уражень.  

Умови праці на енергопідприємствах зазвичай належать до 3 класу, а 

ліквідація надзвичайних ситуацій та їхніх наслідків створюють умови праці 4 

класу. 

Основними НШВЧ під час експлуатації електроустановок є електричний 

струм, напруга прямого і непрямого дотику, напруга кроку, електростатичні 

та електромагнітні поля промислової частоти, електрична дуга, яка 

утворюється під час комутації енергетичного устаткування. 

Робота в умовах перевищення гігієнічних нормативів (3 та 4 клас умов 

праці) може бути дозволена тільки при застосуванні засобів колективного та 

індивідуального захисту і скороченні часу дії шкідливих виробничих факторів 

(захист часом). Робота в небезпечних (екстремальних) умовах праці (4 клас) не 

дозволяється, за винятком ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для 

попередження аварійних ситуацій. Ця робота повинна виконуватись у відповідних 

засобах індивідуального захисту та регламентованих режимах виконання робіт. 

2.4 Особливості електротравматизму  

Електротравматизм порівняно з травматизмом від інших небезпечних 

чинників притаманні такі особливості: 

1 – несподіваність отримання електротравми – пов‘язана з тим, що 

людина не має датчиків (рецепторів), за допомогою яких вона могла би 

дистанційно визначити наявність небезпеки (електричної напруги) на елементах 

обладнання (як, наприклад, інші небезпечні фактори – частини обладнання, що 

рухаються, нагріті деталі та інші). Не знаючи про небезпеку, людина сміливо 

доторкується до частини обладнання під напругою. Захисна реакція у цьому 

випадку виникає лише після включення людини під напругу, тобто після того, як 

через неї починає протікати електричний струм. Наслідки такого включення 

визначаються співвідношенням двох швидкостей: швидкості гальмівної дії 

електричного струму і швидкості захисної реакції організму. Якщо більше 

швидкість захисної реакції, людина самостійно відключається з ЕУ, а якщо 

більшою є швидкість гальмівної дії електричного струму, людина на певний час 

залишається включеною в електричне коло. 

2 – можливість дистанційного отримання електротравм без 

безпосереднього контакту з установкою під напругою – це може бути ураження 

через електричну дугу, якщо людина наблизилася на критичну відстань до ЕУ 

напругою понад 1 кВ, або ураження напругою кроку, якщо людина знаходиться у 

зоні локальної землі у випадку замикання на землю в ЕУ. 
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3 – можлива рефлекторність дії електричного струму – електричний 

струм, що протікає через тіло людини під час ураження, діє не тільки у місцях 

контактів (точка входу і точка виходу), але ще спричиняє й рефлекторну дію, 

порушуючи роботу центрів, які координують роботу життєво важливих органів, 

найчастіше серцево-судинної системи та дихання. 

4 – невідомість, прихованість більшості електротравм – розслідуванню, 

обліку та аналізу доступні лише електротравми з тяжкими та смертельними 

наслідками, а усі інші випадки включення людини в електричне коло 

залишаються невідомими, хоча причини цих електротравм, як правило, однакові; 

такий стан негативно впливає на профілактику електротравм.  

Статистичні дані показують, що у загальному виробничому травматизмі 

електротравми становлять до 2% (в Україні до 3 %), тобто посідають останнє 

місце, а у травматизмі зі смертельним наслідком – висуваються на одне з перших 

місць, становлячи до 20 % (в Україні до 30 %). Особливо високий в Україні рівень 

побутового електротравматизму. 

2.5 Чинники, які впливають на тяжкість ураження людини електричним 

струмом 

Протікання струму через тіло людини супроводжується термічним, 

електролітичним та біологічними ефектами. 

Термічна дія струму полягає у нагріванні тканин і випаровуванні вологи, 

що викликає опіки, обвуглення тканин та їх розриви парою.  

Електролітична дія струму проявляється у розкладі органічної речовини (її 

електролізі), у тому числі і крові, що зумовлює зміну її фізико-хімічних і 

біохімічних властивостей. 

Біологічна дія струму проявляється у порушенні біологічних процесів, що 

протікають в організмі, і супроводжується руйнуванням і збудженням тканин та 

скороченням м‘язів. 

Усі ці чинники умовно розділені на три групи: 

– фактори електричного характеру, 

– фактори неелектричного характеру 

– фактори довкілля. 

Фактори електричного характеру. Головним небезпечним фактором у 

випадку електротравм вважається електричний струм, що протікає через людину. 

Від величини (сили) цього струму залежать наслідки ураження. 

Виділяють такі порогові значення струму, тобто ті мінімальні значення, які 

викликають певні дії: 

− пороговий відчутний струм – це мінімальне значення струму, який 

людина сприймає у вигляді ледь відчутних подразнень; її значення для змінного 

струму дорівнює 0,7…1,5 мА, для постійного – 5…7 мА; 

− пороговий невідпускаючий струм – це мінімальна величина струму, яка 

викликає судомне скорочення м`язів, і людина не може самостійно звільнитися 

від струмовідних частин; її значення для змінного струму дорівнює 10…15 мА, 

для постійного – 50…80 мА; 
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− пороговий фібриляційний струм – це мінімальна величина струму, що 

викликає фібриляцію серця; її значення для змінного струму дорівнює 100 мА, 

для постійного – 300 мА. 

Допустимі значення струму у випадку тривалої дії: для змінного струму 

промислової частоти – 0,6 мА, для постійного – 1 мА. 

Напруга на тілі людини впливає на тяжкість ураження. Допустима напруга 

на тілі людини у випадку тривалої дії складає для змінного струму 2 В, для 

постійного – 8 В. 

Опір кола людини. Тіло людини, як елемент перебування в 

електромагнітному полі, можна представити структурною нелінійною 

електричною схемою. Така модель описує ефект провідності електричного 

струму, поляризації тканин і органів, здатність накопичувати заряди і створювати 

джерело електрорушійної сили з напруженістю Ест на тілі людини (рис. 3.1).  

 

 
Рис. 2.1. Модель електричної схеми тіла людини 

 

Послідовно з опором тіла людини ″включені″ опори інших елементів: опір 

одягу, опір взуття і опір опорної поверхні ніг. 

Опір одягу залежить від товщини матеріалу та вологості; так, опір сухого 

одягу сягає 3…5 кОм, вологого – до 1 кОм, а мокрого – 0…50 Ом. 

Опір взуття ″включається″ у коло людини, якщо струм проходить через 

людину і у землю. Високий опір має підошва з гуми, підошва з натуральної шкіри 

– до 20 кОм. 

 Опір опорної поверхні ніг – це опір підлоги чи ґрунту, на яких стоїть 

людина. Опір опорної поверхні ноги на дерев`яній підлозі сягає 3…5 кОм 

Опір тіла людини. Тіло людини – це складний комплекс тканин, електричні 

параметри яких розрізняються у широкому діапазоні. Найбільшу провідність має 

кров, м`язи, мозок; найменшу – шкіра, кістки, жирова тканина. Прийнята 

еквівалентна схема електричного опору тіла людини (рис. 3.2, а) складається з 

активного і ємного опорів. 

 Ємність шкіри залежить від площі контакту і становить близько 0,02 

мкФ/дм
2
. Загальна ємність тіла людини становить – C = 0,0425*10

-9
 Ф = 42,5 

пФ. 
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Опір шкіри залежить від її стану, щільності та площі контактів, прикладеної 

напруги, величини струму та тривалості протікання цього струму. 

 

 
 а        б 

Рис. 2.2. Електричний опір тіла людини: 

а - еквівалентна електрична схема (Rшк і Сшк – активний опір і ємність шкіри 

відповідно; Rвн – опір внутрішніх органів); б – залежність величини опору тіла 

людини від напруги, прикладеної до людини 

 

Оскільки опір тіла людини електричному струму нелінійний і нестабільний 

та вести розрахунки з такими опорами достатньо складно, прийнято для 

попередніх розрахунків, що опір тіла людини електричному струму – величина 

постійна, лінійна, активна і становить 1000Ом. Це відповідає більшості випадків 

включення людини у електричне коло за напруги 150…220 В. 

Вид струму – постійний чи змінний. Вважається, що постійний струм, який 

проходить через тіло людини, порівняно зі змінним, викликає менш неприємні 

відчуття. 

Частота змінного струму. Найнебезпечішим вважається струм з частотою 

50-60 Гц (промислові частоти) через максимальне поширення та високий рівень 

струмів промислових установок.  

Фактори неелектричного характеру. Основними факторами неелектричного 

характеру є шлях струму через людину, тривалість протікання струму, 

індивідуальні особливості, стан організму людини і фактор уваги. 

Шлях струму через тіло людини суттєво впливає на тяжкість ураження. 

Особливо небезпечно, коли струм проходить через життєво важливі органи і 

безпосередньо на них впливає. Серед випадків з тяжкими і смертельними 

наслідками частіше спостерігаються петлі ―рука – рука‖ (40 %), ―права рука – 

ноги‖ (20 %), ―ліва рука – ноги‖ (17 %).  

Опір тіла залежить від шляху проходження струму:  

– петля ―рука – рука‖ – R = 1360 Ом / 220 В, 1105 Ом / 380 В; 

– петля ―рука – нога‖ – R = 970 Ом /220 В; 650 Ом /380 В; 

– петля ―руки – тіло – ноги‖– R = 670 Ом/220 В; 504 Ом / 380 В. 

Тривалість дії електричного струму. Вплив цього чинника на тяжкість 

ураження обумовлений тим, що зі збільшенням тривалості протікання 
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електричного струму зменшується опір тіла людини через зволоження шкіри і 

величина струму відповідно збільшується, а також виснажуються захисні сили 

організму, що протистоять електричній енергії. 

Залежність допустимих струмів, які можуть протікають через людину, і 

напруг дотику від тривалості дії наведено у табл. 3.1. 

 

Таблиця 2.2. Граничні значення струмів і напруг дотику від тривалості 

дії 
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Індивідуальні особливості і стан організму. Тяжкість ураження 

електричним струмом значною мірою залежить від стану організму. До більш 

тяжких уражень електричним струмом приводять: стан збурення нервової 

системи, депресії; захворювання шкіри, серцево-судинної системи, органів 

внутрішньої секреції, легенів, різного характеру запалення, що супроводжуються 

підвищенням температури тіла, пітливість тощо. Більш тяжкі наслідки дії струму 

чітко спостерігаються у стані алкогольного чи наркотичного сп‘яніння через 

послаблення організму. 

Чинник уваги. Вплив цього чинника на тяжкість ураження обумовлюється 

тим, що у випадку несподіваного попадання людини під напругу захисні функції 

організму не налаштовані на небезпеку. Експериментально встановлено, якщо 

людина чітко усвідомлює загрозу можливості потрапити під напругу, то у разі 

виникнення такої загрози значення максимально припустимих струмів 

збільшуються (30…50) % .  

Чинники довкілля. Вплив чинників виробничого середовища : вологість пил, 

аерозолі, конструктивне виконання підлоги, тобто чинників, які сприяють 

зменшенню опору тіла людини або утворюють замкнутий контур для протікання 

струму. 



26 

 

2.6 Чинники, які впливають на тяжкість ураження людини 

електромагнітним полем 

Джерелами електромагнітного поля (ЕМП) є потужні радіопередавальні 

пристрої, електрифіковані транспортні засоби, повітряні лінії електропередач та 

інші об'єкти електроенергетики.  

Сильні електричні поля промислової частоти в основному утворюють 

об'єкти електроенергетики (лінії електропередач високої напруги, збірні шини 

підстанцій, трансформатори і апарати високої напруги). Рівень напруженості 

електричного поля, створюваного ПЛ, залежить від конструкційно-будівельних 

параметрів (діаметру і кількості проводів, відстані між ними, висоти їх підвісу над 

поверхнею землі). Рівні впливу на людей, що знаходяться під ПЛ, залежать від 

відстані до струмовідних частин. Найбільше значення ЕП реєструється під час 

перебування людини безпосередньо під проводами і по центру між опорами. За 

мірою віддалення від осі лінії і ближче до опор рівні впливу напруженості поля 

знижуються до мінімальних значень. Персонал енергооб'єктів піддається, як 

правило, короткочасному впливу сильних електричних полів. У екстремальних 

випадках, наприклад, під час робіт на елементах ПЛ під напругою, персонал 

перебуває в зоні суттєво підвищеного впливу напруженості ЕМП. Населення, яке 

проживає поряд з ПЛ (за межами санітарно захисних зон) може перебувати в зоні 

впливу слабких полів. 

Дальність поширення магнітного поля залежить від від навантаження ПЛ. 

Оскільки навантаження ПЛ може неодноразово змінюватися і протягом доби, і 

залежно від сезонів року, то розміри зони підвищеного рівня магнітного поля 

також змінюються.  

Кабельні лінії (КЛ) створюють дещо більші напруженості, ніж ПЛ, проте 

напруженість ЕМП зменшується швидше при віддаленні від кабелю, і зона 

відчутного поля зазвичай не перевищує декількох десятків метрів. 

КЛ і ПЛ середньої напруги (6 – 10 кВ) через відносно малу відстань між 

фазами створюють невисокі напруженості поля і його вплив усередині приміщень 

можна не враховувати.  

ЕМП трансформаторів та іншого обладнання систем електропостачання 

змінюється обернено пропорційно відстані до об‘єкту опромінення.  

Ступінь біологічного впливу ЕМП на організм людини залежить від частоти 

випромінювань, напруги, тривалості та інтенсивності поля. Механізм впливу 

ЕМП на біологічний об‘єкт пов'язано з наявністю електричних струмів та 

утворенням внутрішніх полів, значення яких залежать від анатомічної будови 

тіла, електричних і магнітних властивостей тканин, орієнтації тіла щодо векторів 

ЕМП, а також від характеристик ЕМП. Тривалі дослідження показали, що 

максимальний струм у тілі людини, який індукований впливом змінного 

електричного поля, є набагато більшим, ніж струм, зумовлений змінним 

магнітним полем. Ця обставина на певному етапі досліджень дала змогу зробити 

необґрунтований висновок про практичну відсутність біологічного впливу 

магнітних полів промислової частоти на людей і тварин у санітарно-захисних 

зонах ПЛ. Нині результатами низки зарубіжних досліджень підтверджено 

біологічну активність впливу магнітного поля промислової частоти, яка залежить 
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від інтенсивності та тривалості впливу, має кумулятивність і прихований період 

впливу з пролонгацією в часі на подальші покоління. 

У загальному випадку параметром, що визначає ступінь впливу ЕМП ПЧ на 

організм, є щільність струму в тілі людини.  

Численні дослідження в зоні біологічного впливу ЕМП визначають 

найбільш чутливі системи організму людини: нервову, імунну, ендокринну і 

статеву. Реакції зазначених та інших систем запропоновано відповідними 

міжнародними організаціями враховувати у оцінці ризику впливу ЕМП на 

персонал та населення. У результаті досліджень було рекомендовано передбачати 

обмежувальні заходи в зоні впливу ЕМП.  

На підставі експериментальних досліджень установлено залежності 

біологічних ефектів від інтенсивності впливу, виражені щільністю наведеного в 

тілі струму (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.3. Біологічні ефекти впливу 

Щільність струму Характеристика ефекту 

1 – 10 Мінімальні ефекти, що не становлять небезпеки 

10 – 100 Виражені ефекти: зорові й з боку нервової системи 

100 – 1000 Стимуляція збудливих структур (м'язова й нервова) 

тканини, можливий несприятливий вплив на здоров'я 

>1000 Можлива екстрасистоляція, фібриляція серця (гостре 

ураження) 

 

 У більшості міжнародних стандартів для встановлення припустимих рівнів 

параметрів ЕМП визначено безпечну для організму щільність струму в 10 мА/м
2
. 

Відповідно до цього показника встановлені рівні еквівалентної напруженості 

електричного та магнітного полів: за частоти 50 Гц – 20 кВ/м і 4 кА/м відповідно.  

  Для переведення їх до категорії рекомендованих або нормативних їх 

значення зменшують через застосування коефіцієнтів запасу для умов впливу на 

працівників та населення. За низьких частотах встановлюють коефіцієнти запасу 

від 2,5 до 10 і більше. Перевищення нормованих рівнів у реальних виробничих 

умовах, але не вище еквівалентних рівнів, можливе за відповідного часового 

обмеження їх дії. 

Найбільш обґрунтованими і повними є Норми CEU ENV50166, 

запропоновані Технічним комітетом CENELEC, що є правовим документом для 

захисту персоналу від впливу ЕМП на робочих місцях. Базовими значеннями 

напруженості ЕП зазначених норм за тривалого впливу прийнято: постійне поле – 

42 кВ/м; для змінного струму у діапазоні частот 4 – 1000 Гц за базове значення 

прийнято щільність струму в 10 мА/м
2
. 

 

Питання для самоконтролю 

1. У який спосіб здійснюють Державний нагляд,? 

2.  Пояснити різницю у здійсненні відомчого i громадського контролю в 

межах енергопідприємства. 
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3. З якою метою і яким чином оцінюється стан умов праці на виробництві? 

4. Які умови праці вважаються оптимальними, а які допустимими? 

5. Що таке шкідливі умови праці, як вони класифікуються? 

6. Що таке екстремальні умови праці, коли вони дозволяються? 

7. Пояснити особливості, які притаманні електротравматизму. 
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Лекція 3. Охорона праці у галузі 

Тема 5. Безпека експлуатації електроустановок. Класифікація методів 

безпечної експлуатації електроустановок  

 

План 

1. Загальна характеристика електроустановок.  

2. Вимоги до виробничих і допоміжних приміщень з електроустановками. 

3. Класифікація виробничих приміщень за рівнем електробезпеки. 

4. Основні небезпеки експлуатації електроустановок. Визначення. 

5. Небезпека прямого дотику в ЕУ. 

6. Небезпека замикання на землю в ЕУ. Напруги непрямого дотику до корпусу ЕУ. 

Напруга кроку. 

7. Класифікація методів безпечної експлуатації електроустановок. 

 

3.1 Загальна характеристика електроустановок 

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

перетворюється, передається, розподіляється та споживається 

(перетворюється у інші види) електрична енергія. 

Електробезпека – відсутність загрози з боку ЕУ життю, здоров‘ю та майну 

людей, тваринам, рослинам та довкіллю.  

Актуальність проблем електробезпеки нині характеризується такими 

умовами: 

− широким розповсюдженням електричної енергії в усіх без винятку проявах 

життя і діяльності людини: на виробництві, транспорті, побуті та ін.; 

− умовами виникнення електротравм; 

− особливостями електротравматизму; 

− великою кількістю електротравм в Україні. 

ЕУ поділяють: 

За місцем розташування на: 

− закриті або внутрішні – це ЕУ, захищені будівлею від атмосферного впливу; 

− відкриті або зовнішні – це ЕУ, не захищені будівлею від атмосферного впливу. 

За видами струму: на установки змінного та постійного струму; 

За схемою з‘єднання: на однофазні і трифазні. 

За рівнем напруги: 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, 400, 500 і 750 кВ. 

За режимом роботи нейтралі. 

Щодо заходів електронебезпеки і режиму нейтралі ДЖ відносно землі ЕУ 

поділяють: 

− ЕУ напругою до 1 кВ в ЕМ з глухозаземленою нейтраллю: напруга 220/127 В, 

380/220В; 
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− ЕУ напругою до 1 кВ в ЕМ з ізольованою нейтраллю; 380 В, 660 В; 

− ЕУ напругою більш як 1 кВ  з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою 

через резистор нейтраллю: 3 кВ, 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ, 35 кВ; 

− напругою більш як 1 кВ з глухозаземленою або ефективно заземленою 

нейтраллю: 110 – 750 кВ. 

Глухозаземлена нейтраль – нейтраль генератора або трансформатора, 

приєднана до заземлювального пристрою (ЗП) безпосередньо або через малий 

опір (наприклад, трансформатор струму).  

Ізольована нейтраль – нейтраль генератора або трансформатора, не 

приєднана до ЗП або приєднана до нього через великий опір приладів 

сигналізації, вимірювання та інших.  

Компенсована нейтраль – нейтраль генератора або трансформатора, 

приєднана до ЗП через дугогасні реактори для компенсаціі ємнісного струму у 

мережі під час однофазних замикань на землю. 

Заземлена через резистор нейтраль – нейтраль генератора або 

трансформатора в ЕМ з ізольованою або компенсованою нейтраллю, приєднана 

до ЗП через резистор, наприклад, для захисту мережі від перенапруги або (і) 

виконання селективного захисту у разі замикання на землю, що призводить до 

збільшення струму замикання. 

ЕУ мають такі основні конструктивні елементи: 

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

нормальної роботи ЕУ під напругою, включаючи нейтральний (N-) провідник; 

– струмопровідна частина – частина ЕУ, яка може перебувати під напругою в 

результаті аварій (порушенні ізоляції); 

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

роботи ЕУ знаходиться 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 

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 у собі функції 

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

3.2 Вимоги до виробничих і допоміжних приміщень з електроустановками 

Виробничі приміщення з ЕУ відповідно до вимог чинних нормативів мають 

бути забезпечені достатнім природним освітленням. Обов'язковим є також 

улаштування ефективної за екологічними і санітарно-гігієнічними показниками 

вентиляції. 

Висота виробничих приміщень повинна бути не менше 3,2 м, а об'єм і площа – 15 

м
3
 та 4,5 м

2
 відповідно на кожного працівника  

До допоміжних відносяться приміщення та будівлі адміністративні, 

санітарно-побутові, громадського харчування, охорони здоров'я, культурного 



31 

 

обслуговування, конструкторських бюро, для учбових занять та громадських 

організацій. Допоміжні приміщення різного призначення слід розміщувати в 

одній будівлі з виробничими приміщеннями або прибудовах до них у місцях з 

найменшим впливом шкідливих факторів, а якщо таке розміщення неможливе, то 

їх можна розміщувати і в окремих будівлях. 

Висота поверхів окремих будівель, прибудов чи вбудованих приміщень має 

бути не менш як 3,3 м, висота від підлоги до низу перекриттів – 2,2 м, а у місцях 

нерегулярного переходу людей – 1,8 м. Висота допоміжних приміщень, що 

розміщені у виробничих будівлях, має бути не менш як 2,4 м. 

Площа допоміжних приміщень має бути не меншою ніж 4 м
2
 на одне робоче 

місце у кімнаті управлінь і 6 м
2
 – у конструкторських бюро; 0,9 м

2
 на одне місце в 

залі нарад; 0,27 м
2
 на одного співробітника у вестибюлях та гардеробних. 

До групи санітарно-побутових приміщень входять: гардеробні, душові, 

туалети, кімнати для вмивання та паління, приміщення для знешкодження, 

сушіння та знепилювання робочого одягу, приміщення для особистої гігієни 

жінок та годування немовлят, приміщення для обігрівання працівників. У 

санітарно-побутових приміщеннях підлоги мають бути вологостійкими, з 

неслизькою поверхнею, світлих тонів, стіни та перегородки – облицьовані 

вологостійким, світлих тонів матеріалами на висоту 1,8 м. У гардеробних 

приміщеннях для зберігання одягу мають бути шафи розмірами: висота 1650 мм, 

ширина 250...400 мм, глибина 300 мм. Кількість шаф має відповідати спискові 

кількості працівників. 

Площа, яку необхідно виділяти для одного робочого місця з комп’ютером 

повинна складати не менше 6 м
2
, а обсяг – не менше 20 м

3
. Робочі місця з 

комп‘ютером відносно світлових віконних прорізів повинні розміщуватися так, 

щоб природне світло падало збоку і переважно зліва. 

3.3 Класифікація виробничих приміщень за рівнем електробезпеки 

На підприємствах електроустаткування розміщують в Електроприміщеннях. 

Електроприміщення – це приміщення або відгороджені частини, 

наприклад сітками, приміщень, в яких розміщено ЕУ і доступні виключно для 

кваліфікованих обслуговуючих працівників, За ступенем небезпеки поразки 

працівників електричним струмом виокремлено таки види електроприміщень. 

Приміщення без підвищеної небезпеки − це сухі приміщення з відносною 

вологістю не більш як 75 % і температурою до +35 °С, з підлогами, які мають 

ізолювальні властивості і відповідно великий електричний опір, з повітряним 

середовищем без струмопровідного пилу, в яких відсутні умови, що створюють 

підвищену або особливу небезпеку. 

Приміщення з підвищеною небезпекою, які характеризуються наявністю 

однієї з ознак, яка зумовлює підвищену небезпеку: 

− підвищена вологість повітря (вологість повітря тривалий час перевищує 75 

%); 

–  наявність у повітрі струмопровідного пилу (вугільний чи металевий пил); 

− наявність струмопровідних підлог (земляні, бетонні, цегляні, металеві та 

ін.); 
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− підвищена температура повітря (постійно або періодично, більше доби, 

перевищуючої +35°С); 

− можливість одночасного дотику людини до будівельних або технологічних 

металоконструкцій, що мають гарний контакт із землею з одного боку і до 

корпусів ЕУ − з іншого боку. 

Особливо небезпечні приміщення − приміщення, які характеризуються 

одночасно двома і більше ознаками, що входить до класу приміщень з 

підвищеною небезпекою, наприклад, приміщення з струмопровідним пилом і з 

вологими струмопровідними підлогами. 

або однієї з таких умов особливої небезпеки: 

− велика вологість повітря (вологість близька до 100%); 

− хімічно або біологічно активне середовище, яке діє руйнівно на ізоляцію і 

струмовідні частини устаткування (пари кислот, лугів, мікроорганізми). 

Зовнішні електроустановки або установки під навісами прирівнюють до 

Особливо небезпечних приміщень. 

3.4 Основні небезпеки експлуатації електроустановок. Визначення 

Небезпека експлуатації ЕУ полягає у можливості включення людини під 

напругу дотику і напругу кроку: 

− напруга дотику − це напруга, яка виникає на тілі людини або тварини у 

разі одночасного дотику до двох провідних частин; 

− напруга кроку − це напруга між двома точками на поверхні локальної 

землі, розташованими на відстані 1 м одна від одної, що відповідає довжині 

великого кроку людини. 

Згідно ПУЕ-2010 розрізняють дві схеми дотику людини: 

− прямий дотик − це електричний контакт людей або тварин зі 

струмовідними частинами, що перебувають під напругою, або наближення до них 

на небезпечну відстань; 

− непрямий дотик − це електричний контакт людей або тварин з відкритою 

провідною частиною (найчастіше - корпусом ЕУ), яка опинилася під напругою 

внаслідок пошкодження ізоляції. 

3.5 Небезпека прямого дотику 

Дотик людини до фазного провідника у такій мережі зумовлює додатковий 

перекіс фаз, і напруга дотику (на людині) у комплексній формі запису має вигляд: 
2

1 2 0

1 2

(1 ) (1 )
ДОТ Ф

N ЛД

Y a Y a Y
U U

Y Y Y Y

     
 

  
;      

 

де ФU − комплекс фазної напруги фазного провідника, до якого доторкнулась 

людина;  

 а − фазний оператор; Y1; Y2 ; Y0 – відповідно провідність прямої, зворотної та 

нульової послідовності;YЛД - провідність тіла людини. 
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Аварійні ситуації зумовлюють несиметричні режими роботи електричної 

мережі, які призводять до суттєвого зростання напруг і струмів окремих фаз (рис. 

4.1). 

 

   
 а) б) 

 

Рис. 3.1. Векторні діаграми у аварійних режимах: а) коротке замикання на 

землю; 

б) обрив проводу. 

 

Струм, який може протікати через людину Iлд у разі її торкання 

струмопровідних частин ЕУ визначають за формулою: 

 /ЛД дот ЛДI U Z
, 

де Uдот – напруга дотику. 

У разі торкання до справної фази А (рис. 4.1 а) напруга дотику визначається 

за формулою 

дот ,AO A o oU U U U     

де Uо'о – напруга зміщення нейтрального проводу, яка зумовлена несиметричним 

режимом, який утворюється у разі торкання струмовідних частин ЕУ.  

3.6 Небезпека замикання на землю в ЕУ. Напруги непрямого дотику до корпусу 

ЕУ. Напруга кроку  

Замикання на землю в ЕУ відбувається у таких випадках: 

− обриві і падінні на землю проводів повітряних ліній (ПЛ) під напругою; 

− пробої ізоляції кабельних ліній (КЛ) і замиканні фази на землю; 

− пошкодженні ізоляції і замиканні на заземлений корпус ЕУ. 

Небезпека замикань на землю в ЕУ зумовлена властивістю струму 

повертатися до свого джерела (у даному випадку через землю) і тим, що ґрунт 

чинить опір струму, який протікає по ґрунту. Через це на поверхні ґрунту 

з'являються електричні потенціали. 

Закон розподілу потенціалів на поверхні землі у випадку замикань на землю. 

Розглянемо класичний випадок – замикання на напівсферичний заземлювач біля 

B C 

А А 

B C 

0 

0` 
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поверхні землі. Через заземлювач стікає струм замикання на землю Iкз або
ЗЗI  (рис. 

4.2). 

Нас цікавить закон розподілу потенціалів на поверхні землі біля 

заземлюючого пристрою. Потенціал у точці А, що знаходиться на відстані х від 

заземлювача, визначається рівнянням: 

/(2 ) /a ЗЗI x k x    ;      (3.1) 

де   − питомий опір ґрунту (опір кубика ґрунту з розміром ребра 1м, виміряний 

між паралельними гранями у самому ґрунті). 

б

x

a

Iзз

0.5Iзз

Iзз

0.5Iзз

X

X

A

а
 

Рис. 3.2. Схеми замикання і закони розподілу потенціалів на поверхні 

землі: 

а – напівсферичний заземлювач  

б – два напівсферичні заземлювачі  

 

Для будь-якого конкретного випадку величина /(2 )ЗЗI const   , тобто це 

рівняння гіперболи. 

Розглянемо замикання на подвійний заземлюючий пристрій напівсферичної 

форми на поверхні землі (рис. 4.2, б). Для отримання картини розподілу 

потенціалів у зоні між заземлювачами застосуємо принцип накладання. Для цього 

у кожній точці поверхні знайдемо суму потенціалів, зумовлену кожним окремим 

заземлювачем. 

Таким чином, потенціал на поверхні землі, зумовлені замиканням на 

напівсферичний заземлювач, розподіляється за законом гіперболи, зменшуючись 

х віддаленням від місця замикання на землю, між окремими заземлювачами 

потенціал не змінюється. За таким принципом будують схеми захисних 

заземлюючий пристроїв в ЕУ. 

Для характеристики замикань на землю в ЕУ впроваджено два визначення:  

− зона розтікання (локальна земля) – це частина землі, яка перебуває в 

електричному контакті із заземлювачем і електричний потенціал якої не 

обов'язково дорівнює нулю (радіус цієї зони залежить від 
ЗЗI  і від   ; для будь-

яких можливих зараз 
ЗЗI  він не перевищує 20 м, а для ЕУ напругою 10 кВ на 

ґрунтах з опором 150…400 Ом радіус становить 6...8 м ); 
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− зона нульового потенціалу (відносна земля) – це провідна частина землі, 

яка перебуває за межею зони впливу будь-якого заземлювального пристрою, 

електричний потенціал якої умовно може бути прийнятий за нульовий. 

У зв'язку з таким розподілом потенціалів з'являються дві небезпечні для 

людини напруги: непрямого дотику до корпусу ЕУ і кроку. 

Напруга непрямого дотику до корпусу ЕУ. Під напругу непрямого дотику до 

корпусу ЕУ потрапляє працівник, що знаходиться на ґрунті або струмопровідній 

підлозі і доторкується до корпусу ушкодженої ЕУ (рис. 3.3, а). 

 
Рис. 3.3. Залежність зміни потенціалу від відстані: 

а – непрямого дотику до корпусу ЕУ; 

б – кроку. 

 

Напруга дотику Uдот дорівнює різниці потенціалів корпусу ЕУ і точки, де 

знаходяться ноги працівника: 

ДОТ к нU    .       (3.2) 

Потенціал корпусу φк або Uк дорівнює добуткові суми струму замикання на 

землю 
ЗЗI і повному опору Zз захисного РЕ проводу (для ПЛ) або активному 

опору
ЗR  проводу РЕ (для КЛ) 

k к ЗЗ ЗU I Z    .       (3.3) 

Потенціал точки, де знаходяться ноги працівника φн, котрий торкається 

корпусу (на відстані х від захисного заземлювача), дорівнює: 

( ) / (2 ).н ЗЗI x            (3.4) 

Тоді ДОТU  можемо записати у вигляді: 

дот зз з( ).
2

U I Z
x

  




                            
  (3.5) 

За межами локальної землі (зони розтікання) напруга непрямого дотику 

дорівнює напрузі на корпусі ЕУ.  

Висновок. Напруга непрямого дотику зростає зі збільшенням опору 

захисного проводу та зі збільшенням відстані від заземлювача. Таким чином, всі 

ЕУ підлягають захисному заземленню. 

Для розрахунку струму, який протікає через працівника, зумовленого 

напругою непрямого дотику, використовують таку залежність: 
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дот /ЛД ЛДI U R
                                                        (3.6)

 

Струм, який протікає через людину є безпечним, якщо напруга дотику не 

перевішує значень наведених у табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1. Допустимі значення напруги дотику на заземлювальних 

пристроях з глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю залежно 

від тривалості включення працівника в електричне коло 

 

 Тривалість 

дії, с 

До 

 0,1 

0,2 0,5 0,7 0,9 Понад 1  

до 5 

Напруга 

дотику, В 

500 400 200 130 100 65 

 

3. 7 Класифікація методів безпечної експлуатації електроустановок 

Безпечна експлуатація ЕУ забезпечується трьома методами: 

− застосуванням стаціонарних конструктивних та схемних заходів захисту; 

− використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), у тому числі 

електрозахисних; 

− дотримання захисних організаційних заходів під час виконання робіт в 

ЕУ.  

Конструктивні та схемні заходи захисту є невід'ємною частиною ЕУ. 

Згідно ПУЕ-2006 їх поділяють на дві групи: 

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

− заходи захисту у разі непрямого дотику за умов пошкодження ізоляції.
 

ЗІЗ- це засіб, призначений для запобігання або зменшення виливу на 

працівника небезпечних і/або шкідливих виробничих факторів. 

ЗІЗ електрозахисний - це засіб, призначений для роботи в ЕУ працівників, 

які можуть знаходитися під напругою: діелектричний одяг, ЗІЗ ніг, рук, голови, 

обличчя і очей (рукавички, ботики, каски, окуляри та ін.). 

Вимірювальні прилади - ізолювальні штанги, кліщі, покажчики напруги та 

ін.), Електрозахисний інструмент - це інструменти і пристосування для 

безпечного виконання робіт в ЕУ 

Захисні організаційні заходи під час виконання робіт в ЕУ - це комплекс 

вимог щодо працівників та до порядку виконання робіт з метою безпечної 

експлуатації ЕУ. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Пояснити причини небезпеки прямого дотику людини до струмовідних частин 

ЕУ. 

2. Пояснити умови небезпеки виникнення непрямого дотику до ЕУ. 

3. Пояснити умови виникнення напруги кроку. 

4. В яких межах змінюється потенціал поверхні землі. 

5. Які чинники впливають на рівень потенціалів на поверхні землі. 
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6. Пояснити небезпеку замикань на землю в ЕУ. 

7. Навести класифікацію методів безпечної експлуатації ЕУ. 
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Лекція 4. Охорона праці у галузі. 

Тема 5. Безпека експлуатації електроустановок. Заходи захисту від прямого 

дотику у нормальному режимі роботи електроустановок 

 

План 

1. Класифікація методів захисту від прямого дотику в ЕУ. 

2. Електрична ізоляція в ЕУ. 

3. Огороджувальні засоби. 

4. Безпечне розміщення струмовідних частин.  

5. Блокування безпеки ЕУ. 

6. Орієнтація в ЕУ. 

7. Заходи захисту від електромагнітного поля. 

4.1 Класифікація методів захисту від прямого дотику в ЕУ 

Для запобігання ураженню електричним струмом у нормальному режимі 

роботи слід 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. 

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

перевищує: 

− 25 В змінного або 60 В постійного струму у разі, якщо електричне 

обладнання експлуатується приміщеннях без підвищеної електронебезпеки; 

− 6 В змінного або 15 В постійного струму у разі розміщення ЕУ у 

небезпечних або особливо небезпечних приміщеннях. 

Струмовідні частини ЕУ виконують недоступними для випадкового або 

помилкового прямого дотику до них. 

На рис. 4.1 надано структурну схему методів захисту від прямого дотику в 

електроустановках.  



39 

 

 



40 

 

Рис. 4.1. Структурна схема наявних заходів захисту від прямого дотику 

4.2 Електрична ізоляція в електроустановках 

Ізоляція – це шар діелектричного матеріалу або конструкція, виконана з 

діелектричного матеріалу, за допомогою яких струмовідні частини 

відокремлюють одна від одної чи від інших струмопровідних конструктивних 

елементів обладнання.  

Діелектричний матеріал – матеріал з поверхневим опором більш як 10
8
 Ом. 

Усі ЕУ мають Основну (робочу) ізоляцію – ізоляцію, яка забезпечує протікання 

струму за визначеним шляхом за номінальної напруги. Відповідно до ПУЕ, опір 

ізоляції повинен бути не менш як 1000 Ом/В. Наприклад, для найпоширеної 

електричної мережі змінної напруги 380/220В розмір опору ізоляції дорівнює 380 

000 Ом. 

4.2.1 Вимоги і конструкція ізоляції 

Вимоги до основної ізоляції: 

− має повністю покривати струмовідні частини; 

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

впливи у ході експлуатації; 

− усунення ізоляції можливо тільки під час її руйнування. 

 Окрім основної в ЕУ застосовуються такі види ізоляції:  

− додаткова ізоляція – це додаткова до основної ізоляції в ЕУ напругою до 

1 кВ і призначена для забезпечення захисту від ураження електричним струмом у 

разі пошкодження основної ізоляції; 

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

основної і додаткової ізоляції; 

− посилена ізоляція – одношарова ізоляції струмовідвідних частин в ЕУ 

напругою до 1кВ, яка забезпечує такий самий рівень захисту як подвійна ізоляція. 

За способом захисту від ураження електричним струмом та рівнем ізоляції 

електротехнічні вироби поділяють на п‘ять класів: О, О', І, ІІ, ІІІ (табл. 4.1)  

 

Таблиця 4.1. Класифікація ЕУ за способом ізоляції 

Клас 

електротехнічного 

виробу 

Спосіб захисту 

 О  Робоча ізоляція 

 О'  Робоча ізоляція; провід для захисного заземлення; 

провід для приєднання до джерела живлення 

 І Робоча ізоляція; провід для захисного заземлення; 

провід і вилка зі заземленням. 

 

 ІІ Подвійна або посилена ізоляція  

 ІІІ Прилади, які не мають внутрішніх або зовнішніх 

електричних кіл з напругою більш як 42 В. 
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Захисна дія ізоляції полягає в обмеженні величини струму, який протікає 

через ізоляцію і, відповідно, через людину, котра доторкується до ізоляції.  

Еквівалентна схема ізоляції складається з трьох паралельних віток, які 

включають активний опір, ємність і RC - вітку (рис. 4.2). Через активний опір 

протікає струм провідності ( прi ), через ємність − струм зміщення ( .змi ), а через 

RC - вітку – струм, зумовлений старінням ізоляцій ( .стi ). 

Загальна сила струму через ізоляцію являє суму сил цих струмів: 

.пр зм стізi і і і   .     (4.1) 

Ізоляцію характеризують такі параметри: 

− на постійному струмі: 

• робоча напруга - напруга, яку ізоляція витримує без пошкоджень; 

• 
60R  - опір, який вимірюється через 60 с після прикладання випробної 

напруги;  

• 
60 15/R R  - коефіцієнт абсорбції - характеризує ємність ізоляції (ізоляція 

краще, коли коефіцієнт більший); 

 

− на змінному струмі: 

• робоча напруга; 

•
60;R  

• коефіцієнт діелектричних втрат /àêò ðåàêòtg I I   (ізоляція краще, коли tg  

менший)ю 

 
Рис 4.2. Електрична схема ізоляції 

 

Параметри ізоляції нестабільні і з часом погіршуються через старіння 

ізоляції (зміна її структури), зволоження та руйнування. У зв'язку з цим виникає 

необхідність проводити контроль ізоляції з метою визначення її параметрів
60R , 

60 15/R R , tg  для встановлення придатності обладнання щодо подальшої 

експлуатації. 

4.2.2. Контроль за станом ізоляції  

Контроль ізоляції підрозділяється на: 

– періодичний (виконують у певні проміжки часу); 

– постійний (виконують упродовж всього періоду роботи ЕУ) ;  

– передпусковий (виконується перед пуском ЕУ). 
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Періодичний контроль поділяється на: 

− заводський – після виготовлення ЕУ; 

− приймально-здавальний – після монтажу, перед введенням в 

експлуатацію; 

− післяремонтні випробування – після капітальних та поточних ремонтів; 

− міжремонтні випробування – у строки, встановлені відповідними 

правилами. 

Під час періодичних випробувань ізоляції вимірюють активний опір R60 і 

коефіцієнт абсорбції та виконують випробування підвищеною напругою. 

Періодичні випробування ізоляції проводяться на вимкнених ЕУ, тобто 

вимірюється опір ізоляції певних частин ЕУ під робочою напругою. Для ЕУ 

напругою до 1 кВ вимірювальна напруга дорівнює 1 кВ та опір ізоляції не 

повинен бути менш як 500 кОм. ЕУ випробовують підвищеною напругою, щоб 

гарантувати надійний стан ізоляція до наступних випробування. 

Постійний контроль ізоляції виконують у мережах з ізольованою нейтраллю 

напругою до 1 кВ. 

4.2.3 Виміри опору ізоляції  

Вимірювання активного опору ізоляції здійснюється мегомметрами. Схема 

мегомметра (рис. 4.3) має: генератор постійного струму з ручним приводом чи 

живленням від стороннього джерела - мережі, акумуляторів та ін.), логометр, 

перемикач, додаткові опори та клеми (З - земля, Л - лінія, Е - екран). 

 
 

Рис. 4.3. Електрична схема мегаметру. 

 

Мегаметри виготовляють на напругу 100, 250, 500, 1 000 та 2 500 В для 

вимірювання опіру ізоляції до 50 000 МОм. 

Електричні випробування ізоляції ЕУ та відбір проб трансформаторного 

масла на аналіз необхідно проводити при температурі ізоляції не нижче +5 °С. 

Випробування підвищеною напругою обов'язкове лише для електрообладнання на 

напругу до 35 кВ; для електрообладнання на напругу понад 35 кВ - лише за 

наявності випробних пристроїв. 

До і після випробування ізоляції підвищеною напругою промислової 

частоти або випрямною напругою рекомендується вимірювати опір ізоляції за 

допомогою мегаметру. За опір ізоляції приймається однохвилинне значення 
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виміряного опору R60. Опір ізоляції R15 та R60 потрібно відраховувати через 15 c та 

60 с відповідно. 

Результати випробувань і вимірювань необхідно оформляти типовими 

протоколами, відповідними актами, записами у формулярах або вносити до 

магнітних носіїв. 

4.3 Огороджувальні засоби 

Призначення: зовнішня ізоляція, яка забезпечена повітряним проміжком  та 

запобігання наближенню до струмовідних частин ЕУ на небезпечну відстань. 

Огороджувальні засоби поділяють на: огорожі, оболонки, бар‘єри. 

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

можливого доступу. 

Оболонка – огорожа внутрішніх частин ЕУ, яка запобігає доступу до 

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

ЕУ. 

Вимоги до огорож та оболонок: 

− огорожі та оболонки повинні забезпечувати захист від проникнення у 

середину пальців чи предметів довжиною понад 80 мм або твердих тіл розміром 

більш як 12 мм; 

− вхід за огорожу або розкриття оболонки можливі тільки за допомогою 

спеціального ключа. 

Огорожі виконують: 

− суцільними (в ЕУ напругою до 1 кВ); 

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

Огорожі і оболонки розмішуються на певних відстанях від струмовідних 

частин залежно від напруги (табл. 4.2). 

 

 

 

Таблиця 4.2. Мінімально допустимі відстані до струмовідних частин ЕУ 

 

Напруга, 

кВ 

До 1  3, 6, 10, 

35 

60, 

110 

150 220 330 400, 

500 

750 

Відстань, 

м 

0,6 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 

 

Бар’єр − це частина ЕУ, яка перегороджує вільний підхід до ЕУ. 

Вимоги до бар'єрів : 

− бар'єри захищають від випадкового дотику до струмовідних частин в ЕУ 

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

кВ; 

Усі огороджувальні засоби виготовляють з ізолювальних матеріалів. 

4.4 Безпечне розміщення струмовідних частин  

Безпечне розміщення струмовідних частин досягають: 
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– встановленням на робочому місці зони досяжності; 

– розміщенням струмовідних частин на недосяжній висоті або у недоступному 

місці.  

 Зона досяжності - це зона, котра обмежена відстанню, яку працівник не 

може переткнути, простягаючи руку у будь-якому напрямку від робочого місця. 

На рис. 4.4 надано габарити зони досяжності в ЕУ напругою до 1 кВ. Під 

час застосування допоміжних пристроїв, приладів, інструментів, відстані, 

позначені на рис 4.3, слід відповідно збільшувати. 

S

R  1.25 м

R  2.5 м
м еж а зони досяж ност і

S

R  2.5 м

R  1.25 м

 0 .75 м

 
 

Рис. 4.4. Габарити зони досяжності в ЕУ напругою до 1кВ: 

S – поверхня, на якій перебуває людина. 

 

Розміщення струмовідних частин на недосяжній висоті стосується 

проводів ПЛ, шин та устаткування на підстанціях і електростанціях. Висота 

розміщення проводів залежить від напруги лінії та місцевості, по якій вона 

походить, і становить не менш як : 

2,5 м – над робочим місцем (будівельний майданчик); 

3,5 м – над проходами; 

6,0 м – над проїздами (напруга до 35 кВ). 

Під час вибору потрібно враховувати стрілу провисання проводу, яка не 

може перевищувати 1,2 м. Наприклад, висота розміщення проводів ПЛ напругою 

до 110 кВ включно у населеній місцевості повинна бути не менше 7,2 м над 

місцевістю. 

Магістральні проводи та шини без ізоляції потрібно розташовувати на 

висоті від рівня підлоги не менш як 3,5 м. 
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Розміщення у недоступному місці стосується КЛ та внутрішньої проводки. 

КЛ прокладається у землі у траншеях чи спорудах на глибині більш як 0,7 м. 

Проводка у приміщенні прокладається під шаром штукатурки або під підлогою. 

4.5 Блокування електроустановок 

Блокування ЕУ забезпечують через пристрої, які запобігають ураженню 

працівника струмом у разі помилкових дій під час переключень у розподільчих 

пунктах і на підстанціях.  

Застосовують в ЕУ, в яких часто здійснюють роботи під напругою 

(випробувальні стенди, установки для випробування ізоляції підвищеною 

напругою та ін.). Такі устрої відмикають живлення ЕУ у разі непередбаченого 

доступу до неї.  

Блокування також застосовують у конструкціях рубильників, пускачів, 

автоматичних вимикачів та інших комутаційних апаратах. 

За принципом дії блокування поділяються на: Механічні, Електромагнітні, 

Електричні. 

Механічні – це комбіновані замки, за допомогою яких блокують рухомі 

частини вимикача та роз'єднувача, і передбачено спеціальний порядок їх 

вимикання. Механічні блокування застосовують в електричних апаратах з метою: 

– не дати можливості відмикати ЕУ під навантаженням або під напругою; 

– вмикати ЕУ у разі відкритих струмовідних частин. 

В електричних машинах та апаратах, механічне блокування не дає 

можливості відкрити апарат або зняти кожух зі збереженням напруги живлення і, 

навпаки, – вмикати електричну машину або апарат при відкритій або знятій 

кришці. 

У апаратурі автоматики, обчислювальних машинах, радіоустановках та 

інших електронних пристроях застосовують блокові схеми, які забезпечують 

механічне блокування. У загальному корпусі, на окремих платах встановлюють 

окремі блоки, які з‘єднано з іншими пристроями штепсельним з'єднанням. Під час 

висування або переміщення блоку зі свого місця штепсельне з'єднання 

розмикається, блок автоматично вимикається від струмовідних частин. 

Електромагнітні - це електромагнітні замків, які приводять у дію після 

вмикання напруги. 

Електричні – блокування дверей загорожі у поєднанні з магнітним пускачем 

ЕУ (рис. 4.5). ЕУ можна ввімкнути у разі, коли двері огорожі ЕУ замкнені. 

Електричні блокування здійснюють розірвання ланцюга спеціальними 

контактами, які встановлено на дверях огороджень, кришках і дверцятах кожухів. 

У разі керування ЕУ дистанційно, блокувальні контакти включено в ланцюг 

керування пусковим апаратом. Якщо двері огорожі відкриті, то ввімкнути ЕУ 

неможливо, бо блокувальний контакт БК розмикає коло живлення котушки KM 

магнітного пускача. Якщо ЕУ буде ввімкнена при відкритих дверях огорожі, то 

ЕУ автоматично відключиться через знеструмлення котушки КМ. У випадку 

повторного закриття дверей ЕУ автоматично не ввімкнеться. Для запуску ЕУ у 

цьому випадку слід знову натиснути кнопку ″Пуск″. 
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Рис. 4.5. Схема електричного блокування дверей загорожі 

 

Функціонально потрібно забезпечити розмикання блокувальних контактів 

за малої відстані під час розкривання дверей (10…15 см), щоб працівник не міг 

опинитися за огородження при не відімкненій напрузі живлення ЕУ. 

Конструктивно блокувальні контакти повинні встановлювати на обох половинках 

двостулкових дверей, з метою запобігання включення ЕУ при відкритій одної зі 

стулок. 

4.6 Методи орієнтації 

Методи орієнтації дають змогу працівникам орієнтуватися під час 

виконання робіт і застерігають їх від неправильних дій. 

До методів орієнтації належить:  

– маркування частин електрообладнання,  

– знак безпеки,  

– відповідне розташування і забарвлення струмовідних частин,  

– сигналізація,  

– плакати безпеки. 

Маркування частин електрообладнання здійснюють для вирізнення 

приналежності і призначення ЕУ або її окремих частин. Виконують за допомогою 

умовних позначок: літеро-змістовних та цифрових (наприклад, вимикач - В і 

номер, напруга, потужність, кількість приєднань). Ці позначення наносяться на 

корпуси ЕУ і вони повинні відповідати позначенням на схемах сполучень. Усі 

елементи одного приєднання повинні мати одне цифрове позначення, а апарати 

двох поєднань - подвійний номер. Наприклад – ТР1 – 10 – 630 -22. 

Знак безпеки. ″ Обережно! Електрична напруга″(рис. 4.6) – фон - жовтий або 

кольору інтер'єру, сторони і стріла – червоний (чорний); Вказують на корпусах 

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

 
 

Рис. 4.6. Знак безпеки ″Обережно! Електрична напруга″ 
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Відповідне розташування і забарвлення струмовідних частин: 

− для змінного струму: фаза L1 (А) – верхня, ліва, найбільш віддалена, 

забарвлення жовте; фаза L2 (В) − середня, забарвлення зелене; фаза L3 (С) − 

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. 

 Світова сигналізація – вказує на ввімкнений чи вимкнений стан ЕУ за 

допомогою сигнальних ламп. 

 Плакати безпеки в ЕУ поділяються на: заборонні, застережні, настановні і 

вказівні. 

Заборонні призначено для заборони дій з комутаційними апаратами 

(червоні), у разі помилкового увімкнення яких може бути подано напругу на 

місце виконання роботи, наприклад ‖Не вмикати! Працюють люди ― 

Застережні призначено для попередження про небезпеку наближення до 

струмовідвідних частин під напругою (жовті), наприклад «Стій. Напруга», 

«Випробування. Небезпечно для життя». 

Настановні призначено для дозволу визначених дій тільки у разі виконання 

певних вимог безпеки, наприклад «Працювати тут». 

Вказівний плакат – ―Заземлено‖ – призначений для зазначення про 

недопустимість подання напруги на заземлену частину ЕУ; вивішується на 

приводах роз‘єднувачів і вимикачів, у разі помилкового вмикання яких можна 

подати напругу на заземлену частину ЕУ. 

 4.7 Заходи захисту від електромагнітного поля 

У процесі вибору майданчика і проектування ЕУ всіх напруг (у тому числі 

вбудованих, прибудованих, заглиблених і підземних) відповідно до ДСН-239-96 

«Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань» слід передбачати заходи щодо захисту людей, 

не пов‘язаних з обслуговуванням ЕУ.  

Контроль за дотримання гранично допустимих рівнів напруженості ЕМП 

здійснюють під час приймання в експлуатацію нових будинків, споруд та зон 

відпочинку, а також виконання роботи поблизу ПЛ та після здійснення заходів 

щодо зниження рівнів напруженості ЕМП ПЛ. 

До основних заходів щодо захисту від ЕМП відносяться: захист часом, 

захист відстанню, екранування джерел випромінювання, встановлення зон 

випромінювання, екранування робочих місць, застосування засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ).  

Необхідно підкреслити, що захист екрануванням вважається основним та 

найефективнішим методом  захисту в умовах експлуатації ЕУ промислової 

частоти. Екрани поділяють на відбиваючі і поглинаючі. Безумовно, що такий 
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розподіл є досить умовний, тому що будь-який екран  більшою або меншою 

мірою і відбиває, і поглинає падаючу на нього електромагнітну хвилю. 

Поглинання ЕМП в екрані збільшується зі зростанням частоти поля, товщини, 

магнітної проникності і провідності матеріалу екрану, а відбиття головним чином 

пов‘язано з невідповідністю хвильових характеристик повітря і матеріалу екрану. 

Саме тому відбиваючі екрани, як правило, виготовляють з металів, тому що вони 

мають хвильові опори, які суттєво відрізняються від хвильового опору повітря. За 

конструктивним виконанням відбиваючі екрани поділяються на суцільні та 

сітчасті. Суцільні екрани виготовляються з листів міді, алюмінію та деяких марок 

сталі. З метою підвищення провідності екрану, (що підвищує ступінь наскрізного 

згасання), екрани з боку випромінювача покривають шаром срібла. Місце 

встановлення і форма екрану визначають взаємним розташуванням 

випромінюючих елементів і робочих місць та орієнтацією їх відносно джерела 

випромінювання.  

До організаційних заходів відносяться: вибір раціональних режимів роботи 

установок, обмеження місця і тривалості перебування персоналу в зоні 

опромінення, встановлення санітарних зон.  

4.7.1 Гранично допустимі рівні впливу електричного поля 

Наказом Міністерства охорони здоров′я України від 18.12.2002 № 476 з 

01.04.2003 введено в дію «Державні санітарні норми і правила при роботі з 

джерелами електромагнітних полів». Гранично допустиму щільність потоку 

енергії ЕМВ визначають залежно від часу впливу цього фактора на організм 

працівника впродовж робочої зміни (табл. 4.3)  

 

Таблиця  4.3. Гранично допустима щільність потоку енергії ЕМВ 

 

Час 

перебування 

персоналу, год 

8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 0,25 0,20 

Щільність 

потоку 

енергії, 

мкВт/см2 

25 29 33 40 50 67 100 200 400 800 1000 

 

Перебувати в електричному полі з рівнем напруженості до 5 кВ/м включно 

допускається впродовж 8 годин робочого дня. За напруженості електричного поля 

від 20 кВ/м до 25 кВ/м тривалість перебування персоналу не повинна 

перевищувати 10 хвилин. Гранично допустимі рівні напруженості електричного 

поля ПЛ на різних територіях надано у табл. 4.4. 
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 Таблиця  4.4.  Гранично допустимі рівні напруженості електричного поля 

повітряних ліній 

 

Території, на яких регламентовано рівень ЕП промислової 

частоти 

ГДР 

напруженості 

ЕП, кВ/м 

Усередині житлових будинків 0,5 

Зона житлової забудови 1,0 

Населена місцевість, територія поза зоною житлової забудови 

(землі в межах міста з урахуванням перспективного розвитку 

на 10 років, приміські та зелені зони, курорти, землі селищ 

міського типу в межах селищної межі і сільських населених 

пунктів у межах цих пунктів), а також території городів і садів  

 

 

 

 

5,0 

Території перетину ПЛ з автомобільними шляхами I-IV 

категорії 

10,0 

Населена місцевість (незабудована територія, яку відвідують 

люди, доступна для транспорту, і сільськогосподарські угіддя) 

 

15,0 

Важкодоступна місцевість (не доступна для транспорту та 

сільсь-когосподарських машин) та ділянки, спеціально 

відгороджені для унеможливлення доступу населення 

 

 

20,0 

 

З метою захисту населення від впливу електричному полі встановлюються 

санітарно-захисні зони – земельні ділянки, межі яких регламентуються з обоха 

боки від ПЛ, на певній відстані від проекції крайніх фазних проводів на землю, у 

перпендикулярному до ПЛ напрямку. Санітарно-захисною зоною вважається 

територія, на якій рівень напруженості електричному полі перевищує 1 кВ/м. 

Згідно з «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 р., становлено такі охоронні зони 

електричних мереж для ПЛ напругою: 1 кВ – 2 м; до 20 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 

110 кВ – 20 м; 150, 220 кВ – 25 м; 330, 400, 500, +(-) 400 кВ – 30 м; 750 кВ – 40 м. 

4.7.2 Гранично допустимі рівні впливу магнітного поля 

У країні виробничі впливи гранично допустимі рівні напруженості 

магнітного поля промислової частоти регламентовано «Державними санітарними 

нормами та правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів» (наказ 

МОЗ України від 18.12.2002 № 476) залежно від часу перебування персоналу для 

умов загального впливу (на все тіло) і локального (на кінцівки) (табл.4.5, 4.6). 
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Таблиця 4.5. Допустимі рівні впливу магнітного поля промислової частоти 

для виробничих умов 

Час 

перебування 

персоналу, год. 

Рівень впливу МП, Н (А/м)/В (мкТл) 

Загальний Локальний 

≤ 1 1600/2000 6400/8000 

2 800/1000 3200/4000 

4 400/500 1600/2000 

8 80/100 800/1000 

 

Під час впливу на весь організм людини гранично допустимі рівні 

напруженості визначаються: до електричного поля – 25 кВ/м; до магнітного поля 

– 6 кА/м. Під час впливу тільки на кінцівки людини (руки до ліктів, ноги до колін) 

гранично допустимі рівні напруженості визначають: до електричного поля – 25 

кВ/м; до магнітного поля – 12 кА/м.  

 

Таблиця 4.6. Гранично допустимі рівні магнітного поля, які створюють 

підземні КЛ змінного струму промислової частоти на висоті 0,5 м від 

поверхні землі або від підлоги 

 

Території, на яких регламентується 

рівень магнітного поля промислової частоти 

Гранично 

допустимі 

рівні 

магнітного 

поля, мкТл 

Усередині житлових будинків 0,5 

На відстані 50 см від стін житлових приміщень і від 

побутових електричних приладів 

 

3,0 

Територія житлової забудови 10,0 

Населена місцевість, поза зоною житлової забудови (землі в 

межах  

міста з урахуванням перспективного розвитку на 10 років, 

приміські та зелені зони, землі селищ міського типу в межах 

селищної межі і сільських населених пунктів), а також 

території городів і садів  

 

 

 

20,0 

Населена місцевість (незабудована територія, яку 

відвідують люди і яка доступна для транспорту, 

сільськогосподарських машин) 

 

50,0 
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Питання для самоконтролю 

1. Що таке «прямий дотик» у електричних машинах. 

2. Пояснити необхідність впровадження заходів захисту від прямого дотику у 

нормальному режимі роботи ЕУ. 

3. Пояснити призначення електричної ізоляції як основного заходу захисту в ЕУ. 

4. Які параметри характеризують електричну ізоляцію? 

5. З якою метою здійснюють контроль ізоляції? 

6. Якими чинниками визначають обсяги випробувань ізоляції? 

7. З якою метою встановлюють загороджувальні засоби поряд з ЕУ? 

8. Поясніть різницю між загорожею та оболонкою ЕУ. 

9. Як поділяють блокування безпеки за принципом дії? 

10. Що таке «зона недосяжності», її параметри і розташування? 

11. Пояснити способи орієнтації в ЕУ як захід захисту від прямого дотику. 

12. У чому небезпека впливу ЕМП.  

13. За яких значень напруженості електричного і магнітного полів може працівник 

знаходитися впродовж робочого дня? 
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Лекція 5. Охорона праці у галузі. 

Тема 5. Безпека експлуатації електроустановок. Заходи захисту у разі 

непрямого дотику в електроустановках 

План 

1. Класифікація методів захисту від непрямого дотику в ЕУ. 

2. Захисне автоматичне вимикання 

3. Захисне вирівнювання потенціалів.  

4. Ізолювальні зони. 

5. Електричний поділ кіл. 

6. Системи наднизької (малої) напруги. 

 

5.1 Класифікація методів захисту від непрямого дотику в ЕУ 

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 та 

зовнішніх установках виконання такого захисту здійснюють за нижчих напруг, 

наприклад: 25 В змінного та 60 В постійного струмів або 12 В змінного і 30 В 

постійного струму. 

Для запобігання ураженню електричним струмом у нормальному режимі 

роботи слід застосувати окремо або у поєднанні такі заходи захисту від непрямого 

дотику: 

– Захисне заземлення ЕУ; 

– Захисне автоматичне вимикання; 

– Захисне вирівнювання потенціалів;  

– Ізолювальні зони; 

– Електричний поділ кіл; 

– Системи наднизької (малої) напруги. 

Основні вимоги: усі металеві конструкції (трубопроводи (газові, 

водопровідні), металеві корпуси ЕУ) потрібно надійно фарбувати, тому що 

ізолювати їх від контакту із землею практично неможливо; корпуси ЕУ потрібно 

виконувати з ізолювального матеріалу; підлоги потрібно виконувати з 

ізолювальних матеріалів. 

Захисне заземлення, як основний захід захисту у разі непрямого дотику в 

ЕУ, розглянуто у лекції 6. 

На рис 5.1 надано структурну схему методів захисту від непрямого дотику в 

ЕУ.
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Рис. 5.1. Структурна схема заходів захисту від непрямого дотику в ЕУ 

5.1 Захисне автоматичне вимикання 

Захисне автоматичне вимикання живлення (ЗАВЖ) – це автоматичне 

розмикання одного або двох лінійних провідників та, у разі потреби, 

нейтрального провідника. 

Для убезпечення експлуатації ЕУ ЗАВЖ виконують з метою захисту у разі 

виникнення: 

− замикань на землю або корпус ЕУ; 

− за умов виникнення струмів витоку (під час порушення ізоляції); 

Застосовують в ЕУ напругою до 1000 В. 

5.1.1 Схема захисного автоматичного вимикання живлення під час замикань на 

корпус 

Розглянемо схему пристрою ЗАВЖ у разі виникнення напруги на корпусі 

ЕУ відносно землі чи наявності струму замикання на землю (рис. 5.2). 

Схема ЗАВЖ поєднується зі схемою магнітного пускача ЕУ. Корпус ЕУ 

заземлюється через котушку реле захисту КЗ пристрою ЗАВЖ.  

1-й спосіб. Встановлено реле напруги (котушка має великий опір). Схема 

убезпечує захист від напруги дотику на корпусі. 

Другий спосіб – встановлено реле струму (котушка має малий опір). Схема 

убезпечує захист від струму замикання на землю. 

  
L1 L2 L3 Пуск Стоп

K M

K 3
K K

ЕУ

Rз  
 

Рис. 5.2. Схема ЗАВЖ у разі напруги на корпусі ЕУ відносно землі чи 

наявності струму замикання на землю 

 

У схемі ЗАВЖ нормально замкнутий контакт реле КЗ включено послідовно 

у коло живлення котушки магнітного пускача КМ. За нормального режиму 

роботи ЕУ на корпусі немає напруги (струм не протікає через котушку КЗ) і 

контакт реле КЗ у колі живлення котушки КМ замкнений. У цьому випадку 

можна кнопками ―Пуск‘‘ і ―Стоп‘‘ нормально вмикати і вимикати ЕУ.  
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Якщо на корпусі ЕУ у випадку пошкодження ізоляції з‘являється напруга 

(через котушку КЗ тече струм), реле спрацьовує і розриває контакт у колі 

живлення котушки КМ. Котушка КМ знеструмлюється і живлення від ЕУ 

вимикається. 

Для виявлення обриву у колі захисту від корпусу ЕУ до заземлення Rз 

передбачена кнопка контролю КК (ручний контроль справності схеми). 

Натиснення цієї кнопки зумовлює подачу фазної напруги на корпус ЕУ. Якщо 

схема ЗАВЖ справна, то живлення від ЕУ вимикається.  

 

5.1.2 Схема захисного автоматичного вимикання живлення за наявності струмів 

витоку 

 Застосовують схему ЗАВЖ, яка відключає ЕУ у разі виникнення струму 

нульової послідовності. 

В електричних мережах для живлення промислових або житлових будинків 

застосовується схема ЗАВЖ на струмі нульової послідовності (рис. 5.3). 

Основним елементом цієї схеми є трансреактор – кільцевий трансформатор, на 

який намотана одна вторинна обмотка. Як первинну обмотку використовують 

фазний, нейтральний і захисний або об‘єднаний РЕN-провідник.  

 

IФ IN IPE

U 2

L N PE

 
 

Рис. 5.3. Принципова схема ЗАВЖ на струм нульової послідовності 

 

Трансреактор реагує на різницю струмів, що протікають по проводах 

″первинної″ обмотки: 

.Ô N PEI I I I
   

     
У нормальному режимі роботи ЕУ 

0.A B C PEI I I I I
    

       

У разі виникнення замикання на землю IA ≠IB ≠ IC 

0;A B C PEI I I I I
    

       

Струм нульової послідовності дорівнює 

0 3 .PEI I
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Існують конструктивні схеми ЗАВЖ (трифазна лінія і котушка, трансформатори), 

які спрацьовують від наявності струмів нульової послідовності 30, 50 і 100 мА. 

5.2. Захисне вирівнювання потенціалів  

Захисну дію забезпечують технічними засобами, призначеними до 

вирівнювання потенціалів двох точок: місця, де знаходиться працівник і місць, 

яких він може торкатися у ході роботи. Це забезпечує відсутність струму 

замикання через тіло людину.  

Перший спосіб. Застосовують під час робіт на повітряних лінях з 

напругою до 110 кВ. Такий спосіб передбачає досягнення рівності потенціалів 

струмопровідних частин безпосереднім електричним з‘єднанням їх між собою 

окремих точок (рис. 5.4, а). 

На місці робіт влаштовують ізольовану від землі підставку. На верхній 

частині цієї підставки є робоча площадка з металевою підлогою та огорожа. 

Працівник піднімається на цю площадку, а потім за допомогою ізолювальної 

штанги накладає перемичку між металоконструкцією площадки і проводом. У 

такій спосіб забезпечено вирівнювання потенціалів між проводом і металевою 

конструкцією площадки. 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.  

Відомо, що між проводом і землею, проводом і працівником, землею і 

працівником утворюються ємності. Через ці ємності будуть протікати на землю 

струми, особливо під час накладання і зняття перемички. Для захисту працівник 

або одягає екрануючий комплект або працівника розміщують у екрануючій 

конструкції. Тоді ці ємності будуть не між людиною, а між екраном.  

 
Рис.5.4. Схеми захисного зрівнювання(а) і вирівнювання (б) потенціалів: 

а – під час робіт на струмовідних частинах (проводах); 

б – під час робіт на струмопровідних частинах (корпусах ЕУ). 

 

Другий спосіб. Забезпечує вирівнювання потенціалів через конструкції зі 

спеціальним покриття землі чи підлоги (рис. 5.4 б). Застосовують під час робіт 

на підстанціях, в електроприміщеннях, у конструкціях контурних захисних 

заземленнях. 

Біля корпусу ЕУ на землю накладають металевий лист або сітку. Працівник 

заходить на цю металоконструкцію і за допомогою ізолювальної штанги накладає 
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перемичку між металоконструкцією і корпусом ЕУ. Таке вирівнювання 

потенціалів захищає працівника від напруги дотику і напруги кроку у разі 

пошкодження ізоляції ЕУ. Знімають перемичку у такій послідовності – спочатку 

від‘єднують від корпусу ЕУ, а потім працівник може сходити з 

металоконструкції. 

5.3 Ізолювальні зони  

Ізолювальні зони – це виокремленні зони (приміщення, площадки, шляхи), в 

яких захист від непрямого дотику забезпечується високим опором підлоги і стін, і 

в яких відсутні заземлені провідні частини. 

Доступ у такі зони має кваліфіковані працівники, які обслуговують ці ЕУ. 

Захисна дія таких конструкцій полягає у великому опорі їх відносно землі, 

що обмежує силу струму, який може протікати через людину, котра доторкнулася 

до частини ЕУ під напругою. 

Опір ізольованої підлоги і стін таких зон у будь-якій точці відносно 

локальної зони повинен бути не нижче:  

– 50 (кОм∙м) – для ЕУ номінальною напругою 500 В включно; 

– 100 (кОм∙м) − для ЕУ номінальною напругою до 1 000 В; 

– 10…1000(МОм∙м) – для ЕУ номінальною напругою більш як 1 000 В. 

На відкритих підстанціях у зонах найімовірного переміщення працівників 

(для запобіганню ураження напругою кроку) встановлюють ізолювальні шляхи 

(асфальт). 

5.4 Електричний поділ мереж 

Електричний поділ мереж – це поділ розгалуженої електричної мережі з 

ізольованою нейтраллю через розподільчий трансформатор з коефіцієнтом 

трансформації Кт = 1 на окремі електрично незв‘язані ділянки (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Схема електричної мережі до (а)  та після (б) поділу: 

Н – навантаження; РТ – роздільний трансформатор; ВН – мережа високої напруги; 

НН – мережа низької напруги. 

 

Основна мата цього захисного заходу – зменшення величини ємного струму 

замикання на землю і збільшення загального опору фаз щодо землі. Відбувається 

це завдяки тому, що розподільчі трансформатори здійснюють розділення 

електричної мережі на окремі ділянки, які мають опір витоку r′ і ємність відносно 

землі 
;     / ,r r n C C n     

 де n – кількість ділянок, на які поділено загальну мережа до точки приєднання 

споживача; C, r – опір витоку і ємність мережі. 

 Таким чином, загальний опір Z кожної ділянки мережі відносно землі 

збільшується у n разів, а сили струмів через людину 

 / / 3ЛД Ф ЛДI U R Z   

зменшується майже у n разів (Z >> Rлд ). 

5.5. Системи наднизької напруги  

Наднизька напруга – це напруга між двома провідниками або провідником і 

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

Застосування: у приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних 

приміщеннях, для живлення ручного електроінструменту, переносних ламп і ламп 

місцевого освітлення. 

У приміщеннях з підвищеною небезпекою рекомендовано напругу 36 В, в 

особливо небезпечних – ручний інструмент живиться від джерел напругою 36 В, 

переносні світильники – 12 В. Однофазний доторк до струмовідних частин ЕУ, а 

також доторк до корпусу, який виявився під напругою, за малої напруги є 

безпечним, тому що струм, який проходить через тіло людини навіть під час 

доторку до фази, визначають за формулою: 

ЛД ф ЛД із/ ( ).I U R Z   

Приклад. У мережі малої напруги, яка складається з одного 

трансформатора, КЛ та одного споживача, ємність фаз щодо землі практично 

дорівнює нулю, опір ізоляції фаз — декільком сотням кілоом. Якщо прийняти Zіз 

= Rіз = 100 кОм, струм, який може проходить через людину у разі торкання 

корпусу ЕУ у трифазній мережі 36 В (фазна напруга (Uф = 21 В), дорівнює:  
3

ЛД 21 10 / (1 100) 0,21I      мА. 

У дійсності ці струми ще менші внаслідок більш високого опору ізоляції. 
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Застосування наднизьких напруг передбачає створення мережі наднизьких 

напруг. Як джерела можна застосовувати: гальванічні елементи, акумулятори, 

перетворювачі, понижуючі розділові трансформатори (найчастіше). Випрямна 

установка, застосовувана як джерело наднизької напруги, у цьому випадку 

повинна з'єднуватися з мережею, тільки через понижуючий трансформатор. 

Вмикання перетворювачів через автотрансформатор не допускається через 

наявність електрично пов'язаних з мережею вищої напруги струмовідної частини 

ЕУ наднизької напруги. За таких зв‘язків зберігається можливість у разі пробою 

міжвиткової ізоляції обмотки автотрансформатора появи високої напруги на боці 

наднизької напруги автотрансформатора і відповідно перетворювача напруги.  

Одним з методів зменшення небезпеки поразки працівника у разі переходу 

високої напруги на бік наднизької напруги є, наприклад, формування на низькій 

стороні мережі з глухо заземленою нейтраллю. 

Під час проектування мереж наднизької напруги потрібно передбачити: 

– провідники кіл наднизької напруги слід укладати окремо від провідників кіл 

вищих напруг і захисних провідників;  

– вилки приладів, які живляться від мережі наднизької напруги, не повинні входити 

у штепсельні розетки мереж вищої напруги; 

– штепсельні розетки у мережах наднизької напруги не повинні допускати 

вмикання вилок приладів іншої напруги живлення. 

 

Питання для самоконтролю 

1.  Поясніть необхідність застосування  технічних засобів захисту у разі непрямого 

дотику в ЕУ. 

2. Які існують засобі захисту в повітряних мережах напругою 6–35 кВ. 

3. Які існують засобі захисту мережах напругою до 1000 кВ з глухозаземленною 

нейтраллю. 

4. Які існують засобі захисту мережах напругою до 1000 кВ з ізольованою 

нейтраллю. 

5. Пояснити конструкцію ізолювальних приміщень і характеристики ізоляційних 

матеріалів. 

6. Пояснити схеми застосування систем наднизької напруги з метою убезпечення 

експлуатації ЕУ. 

7. Мета встановлення захисного автоматичного вимикання живлення в ЕУ. 
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Лекція 6. Охорона праці в галузі 

Тема 5. Безпека експлуатації електроустановок. 

 Захисне заземлення в електроустановках 

 

План 

1. Класифікація заземлень. 

2. Принцип захисної дії захисного заземлення в електричних мережах.  

3. Конструкція заземлювальних пристроїв. 

4. Вимоги до заземлювальних пристроїв ЕУ. 

5. Методика розрахунку заземлювального пристрою ЕУ напругою більш як 1 000 

В. 

6. Методика розрахунку заземлювального пристрою ЕУ напругою до 1 000 В. 

6.1 Класифікація заземлень 

Захисне заземлення – це заземлення точки або точок електричної системи 

та струмопровідних частин ЕУ з метою безпечного функціонування та 

використання.  

Функціональне (робоче) заземлення – це заземлення нейтральної або 

середньої точки ДЖ за умовами експлуатації електромереж (ЕМ) або з метою 

забезпечення електромагнітної сумісності. 

Згідно ПУЕ – 2006 прийнято такі типи систем заземлення в ЕУ (рис. 6.1, 

6.2). 

 
Рис. 6.1. Схема заземлення в мережі напругою 6, 10, 35 кВ: 

 а – типу ТТ; б – типу ІТ; в – типу TN. ФЗ – функціональне заземлення; ЗЗ – 

захисне заземлення 
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Рис. 6.2. Схема заземлення в мережі напругою до 1000 В: 

 а – підсистеми TN-C; б – підсистеми TN-S; в – підсистеми TN-C-S 

 

Захисне заземлення призначено для зменшення напруги дотику і напруги 

кроку відносно землі у випадку пошкодження ізоляції ЕУ. Усі струмопровідні 

корпуси ЕУ потрібно заземлювати. 

Повторне заземлення – це заземлення, яке виконують на деякій відстані 

від захисного і робочого заземлення з метою підвищення безпеки експлуатації 

ЕУ. Повторне заземлення виконують на кінцях ПЛ, довжиною більш як 200 м, на 

вводах ПЛ у будівлі та на ЕУ, які потребують додаткових захисних заходів. 

6.2 Принцип захисної дії захисного заземлення в електричних мережах  

Мета впровадження захисного заземлення – зменшення до безпечної величини 

струму, який може проходити через тіло людини у разі виникнення напруги 

дотику або напруги кроку. Це досягається зменшенням потенціалу заземленого 

устаткування. 

6.2.1 Захисна дія захисного заземлення у мережах 6–10–35 кВ з ізольованою 

нейтраллю джерела живлення 

У мережах з ізольованою нейтраллю ДЖ (Рис. 6.3) струм замикання на 

землю Ізз визначають залежністю: 

.
/ 3

ф

ЗЗ

U
I

r
          (6.1) 

Напруга на корпусі Uк пошкодженої ЕУ можна визначити за формулою: 

к зз з( ).
2

I
x

U R 



      (6.2) 

Дотик людини (RЛД =
310  Ом) до корпусу ЕУ зумовлює струм ІЛ, який 

протікає через тіло людини. Відповідно до заступної схеми (Рис. 6.3.б) цей струм 

визначено 
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Рис. 6.3. Схема захисного заземлення у мережі з ізольованою  

нейтраллю ДЖ: 

 а – схема електрична; б – схема заступна. 

 

Висновок. Струму, який протікає через людину, залежить від величини 

опору захисного заземлення, зменшення опору забезпечує зменшення величини 

струму.  

Умова безпеки в ЕУ з ізольованою нейтраллю має вигляд: 

. .,К ЗЗ З ДОД ДОПU I R U   

де Uдод.доп – допустима напруга дотику, яку визначають за табл. 3.1. 

6.2.2 Захисна дія захисного заземлення у мережах110 кВ із заземленою нейтраллю 

джерела живлення  

Захисна дія захисного заземлення в ЕУ із заземленою нейтраллю полягає у 

перетворенні замикання на корпус в однофазне КЗ і відімкнення релейним 

захистом ДЖ від пошкодженої ЕУ, у результаті чого зникає напруга на корпусі 

ЕУ відносно землі (рис. 6.4). 

I лд

L1

L2

L3

I зз

R зR ф  
Рис. 6.4. Схема захисного заземлення у мережі 110 кВ із заземленою 

нейтраллю ДЖ 
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Наприклад, у мережі 110 кВ з фазною напруги 63,5 кВ отримаємо струм 
ÇÇI  

 
ф

ЗЗ

р.з з

63 500 / (10 10) 3 175,
U

I
R R

   


 А. 

де Rр.з – опір робочого заземлення. 

Такий струм є струмом однофазного КЗ, від якого спрацюють пристрої 

максимального струмового захисту і відімкнуть пошкоджену ЕУ. 

6.2.3 Мережа напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю джерела живлення  

Захисне заземлення виконують через сполучення корпусів ЕУ із захисним 

(нейтральним) проводом мережі – типу TN-S (у старому виконанні TN-С рис. 6.5). 
L1

L2

L3

PEN

ФЗ  
Рис. 6.5. Схема захисного заземлення у мережі до 1 000 В з 

глухозаземленою нейтраллю ДЖ 

  

Такі сполучення корпусів ЕУ з захисним (нейтральним) проводом змінюють 

шлях струму замикання на корпус. У цьому випадку струм потече по фазному і 

захисному (нейтральному) провідниках та обмотці трансформатора. 

Струм однофазного КЗ Із1 можна визначити за залежністю: 

 
ф

З1

ф з тр

,
U

I
Z Z Z


 

                 (6.5) 

де ÔZ  і 
ÇZ  – повні опори фазного і захисного (нейтрального) провідників; / 3ТРZ  

– повний опір обмотки трансформатора. 

Опір такого кола струму становить до 0,1 Ома і відповідно струм буде 

сумірний зі струмом КЗ, від якого спрацьовує пристрій максимального 

струмового захисту і відключає пошкоджену ЕУ чи ділянку електричної мережі. 

6.3 Конструкція заземлювальних пристроїв 

Заземлювальний пристрій – це сукупність електрично з´єднаних між собою 

заземлювачів і заземлювальних провідників.  

Заземлювач – це сукупність з´єднаних між собою струмопровідних 

елементів (електродів), які перебувають в електричному контакті із землею 

безпосередньо або через струмопровідне середовище (наприклад, бетон). 

Заземлювачі поділяють на природні і штучні. 

Природний заземлювач – це струмопровідна частина, яка має певне 

функціональне призначення і додаткове використання як захисного заземлювача. 
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У ПУЕ першочергово рекомендують застосовувати як природні 

заземлювачі: металеві і залізобетонні конструкції будівель і споруд; підземні 

частини металевих i залізобетонних опор ПЛ; свинцеві оболонки кабелів та 

металеві трубопроводи, прокладені у землі. 

Не допускається використовувати як природні заземлювачі: алюмінієві 

оболонки кабелів та трубопроводів горючих або вибухонебезпечних газів i 

сумішей, труби каналізації, центрального опалення, комунального водопроводу. 

Штучний заземлювач – це заземлювач, який спеціально виконують з метою 

заземлення. 

Можна застосовувати штучні заземлювачі, які виготовлено: зі чорної сталі 

без покриття або зі спеціальним антикорозійним покриттям, з нержавіючої сталі, з 

міді.. Зазвичай використовують штучні заземлювачі з чорної сталі без покриття. 

Штучні заземлювачі виконують у вигляді вертикальних заземлювачів (ВЗ), 

сполучених між собою горизонтальним заземлювачем (ГЗ). Для ВЗ 

використовують сталеві прутки діаметром (16, 25, 35, 50) мм або кутники з 

розмірами (32×32×4) мм чи (40×40×5) мм, довжиною (2,5, 3,5, 4) м. Для ГЗ 

застосовуються прутки діаметром 10 мм або сталеву полосу (4×40) мм
2
. 

ВЗ, сполучені ГЗ, розміщують у низку або за контуром (рис. 6.6). Електроди 

заземлювача слід розміщувати на відстані 0,8…1 м від фундаменту ЕУ чи 

приміщення.  

 

П ідстанція

a

Ir

a

П ідстанція
0,8 -1  м

 
 

Рис. 6.6. План розміщення електродів заземлювача: 

 а – ВЗ розміщені у низку; б – ВЗ розміщені за контуром. 

 

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

визначеною точкою електричної системи або ЕУ.  

Система заземлювальних провідників, природних і штучних заземлювачів 

утворює конструкцію заземлювального пристрою (ЗП). На рис. 6.7 надано план-

схему заземлювального пристрою, який виконано з 9 ВЗ, сполучених ГЗ. 
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ЕУ ЕУ ЕУ

ЕУ ЕУ

зазем лю вальні провідники

зазем лю вач

 
 

Рис. 6.7. План-схема заземлювального пристрою 

 

Усі сполучення у схемі заземлень мають виконуватись нероз´ємними (за 

допомогою зварювання). 

За взаємним розташуванням заземлювача і заземлювальних ЕУ поділяються 

на виносні і контурні. 

Заземлювачі виносних заземлень розміщують на деякій відстані (не менш як 

20 м) від ЕУ у зоні нульового потенціалу (рис. 6.7).  

Заземлювачі контурних заземлень розміщуються поряд із заземлювальним 

ЕУ або під територією площадки, на якій розташовані ці ЕУ (рис. 6.6). 

Заземлювальні провідники прокладають у конструкціях будинків відкрито, у 

легко доступних для огляду місцях. Такі провідники повинні мати особливе 

фарбування: на зеленому фоні жовті смуги. 

6.4 Вимоги до заземлювальних пристроїв ЕУ 

6.4.1 Вимоги до захисного заземлення ЕУ напругою 3–35 кВ 

В електричних мережах з ізольовано або компенсованою нейтраллю 

допустимий опір захисного заземлення Rз.ДОП визначають з таких міркувань: 

. 250 / ,З ДОП РR I  але не більш як 10 Ом;    (6.6) 

де 250 – допустима напруга на корпусах ЕУ відносно землі, В;  
ÐI  – 

розрахунковий струм КЗ на землю, А. 

 Струм замикання на землю можна визначити за формулою:  

л кл пл
З1

(35 )
,

350

U l l
I

 
       (6.7) 

де 
ЛU  – лінійна напруга ЕУ, кВ; ,Ê Ïl l – довжини електричнозв´язаних КЛ і ПЛ, 

км. 

6.4.2 Електричні мережі з глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю 

напругою від 110 кВ 

Допустимий опір захисного заземлення  визначається залежністю: 

. . 1( ) / ( );З ДОП ДОТ ДОП ЗЗR U t I       (6.8) 

де Uдот.доп – допустима напруга дотику (див. табл. 4.1); 
1  – коефіцієнт напруги 

дотику, 
1  = 0,6…0,8. 
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Захисне заземлення повинно мати опір не більш як 0,5 Ом з урахуванням 

природних і штучних заземлювачів. 

6.4.3 Вимоги до захисного заземлення ЕУ напругою до 1 кВ 

Електричні мережі з ізольованою нейтраллю 

Опір захисного заземлення визначають за такою формулою: 

. . / ;З ДОТ ДОТ ДОП ЗЗR U I      (6.9) 

де .ДОТ ДОПU  – допустима напруга дотику, значення якої у приміщеннях без 

підвищеної небезпеки приймається 50 В; у приміщеннях з підвищеною 

небезпекою 42 В; 
ЗЗI – струм КЗ на землю чи на відкриті провідні частини, А. 

Виконання зазначеної умови можна не перевіряти, якщо .З ДОПR  не 

перевищує: 

4 Ом – у разі потужності ДЖ більш як 100 кВА; 

10 Ом – у разі потужності ДЖ до 100 кВА. 

Електричні мережі  з глухозаземленою нейтраллю 

Під час визначення опору захисного заземлення виходять з таких міркувань: 

1. Провідності РЕN- РЕ-провідників становлять 100 % провідності фазного 

провідника Приймають 
PE N ФZ Z Z  . 

2. Опір захисного заземлення, до якого приєднано нейтраль ДЖ, не повинен 

перевищувати значень, наведених у табл. 7.1. 

3. Опір повторних заземлень РЕN- чи РЕ-провідників наведено в табл. 6.1.  

 

Таблиця 6.1. Допустимі значення опору робочих і повторних заземлювачів 

Uн, В 

Робоче заземлення Rф доп., 

Ом 

Повторне заземлення  

 Rп доп., Ом 

еквівалентний 

з урахуванням 

штучних 

заземлень і 

повторних 

заземлень РЕ 

(РЕN) - 

провідників 

виключно 

штучних 

заземлювачів 

еквівалентний 

усіх 

повторних 

заземлювачів 

кожного 

повторного 

заземлювача 

660/380 2 15 5 15 

380/220
* 

4 30 10 30 

220/127 8 60 20 60 

 

6.5 Методика розрахунку заземлювального пристрою електроустановок напругою 

більш як 1 000 В 

6.5.1 Вихідні дані до розрахунку заземлювального пристрою 

Вибір конструкції та розрахунок опору ЗП виконують за наявності такої 

вихідної інформації: 
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 – напруги ЕУ, яку потрібно заземлювати; 

 – струму замикання на землю Ізз або дані для його розрахунку; 

 – сумарної потужності ДЖ; 

 – плану розміщення устаткування у мірилі з потрібними розмірами; 

 – відомостей про ґрунти, де потрібно розміщувати заземлювачі (питомий 

опір, вид ґрунту); 

 – відомостей про природні заземлювачі (вид, геометричні розміри, питомий 

опір ґрунту або опір природних заземлювачів); 

– часу вимкнення напруги релейним захистом (максимальний струмовий 

захист) –
Ct  (в ЕУ напругою більш як 1 кВ з ефективно заземленою нейтраллю). 

6.5.2 Визначення допустимого опору  

Допустимий опір розтікання струму у ЗП ДОПR
 
визначають за інформацією, 

наведеною у п.4 [Лекції 6]. У розрахунках можна прийняти величину ДОПR  

залежно від напруги: у мережах з напругою 0,38 кВ – 10 Ом, 10 кВ – 4 Ом; у 

мережах з напругою 110 кВ – 0,5 Ом. 

6.5.3 Визначення опору природних заземлювачів 

Опір природних заземлювачів RПР визначають або за експериментальними 

даними або за формулами, наприклад, для природних заземлювачів круглого 

перерізу (кабель, трубопровід): 

2

ПР ln( / ( )),
(2 )

R l d t
l




         

де l  – довжина заземлювача, м; d  – діаметр заземлювача, м; t  − глибина від 

поверхні землі до середини заземлювача, м. 

 Далі виконують співставлення опорів природних заземлювачів і 

допустимого, який визначають залежно від напруги і умов експлуатації ЕУ: 

– якщо ПР ДОПR R , то штучні заземлювачі не потрібні (окрім спеціальних 

умов праці); 

– якщо ПР ДОПR R , то потрібно встановлювати штучні заземлювачі RШТ з 

опором: 

ШТ ПР ДОП ПР ДОП/ ( );R R R R R         

– якщо природні заземлювачі відсутні або їх не можна використовувати за 

вимогами безпеки експлуатації, то ШТ ДОП.R R  

У подальших розрахунках визначаємо опір штучного заземлення 
ШТR . 

6.5.4 Вибір методу розрахунку штучного заземлювача 

Можна використовувати два методи розрахунку заземлювачів: 

– метод коефіцієнта використання електродів, який застосовують під час 

розрахунку простих заземлювачів для ЕУ усіх рівнів напруги; приймають 

одношарову структуру ґрунту; 
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– метод наведених потенціалів, який застосовують для розрахунку складних 

заземлювачів з R
ШТ < 2 Ом для ЕУ з напругою більш як 1 кВ з великим 

ЗЗI ; 

приймають двошарову структура ґрунту. 

6.5.5 Розрахунок штучного заземлювального пристрою за методом коефіцієнта 

використання електродів 

Розрахунок штучного заземлювального пристрою виконують за таким 

алгоритмом (рис. 6.8).  
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Рис. 6.8. Алгоритм вибору конструкції заземлювального пристрою  
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1.1 Вибір виду і розміщення заземлювачів 

Вибирають контурний або виносний ЗП.  

 

1.2 Вибір металоконструкції заземлювача 

Визначають розміри і форму вертикальних заземлювачів та матеріал 

виготовлення.  

 

1.3 Визначення розрахункового питомого опору ґрунту 

Розрахунковий питомий опір ґрунту розр  визначають у такій послідовності: 

– якщо задано вид ґрунту, 
табл  вибираємо згідно з довідковими 

таблицями, наприклад, опір гравію 2 000 Ом м, піску – 700 Ом м.  

– розр  визначаємо за формулою: 

розр табл ,    і   
 
 

де 
і  − коефіцієнт сезонності (більше 1), залежить від вологості ґрунту і довжини 

електродів., наприклад: 
1  − за великої вологості (>80 %); 

2 − за середньої 

вологості (40…80 %); 
3 − за сухого ґрунту (< 40 %). 

 

1.4 Вибір розміщення вертикальних заземлювачів відносно поверхні землі 

ВЗ можна розміщувати біля поверхні землі (рис. 7.9 а.). Такі ЗП 

рекомендують використовувати тільки як тимчасові і не рекомендують для 

стаціонарних через те, що верхній шар ґрунту на певну глибину взимку 

промерзає, а влітку підсихає. Збільшення питомого опору цього шару і частини 

ВЗ, яка знаходиться у цьому шарі ґрунту, та ГЗ, який повністю знаходиться у 

ґрунті з великим питомим опором, призводить до неефективного їх використання. 

Заземлювачі потрібно заглибити глибше зони промерзання ґрунту, яка 

становить 0,7…0,8 м (рис. 7.9. б).  

 
Рис. 6.9. Розміщення вертикальних заземлювачів у ґрунті (а, б), перерізи 

вертикальних електродів (в): 

1l − довжина ВЗ (стержня або труби); 
0t − глибина закладання ВЗ; t  − відстань 

від поверхні ґрунту до середини ВЗ; d − діаметр ВЗ; b− розмір боку кутника ВЗ. 

 

Таке розміщення заземлювачів рекомендують для стаціонарних ЗП, тому 

що вся металоконструкція знаходиться у ґрунті з приблизно однаковим значенням 

питомого опору. 
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1.5 Розрахунок опору розтікання струму вертикального заземлювача 

Опір розтікання струму RВ1 одного ВЗ, який розміщено заглиблено, 

визначаємо за формулами: 

– круглого перерізу  

розр 1 1
B1

1 1

2 1 4
ln ln

2 2 4

l t l
R

l d t l





  
  

   
; 

де ρрозр – розрахунковий питомий опір ґрунту для ВЗ, Ом∙м; l1– довжина ВЗ, м; d – 

діаметр ВЗ, м; t – відстань від поверхні ґрунту до середини ВЗ, м, яку визначають 

за формулою: 

0 1 / 2t t l 
,
 

де t0 – відстань від поверхні ґрунту, м; 

– куткового перерізу 

розр 1 1
B1

1 1

2,1 1 4,2
ln ln .

2 2 4,2

l t l
R

l b t l





  
  

   
 

Опір розтікання струму одного ВЗ, який розміщено біля поверхні ґрунту, 

визначаємо за формулами: 

– круглого перерізу 

 
 розр

B1 1

1

ln 4 / ;
2

R l d
l




   

– куткового перерізу 

 
 розр

B1 1

1

ln 4,2 / .
2,1

R l b
l




   

 

1.6 Співставлення розрахункового опору RВ1 зі штучним опором 
ШТR . 

У разі, якщо RВ1   
ШТR , то достатньо одного ВЗ. 

У разі, якщо RВ1 > 
ШТR , то потрібно паралельно сполучити декілька ВЗ. 

 

1.7 Визначення потрібної кількості вертикальних заземлювачів 

    Потрібну кількість ВЗ n' визначаємо за формулою: 

 B1 шт e/ ,n R R    

де 
e 1  − коефіцієнт екранування (використання) ВЗ, який враховує взаємний 

вплив електродів залежно від кількості ВЗ, способу їх розміщення (у низку чи у 

контурі) і густини розміщення, яка визначається співвідношенням (а/l1), де а – 

відстань між ВЗ, м. 

 У попередніх розрахунках приймаємо а =1, а потім для отриманого 

значення n´ за таблицею вибираємо фактичне значення коефіцієнту екранування. 

Отриману кількість ВЗ n  округляють до цілого числа n і знаходять 

фактичний коефіцієнт екранування eф . 

 

1.8 Визначення довжини горизонтального заземлювача  
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Визначаємо відстань між окремими ВЗ з співвідношення (а/l1), яке може 

дорівнювати 1, 2 або 3. За визначеного у п. 1.2 значення l1, розраховуємо 

величину а. 

Довжину ГЗ lг визначають залежно від умов розташування: 

– у разі розміщення ВЗ у низку 

 Г 1l a n  ; 

– у разі розміщення ВЗ у контурі 

Г 2( ) ,l L D a n     
де L, D – довжина і ширина території, яка підлягає заземленню, м. 

 

1.9 Визначення опору струму розтікання горизонтального заземлювача 

Визначаємо опір струму розтікання ГЗ Rг, розміщеного у ґрунті, круглого 

перерізу електроду 

 
 розр.г 2

Г Г Г Г

Г

ln / ( )
2

R l d t
l




   , 

де ρрозр.г. – розрахунковий питомий опір ґрунту ГЗ, Ом∙м; tГ – відстань від поверхні 

ґрунту до середини ГЗ, м; d – діаметр ГЗ, м. 

У разі виконання умов 

Г Г4 ,l t  

Г Гl d , 

опір струму розтікання ГЗ круглого перерізу можна визначити за формулою: 

 
 розр.г

Г Г Г

Г

ln 2 / .
2

R l d
l




   

Опір струму розтікання ГЗ прямокутного перерізу 

 
 розр 2

Г Г Г Г

Г

ln 2 / ( )
2

R l b t
l




   . 

У разі виконання умов 

Г Г4l t , 
Г Г4l b  

опір струму розтікання ГЗ круглого перерізу можна визначити за формулою: 

 

 
 розр

Г Г Г

Г

ln 4 / .
2

R l b
l




       

 

1.10 Визначення еквівалентного опору струму розтікання штучного 

заземлювального пристрою  

Еквівалентний опір струму розтікання штучного ЗП визначаємо як опір 

паралельно з‘єднаних n вертикальних електродів і горизонтального електроду  

 
B1 Г

шт

B1 Геф Г Bеф

,
R R

R
R R n 

 
   

;     

де Bеф  – фактичний коефіцієнт екранування ВЗ, який визначено у п. 1.7; Геф − 

коефіцієнт використання ГЗ з урахуванням ВЗ. 
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Отримане значення опору штучного ЗП не повинно перевищувати значення 

штR , яке визначено у п. 7.5.2 

штR  
штR . 

Якщо 
штR >

штR , то потрібно змінити металоконструкцію заземлювача і 

знову виконати розрахунок. 

 

1.11 Визначення еквівалентного опору захисного заземлення 

Еквівалентний опір захисного заземлення загалом (з урахуванням 

природних і штучних заземлювачів) визначаємо як паралельно з‘єднані опори 

штучного і природного заземлювачів за формулою: 
' ' '

з шт пр шт пр( ) / ( ).R R R R R        

Отримане значення 
зR не повинно перевищувати допустиме значення: 

'

з доп.R R      

 

1.12 Креслення загального виду захисного заземлення 

Графічна частина розрахунку передбачає укладення плану захисного 

заземлювання з прив'язкою до розмірів об‘єкта проектування, заземлювального 

устаткування, конструкції заземлювачів та їхнього розташування. 

6.6 Методика розрахунку заземлювального пристрою електроустановок напругою 

більш до 1 000 В з глухозаземленою нейтраллю 

 Захисне заземлення у трифазних чотири провідних мережах напругою до 1 

000 В з глухозаземленою нейтраллю забезпечують впровадженням додаткового 

(п‘ятого) проводу. Призначення захисного проводу – створення для струму КЗ 

ланки з малим опором. Це дає можливість швидкого відімкнення від мережі ЕУ з 

порушеною ізоляцією. 

6.6.1 Вихідні дані для розрахунку заземлювального пристрою електроустановок  

Алгоритм розрахунку ЗП у мережах напругою 380/220 В з глухо 

заземленою нейтраллю (система ТN) має таку послідовність: 

– розрахунок на вимикаючу здатність ; 

– розрахунок допустимої напруги на корпусі ЕУ з урахуванням тривалості 

спрацьовування пристрою максимального струмового захисту; 

– розрахунок величини опору захисного проводу; 

– розрахунок величини повторного ЗЗ. 

Вибір конструкції і розрахунок опору ЗП виконують за наявності такої 

вихідної інформації: 

– напруги мережі; 

– конструктивних параметрів електричної мережі: вид ліній, матеріал 

провідників, довжина і площа перерізу провідників ділянок; 

– дані про пристрої максимального струмового захисту (МСЗ): вид, час 

спрацювання,
номІ ; 
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– дані про трансформатор ДЖ: вид, напруга, схема з'єднання обмоток, 

розрахунковий опір. 

6.6.2 Розрахунок на вимикаючу здатність 

Такий розрахунок передбачає розрахунок струму однофазного КЗ
КЗI  і 

співставлення отриманої величини зі значенням номінального струму 

спрацьовування МСЗ. 

Відімкнення відбувається за умови: 

– під час використання запобіжників з плавкою вставкою 
ном

КЗ С.ДОП. номМЗС пл.вст3I к I I 
, 

де Кс.доп – допустима кратність струму однофазного КЗ; І
ном

пл.вст – номінальний 

струм спрацювання плавкої вставки; 

– під час використання автоматичного пристрою, який відмикає струм КЗ  
ном

КЗ авт1,25 ,I I  

де І
ном

авт – номінальний струм спрацювання автоматичного пристрою. 

Плавкі вставки запобіжника або автоматичного пристрою необхідно 

вибирати за розміром пускового струму електродвигуна з урахуванням режиму 

його роботи 

 
ном пуск

пл.вст ел.дв / ,I I   

 

де Iэл.дв.
пуск

  – пусковий струм електродвигуна; α – коефіцієнт режиму роботи (для 

асинхронних двигунів α = 1,6…2,5); 
пуск

ел.дв н / ,I I   

де Iн — номінальний робочий струм електродвигуна; β — коефіцієнт 

перевантаження, прийнятий за каталогом для електродвигунів (β = 5…7). 

Розрахункова формула для визначення 
КЗI має вигляд: 

– для системи електропостачання 
2 2/ ( ) ( ) ,КЗ Ф Ф РЕ ТР Ф РЕ ТРI U r r r x x x       

де Uф – фазна напруга, В; rф, rРЕ,, rтр – відповідно активний опір фазного, захисного 

проводів і трансформатора, Ом; хф, хРЕ, хтр – відповідно реактивний опір фазного, 

захисного проводів і трансформатора.  

– для повітряних мереж 

  
2 2

КЗ Ф Ф PEN Ф PEN ЗВ ТР/ ( ) / 3I U r r x x x Z       
 

,   

де хзв – зовнішній реактивний опір петлі фаза-нуль; rРЕN, хРЕN – відповідно 

активний і реактивний опори нульового або захисного проводів; Zтр – повний опір 

трансформатора, Ом. ; 

– для кабельних мереж  

 КЗ Ф Ф PEN ТР/ / 3 .I U r r r        
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Активний і зовнішній реактивні опори фазного і захисного провідників, 

виконаних із кольорових металів, знаходять за величинами погонного опору r і 

зx   і довжини – l , м за формулами: r r l ; x x l .  

Зовнішній індуктивний опір петлі фазний-захисний провідник XЗB (Ом/км) 

визначають за формулою: 

ЗB 0,126ln(2 / )x l D d  ;      

де D і d – відстань між проводами і діаметр проводу відповідно, мм. 

Для наближених розрахунків хзв можна приймати: для КЛ − 0,3 Ом/км; для 

ПЛ – 0,6 Ом/км. 

 

Визначаємо кратність струму однофазного КЗ відносно номінального 

струму пристрою МСЗ, яка має бути не менш як допустима 

С КЗ номМЗС С.ДОП./K I I K  . 

У разі, якщо 
СK менше допустимого значення, потрібно або змінити вид 

пристрою МСЗ (замість плавкої вставки встановити автомат з електромагнітним 

запобіжником) або збільшити величину струму КЗ, вибравши провідники з 

більшим перерізом, першочергово для нульового або захисного провідника. 

6.6.3 Розрахунок напруги на корпусі електроустановки 

Без повторного заземлення захисного провідника напруга на корпусі Uк ЕУ 

визначають за формулою: 

К КЗ З Д ( ),cU I Z U t    

де UД(tс) – допустима напруга дотику (табл. А1);
ЗZ – повний опір захисного 

проводу: 

– для ПЛ 
2 2

З З ЗZ r x  ; 

– для КЛ 
Ç ÇZ r . 

Якщо умови нерівності не виконуються, тобто 
кU > Д c( )U t , потрібно: 

– застосувати пристрій МСЗ з меншим часом спрацьовування 
Сt ; 

– зменшити 
ЗZ , збільшивши площу перерізу захисного проводу; 

– застосувати повторне заземлення захисного проводу. 

За наявності повторного заземлення захисного проводу напруга на корпусі 

ЕУ Uк визначається за формулою: 

З П
К КЗ Д С

П З

( )
Z r

U I U t
r Z


  


, 

де rП – еквівалентний опір усіх повторних заземлювачів. 

Потрібний еквівалентний опір повторного заземлення за умови не 

перевищення напруги на корпусі ЕУ Д c( )U t : 

 
Д З

П

КЗ З Д

.
U Z

r
I Z U





 

Повторне заземлення конструктивно виконують у вигляді ВЗ, кількість яких 

визначають за формулою: 
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П B1 / ,r R n  

де n – кількість повторних заземлювачів. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Надати характеристики елементів захисного заземлення як заходу захисту в 

ЕУ. 

2. Пояснити різні типи систем заземлення в ЕУ напругою до 1 кВ. 

3. Пояснити захисну дію захисних заземлень в ЕУ. 

4. Які конструкції заземлювальних пристроїв застосовують в ЕУ. 

5. Пояснити різницю між захисними заземлення виносного і контурного типу. 

6. Навести вимоги до заземлювальних пристроїв ЕУ. 

7. Навести алгоритми розрахунків захисного заземлення в ЕУ. 

8. З якою метою здійснюють випробування заземлювальних пристроїв ЕУ. 
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Лекція 7. Охорона праці в галузі 

Тема 5. Безпека експлуатації електроустановок. Організація безпечної 

експлуатації діючих електроустановок 

 

План 

1. Вимоги до працівників, що обслуговують ЕУ 

2. Порядок експлуатація діючих ЕУ. 

3. Організаційні заходи під час роботи.  

4. Опосвідчення стану безпеки ЕУ  

5. Експертиза ЕУ споживачів.  

6. Засоби захисту в електроустановках. 

 

7.1 Вимоги до працівників, які обслуговують електроустановки 

Організація безпечної експлуатації ЕУ передбачає здійснення таких заходів: 

– добір та навчання працівників для експлуатації ЕУ; 

– дотримання організаційних заходів безпеки; 

– виконання технічних заходів безпеки; 

– випробування діючих ЕУ; 

– надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків. 

Працівники, які обслуговують ЕУ, поділяються на дві групи: працівники 

електротехнічні і працівники електротехнологічні. 

Працівники електротехнічні – це працівники, посада або професія яких 

пов'язана з обслуговуванням ЕУ, які склали іспит з правил безпеки під час 

експлуатації ЕУ і мають визначену групу з електробезпеки. 

Працівники електротехнологічні – працівники, посада або професія яких 

пов'язана з експлуатацією електричної частини виробничого устаткування, але в 

обов'язки котрих не входить його обслуговування.  

Вимоги за віком. Працівникам, молодшим 18 років, може бути присвоєна 

кваліфікаційна група з електробезпеки не вища I. 

Вимоги щодо здоров’я працівників. Перед прийняттям на роботу і 

періодично через 2 роки працівники, які експлуатують діючі ЕУ, проходять 

медогляд. До роботи в ЕУ не допускають працівників, які мають гостроту зору та 

слуху нижчу певного рівня, а також захворювання серця, дихальних шляхів, 

нервової системи, крові, шкіри та інших органів. До роботи не пускають 

працівників, котрі не пройшли психофізіологічне обстеження відповідно до 

«Положення щодо психофізіологічного обстеження персоналу» 00.УЦ.ПЛ.14-12. 

Психофізіологічне обстеження здійснюють згідно Наказу Державного Комітету 

України з нагляду за охороною праці та МОЗ України від 23.09.1994 року № 

263/121 «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба в професійному відборі» 

за розробленими програмами та методиками. 

Вимоги щодо навчання працівників До початку і під час роботи 

працівники проходять відповідні інструктажі (вступний, первинний, повторний, 
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позаплановий та цільовий). Перед призначенням на самостійну роботу, у разі 

переведення на іншу роботу або у перерві роботи більш як шість місяців 

працівник навчається і складає іспит кваліфікаційній комісії. Працівники, які 

обслуговують діючі ЕУ, навчаються і складають іспит щорічно. За результатом 

іспиту присуджують працівнику кваліфікаційну група з електробезпеки і видають 

посвідчення. 

Усього є п‘ять кваліфікаційних груп – I –  V. Група I присуджують без 

складання екзамену після відповідного інструктажу. Для присудження чергової 

групи з електробезпеки потрібно мати стаж роботи в ЕУ з попередньою групою 

не менш як шість місяців. Для роботи в ЕУ напругою до 1 кВ працівник повинен 

мати II або III групи, а напругою більш як 1 кВ – IV або V групи. 

Для одержання II і III груп працівники мають: 

– чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з роботою в ЕУ; 

– знати та вміти застосовувати на практиці правила безпеки в обсязі, 

потрібному для виконання роботи; 

– знати будову ЕУ; 

– вміти практично надавати першу допомогу потерпілим у разі ураження 

електричним струмом та інших нещасних випадках. 

Одержання IV і V груп передбачає досконале знання положень Правил технічної 

експлуатації енергооб‘єктів та Техніки безпеки енергооб‘єктів. 

Потрібно знати розташування джерела живлення ЕУ на енергооб‘єкті, а 

також уміти організовувати безпечне виконання робіт та навчати працівників 

інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим. 

Для одержання V групи потрібно також розуміти, чим зумовлені вимоги 

пунктів Правил безпеки. 

Працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань не допускають до 

роботи в ЕУ. 

7.2 Порядок експлуатація діючих електроустановок  

Експлуатація діючих ЕУ поділяється на оперативне обслуговування та 

виконання робіт. 

Оперативне обслуговування регламентує такі роботи: 

– впровадження потрібного режиму роботи ЕУ; 

– виконання перемикань та оглядів устаткування; 

– підготовку ремонту ЕУ (підготовка робочого місця, допуск); 

– технічне обслуговування окремого устаткування, яке передбачено виробничими 

інструкціями. 

Виконання робіт – це такі роботи: 

– ремонтні роботи: комплекс робіт з відновлення справності та працездатності 

устаткування: відновлення, випробування, налагодження та ін.; 

– технічне обслуговування – комплекс робіт з підтримки працездатності 

устаткування у період його застосування: випробування, підтяжка контактних 

з'єднань, доливання ізоляційного мастила, контроль ізоляції та ін. 

Робота в ЕУ стосовно заходів безпеки поділяється на три категорії.  
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2.1 Зі зняттям напруги – це роботи, які здійснюють в ЕУ чи окремій її 

частині, в якій зі струмовідних частин знято напругу та доступ в окремі частини, 

що знаходяться під напругою, унеможливлено. 

2.2 Без зняття напруги на струмовідних частинах ЕУ та поблизу них – це 

роботи, які здійснюють безпосередньо на струмовідних частинах ЕУ та відстані 

від інших ЕУ або їхніх окремих частин, менш допустимих (див. Лекція 3, табл. 

3.1.). 

2.3 Без зняття напруги ЕУ та віддалік від струмовідних частин – це 

роботи, які здійснюють безпосередньо на струмовідних частинах ЕУ, на 

допустимій відстані від інших ЕУ. Під час таких робіт унеможливлено випадкове 

наближення працівників з інструментом до струмовідних частин на відстань, 

менш допустимої. 

7.3 Організаційні заходи під час роботи в електроустановках 

Структурну схему наявних організаційних заходів в ЕУ наведено на рис. 7.1. 
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Рис. 7.1. Структурна схема організаційних заходів в ЕУ 

 

Організаційні заходи, які убезпечують працівників під час роботи, 

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

організації поділяються на такі, що виконують:  

– за нарядом-допуском; 

– за розпорядженням; 

– у порядку поточної експлуатації. 

Виконання робіт за нарядом-допуском.  

Наряд-допуск – складене на спеціальному бланку розпорядження на 

безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, час початку і закінчення, 

потрібні засоби захисту, склад бригади та керівника, відповідального за безпечне 

виконання роботи. 

За нарядом-допуском виконують найвідповідальніші роботи, які вимагають 

спеціальної підготовки робочого місця: зі зняттям напруги; без зняття напруги на 

струмовідних частинах та поблизу або віддалік, у разі встановлення тимчасових 

огороджень. Термін дії – до 15 днів.  

Виконання робіт за розпорядженням.  

Розпорядження – це завдання на безпечне виконання робіт, що 

реєструються у журналі та визначає її зміст, місце, час, засоби безпеки (якщо вони 

вимагаються) та працівників, яким доручене її виконання. Має разовий характер і 

термін дії його обмежений тривалістю одного робочого дня. 

За розпорядженням виконують менш складні роботи, які не потребують 

підготовки робочого місця, а саме: 

– роботи без зняття напруги ЕУ та віддалік від струмовідних частин; 

– аварійно-відбудовчі роботи (тривалістю до однієї години); 

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

Виконання робіт у порядку поточної експлуатації. 

Поточна експлуатація – це завдання на виконання оперативного 

обслуговування на визначеній дільниці впродовж однієї зміни робіт за попередньо 

оформленим та затвердженим переліком. 

У порядку поточної експлуатації можна виконувати такі роботи: 

– без зняття напруги віддалік від струмовідних 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. 

7.4 Опосвідчення стану безпеки ЕУ 

Опосвідчення стану безпеки ЕУ – це офіційне визначення стану безпеки і 

умов подальшої експлуатації ЕУ. 

Процедура опосвідчення стану безпеки діючих ЕУ напругою до 220 кВ 

регламентується ДНАОП 0.00-8.19-99 ―Порядок проведення опосвідчення 

електроустановок споживачів‖.  
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Опосвідченню підлягають всі діючі ЕУ незалежно від форм власності за 

винятком ЕУ технологічного призначення: електропечі, електролізні установки 

ЕУ рухомих транспортних засобів, вантажопідіймальних кранів, ліфтів.  

Мета опосвідчення ЕУ: 

– перевірка відповідності фактичного стану безпеки ЕУ вимогам чинних 

нормативних документів; 

– відповідності експлуатації вимогам безпеки; 

– наявність та стан техніко-експлуатаційної документації ЕУ; 

– визначення ЕУ, які вичерпали свій ресурс. 

Опосвідчення здійснюють на підприємстві один раз на 3 роки. Створюють 

комісію у складі: керівник (головний інженер) – голова, начальник енергетичної 

служби (відповідальний за електрогосподарство), начальник відділу охорони 

праці. За відсутності на підприємстві відповідних фахівців опосвідчення виконує 

спеціалізована стороння організація. 

На підставі опосвідчення складають акт, який затверджує керівник 

підприємства. Акти реєструються і зберігаються на підприємстві. 

У ході опосвідчення здійснюють: 

– перевірку наявності експлуатаційної і виробничої документації; 

– визначення достатності і працездатності захисних пристроїв; 

– оцінку стану безпеки ЕУ, а також стану будівель і споруд енергетичних 

об'єктів; 

– перевірку періодичності та якості виконання регламентних робіт щодо 

обслуговування ЕУ (випробування, огляд, ремонт ). 

7.5 Експертиза ЕУ споживачів 

Експертиза ЕУ споживачів – це офіційне підтвердження фактичних значень 

параметрів безпеки, їх відповідності вимогам нормативної документації та 

визначення можливості безпечної експлуатації ЕУ. Експертизу здійснюють 

відповідно до ДНАОП 0.00-8.20-99. 

Експертизі підлягають ЕУ: 

– які вичерпали свій резерв; 

– які за результатами електротравматизму, відповідно до рішень 

Держгірпромнагляд, визнані травмонебезпечними.  

Метою експертизи ЕУ є визначення стану відповідності параметрів 

електроустаткування нормативним значенням; 

Експертизу проводять експертно-технічні центри або уповноважені 

Держгірпромнагляду. 

7.6 Засоби захисту в електроустановках 

Засоби захисту в електроустановках поділяють на чотири групи: 

– засоби індивідуального захисту (ЗІЗ); 

– електрозахисті засоби; 

– контрольно-сигнальні прилади; 

– захисні пристосування. 
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На рис. 7.2 надано структурну схему наявних засобів захисту до роботи з 

експлуатації ЕУ. 
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Рис. 7.2. Структурна схема засобів захисту, які використовують під час 

виконання робіт в ЕУ  

 

7.6.1 Засоби індивідуального захисту 

В ЕУ застосовуються такі ЗІЗ : 

– захисний одяг: технологічний, виробничий для зовнішніх робіт, 

ізолювальний (захист від кислот, розчинників, нафтопродуктів). 

– захисні каски: загального призначення (захист голови від механічного 

впливу), діелектричні (захист голови від ураження електричним струмом); 

– захисні окуляри: закритого типу (захист від електричної дуги під час 

комутацій або К.З., від електромагнітних випромінювань); 

– протигази з фільтрами типу Р, В, Е; 

– респіратори протипилові; 

– рукавички: бавовняні, шкіряні (для захисту рук від порізів, тертя) ; 

– боти, чоботи, черевики: з полімерних матеріалів; 

– запобіжні пояси та страхувальні канати ( під час виконання робіт на висоті 

1,3…5 м). 

У виборі ЗІЗ потрібно враховувати конкретні умови праці, види шкідливих і 

небезпечних факторів, мікроклімат на робочому місці, а також індивідуальні 

антропометричні та фізіологічні особливості працівників. Тільки правильний 

вибір, щоденне використання відповідно до рівня забруднення, правильні умови 

зберігання та очищення ЗІЗ дають змогу забезпечити їхній максимальний 

захисний ефект. 

ЗІЗ класифікуються за низкою ознак: призначенням, конструкцією, 

термінами використання та ін. Залежно від призначення ЗІЗ поділяють на 12 

класів, залежно від конструкції класи поділяють на види та типи. ЗІЗ мають таку 

структуру: ізолювальний і герметичний захисний одяг; одяг спеціальний 

захисний; ЗІЗ: органів дихання, ніг, рук, голови, очей, обличчя, від падіння, 

дерматологічні. 

Засоби захисту голови: Каски захисні поділяють на три категорії: 

– загального призначення (для будівельників, енергетиків, нафтовиків, газовиків і 

ін. професій); 

– спеціального призначення (для шахтарів, зварників, лісорубів і ін. професій); 

– пожежні і полегшені каски (каскетки), які не передбачають захист від предметів, 

що падають зверху. 

Засоби захисту очей : Окуляри за захисними властивостями поділяють на 

дев‘ять класів: захист від ультрафіолетових випромінювань: від механічних 

факторів впливу; від хімічних речовин; від термічних факторів; від 

електромагнітних факторів. 

Засоби захисту обличчя: Щитки захисні лицьові.  

Засоби захисту органів дихання: респіратори; протигази; апарати для 

дихання на стисненому повітрі; саморятівники шахтні ізолювальні. 

 Засоби захисту органів слуху: Протишумні навушники. Протишумні 

шоломи. Протишумні вкладиші. 

Засоби захисту рук 
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Рукавиці та рукавички для захисту: 

o від механічного впливу; 

o від підвищених температур; 

o від кислот і лугів; 

o від нафти та нафтопродуктів; 

o від вібрацій; 

o від електричної напруги. 

Одяг захисний: 

– від промислових забруднень;  

– технологічний одяг;  

– ізолювальний одяг для захисту від кислот, лугів, органічних 

розчинників, нафти і нафтопродуктів; 

– води; 

– від біологічних шкідливих чинників; 

– герметичний одяг. 

Одяг спеціальний захисний: 

від знижених температур;  

від підвищених температур; 

від радіоактивних забруднень, рентгенівських випромінювань; 

від електричного струму, електромагнітних полів. 

Засоби захисту ніг 

Взуття спеціальне шкіряне;  

Взуття спеціальне гумове ; 

Взуття спеціальне з полімерних матеріалів; 

Взуття діелектричне. 

Засоби для роботи на висоті: пояси. 

Засоби дерматологічні захисні: пасти і розчини очищувальні. 

На рис. 7.3 надано структурну схему наявних ЗІЗ, які використовують у 

комплектах залежно від умов праці. 
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Рис. 7.3. Структурна схема наявних ЗІЗ.  

 

7.6.2 Електрозахисні засоби 

Електрозахисні засоби, які убезпечують працівника від безпосереднього 

контактування зі струмовідними і струмопровідними частинами ЕУ та обмежують 

вплив електромагнітного поля. Електрозахисті засоби використовують під час 

виконання робіт під напругою. Такі засоби поділяються на основні та додаткові. 

– основний електрозахисний засіб – електроізолювальний засіб, ізоляція 

якого впродовж тривалого часу витримує робочу напругу ЕУ. Такі засоби 

використовують під час робіт на струмовідних частинах ЕУ, які перебувають під 

напругою; 

– додатковий електрозахисний засіб – електроізолювальний засіб, який 

призначено для захисту від напруг непрямого дотику і кроку. 

До електрозахисних засобів належать: 

Діелектричні рукавички – це основний електрозахисний засіб для ЕУ 

напругою до 1 кВ і додатковий – понад 1 кВ; 

Діелектричне взуття – це додатковий електрозахисний засіб у закритих 

ЕУ; 

Екрануючий комплект (костюм, рукавички, каптур) – для захисту від 

зовнішніх електромагнітних полів; 

Діелектричний комплект (одяг, рукавички, каска) – для робіт в ЕУ, як 

знаходяться під напругою. 

7.6.3 Контрольно-сигнальні прилади 

Контрольно-сигнальні прилади – це спеціальні вимірювальні прилади: 

ізолювальні штанги, ізолювальні кліщі, електровимірювальні кліщі, покажчики 

напруги, сигналізатори напруги тощо. 

Ізолювальні штанги – це стрижень з пластмаси круглого чи квадратного 

перерізу певної довжини. Штанга складається з трьох частин: верхньої (робочої, 

виконаної з металу), середньо ї (ізолювальної) і нижньої (рукоятка). Застосовують 

в ЕУ напругою до 500 кВ. За призначенням (і видом робочої частини) штанги 

поділяють на: 

– оперативні – для виконання оперативних перемикань роз'єднувачів, 

відокремлювані чи вимикачів з ручним приводом та встановлення частин 

розрядників;  

– вимірювальні – для визначення опору контактів та вимірювання розподілу 

напруги на ізоляторах гірлянди ПЛ; 

– універсальні – для виконання різних монтажних робіт. 

Ізолювальні кліщі використовують до робіт з плавкими вставками 

запобіжників і накладання муфт проводів в ЕУ напругою до 35 кВ включно. 

Електровимірювальні кліщі призначені для вимірювання струму без 

розриву кола напругою до 10 кВ включно. 

Покажчики напруги (контактні та безконтактні) призначено для 

встановлення наявності чи відсутності напруги, застосовують в ЕУ з напругою до 

220 кВ включно. 
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Сигналізатори напруги призначено для попередження працівників про 

наближення до частин під напругою 6, 10, 20, 35 кВ. Кріпляться на касці або 

розміщуються у кишені куртки, виконуються у вигляді авторучок чи записників.  

Пристрої для створення безпечних умов праці під час проведення 

випробувань і вимірювань в ЕУ (покажчики напруги для фазування, покажчики 

ушкодження кабелів та ін.). 

7.6.4 Захисні пристосування 

Захисні пристосування – це захисні переносні заземлення, ізолюючі 

підставки, плакати безпеки. 

Наявність і стан усіх електрозахисних засобів періодично перевіряють. Усі 

ЗІЗ та електрозахисні засоби підлягають контрольним випробуванням. 

Випробування поділяють на електричні, механічні та часові: 

– електричні випробування – це випробування ізоляції електрозахисних 

засобів, яка має опір 10
10

…10
13

 Ом підвищеною напругою та визначення напруги 

пробою в межах 100…150 кВ; 

– механічні випробування – це випробування міцності ЗІЗ та  

електрозахисних засобів на розрив, прокол, стирання тощо; 

– часові випробування – це визначення часу спрацьовування 

покажчиків напруги або терміну захисної дії ( часу, впродовж якого забезпечено 

захист від шкідливого фактору) ЗІЗ та електрозахисних засобів.  

Випробування відбуваються: для штанг ізолювальних і кліщів що 24 місяця, 

для покажчиків напруги і штанг вимірювальних, діелектричного взуття – 12 

місяців, діелектричного одягу і рукавиць – 6 місяців, запобіжних поясів і 

страхувальних канатів – після кожного використання. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Надати класифікацію та умови застосування ЗІЗ в ЕУ. 

2.  Пояснити принципи комплектування ЗІЗ. 

3. Які випробування здійснюють для електроізолювальних ЗІЗ. 

4. Навести вимоги до працівників, що обслуговують ЕУ. 

5.  Які існують категорії робіт в ЕУ щодо небезпеки виконання. 

6. Пояснити організаційні заходи безпеки під час виконання робіт в ЕУ. 

7. Які існують технічні заходи безпеки під час виконання робіт зі зняттям напруги. 

8. Пояснити особливості робіт в ЕУ, які виконують у порядку поточної експлуатації. 

9. Що передбачає опосвідчення ЕУ. 

10. Навести перелік комплектів ЗІЗ і пояснити сфери їх застосування. 
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Лекція 8. Охорона праці в галузі 

Тема 6. Безпека експлуатації систем, які працюють під тиском 

 

План 

1. Вимоги до проектування і виготовлення систем, які працюють під тиском. 

2. Вимоги щодо розміщення, експлуатації і ремонту систем, які працюють під 

тиском. 

3. Аналіз основних шкідливих виробничих чинників на робочому місці з 

комп‘ютером. 

4. Нормування шкідливих  виробничих чинників на робочому місці з 

комп‘ютером. 

8.1 Вимоги до проектування і виготовлення 

До систем, що працюють під тиском, віднесені: 

– посудини, які працюють під тиском; 

– парові і водогрійні котли, теплообмінники; 

– трубопроводи пари і гарячої води. 

Небезпека експлуатації систем, що працюють під тиском, полягає у можливості їх 

розгерметизації і вибухів. Наслідками розгерметизації можуть бути отруєння 

людей та пожежі. Наслідками вибуху можуть бути виробничі травми (механічні 

пошкодження, опіки, отруєння), руйнування будівель і споруд, пожежі. 

Посудина, що працює під тиском – це герметично закрита ємність, у якій 

відбуваються хімічні і теплові процеси, яка призначена до зберігання та 

перевезення стиснених, зріджених і розчинених газів та рідин. 

Основним нормативним документом, що регламентує вимоги безпеки до 

проектування, будови, виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, 

налагодження та експлуатації посудин, що працюють під надлишковим тиском є 

ДНАОП 0.00-1.07-94 ―Правила будови і безпечної експлуатації посудини, що 

працюють під тиском‖ (зі змінами і доповненнями від 11.07.97 р.). Вимоги Правил 

поширюються на: 

– посудини, які працюють під тиском води з температурою більш як 115°С 

або іншої рідини з температурою, яка перевищує температуру кипіння її, під 

тиском 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
) без урахування гідростатичного; 

– пари чи газу під тиском більш як 0,07 МПа; 

– балони зі стиснутими, скрапленими або розчиненими газами під тиском 

більш як 0,07 МПа; 

– цистерни і бочки для скраплених газів, тиск пари яких за температури до 

50°С перевищує 0,07 МПа; 

– цистерни та інші посудини для транспортування і зберігання газів, рідин і 

сипучих матеріалів, в яких тиск більше 0,07 МПа створюється для їх 

опорожнення; 

– барокамери. 

Для виготовлення, монтажу і ремонту котлів і їх деталей, які працюють під 

тиском, використовуються сталеві напівфабрикати, листова сталь, сталеві труби, 
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поковки, штамповки і прокат, сталеві та чавунні виливки, кріплення, кольорові 

метали і сплави та сталі нових марок відповідно до вимог Правил. Кожна 

посудина оснащується вентилем, краном чи іншим пристроєм для контролю 

відсутності тиску перед її відкриванням з відводом середовища у безпечне місце, 

штуцерами для наповнення, зливу води і видалення повітря під час гідравлічних 

випробувань. Конструкція посудин, які обігріваються гарячими газами, повинна 

забезпечувати надійне охолодження стінок до розрахункової температури. Всі 

посудини після виготовлення підлягають гідравлічним випробуванням. Величина 

пробного тиску визначається за формулою: 

   
20

/ ,p tP K P    
 

де Р – пробний тиск, МПа; Pp – робочий тиск, МПа; [σ]20 і [σt] – допустиме 

напруження в матеріалі за температури 20°С і робочої температури відповідно; К 

– коефіцієнт, величина якого залежить від конструктивних особливостей 

посудини. 

Гідравлічні випробування відбуваються з використанням води за 

температури не нижче 5 °С і не вище 40 °С. Час підняття тиску до величини 

випробного і час витримки котла під тиском повинен бути не менше 10 хвилин. 

Після зменшення рівня тиску до робочого значення відбувається огляд всіх 

зварних, вальцьованих, клепаних і роз‘ємних з‘єднань. За відсутності видимих 

залишкових деформацій, тріщин або ознак розриву, протікання у зварних, 

вальцьованих, роз‘ємних і клепаних з‘єднаннях, а також поверхонь посудини, 

устаткування вважається таким, яке витримало випробування.  

Кожен котел, автономний пароперегрівач і економайзер постачаються 

підприємством-виготовлювачем з паспортом встановленої форми, а на їх корпусі 

повинна бути прикріплена заводська табличка з маркуванням паспортних даних. 

З метою запобігання підвищенню тиску в елементах котла за межі 

допустимого, котел та його елементи, обмежені запірними засобами,  обладнують 

запобіжними клапанами: важільно-вантажними чи пружинними (клапани прямої 

дії). На кожному котлі і обмеженому запірними засобами елементі встановлюють 

не менше двох клапанів. За тиску понад 4 МПа застосовують імпульсні запобіжні 

клапани. Клапани приєднують до елементів котла безпосередньо без проміжних 

запірних засобів та обладнуються відповідними трубопроводами та пристроями 

для примусового продування. Загальна пропускна спроможність запобіжних 

клапанів має бути не менше паропродуктивності котла. Запобіжні клапани 

повинні спрацьовувати у випадку перевищення розрахункового тиску більше як 

на 10 %. 

Крім запобіжних клапанів парові і водогрійні котли мають покажчики рівня 

води, манометри, прилади для вимірювання температури теплоносія та елементів 

котла, запірні і регулюючі пристрої. 

Усі посудини, що працюють під тиском, обладнано манометрами класу 

точності не менш як 1,5 за робочого тиску більше 25 МПа і клас точності не менш 

як 2,5 – до 25 МПа відповідно. Манометри потрібно розміщувати на висоті не 

більш як 2,5 метра над рівнем площадки спостереження.  
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8.2 Вимоги щодо розміщення, експлуатації і ремонту котлів 

Розміщення котлів і допоміжного устаткування, розміри зон обслуговування 

котлів, параметри площадок і сходів повинні відповідати вимогам Правил. 

Посудини розміщують на відкритих площадках, де виключене скупчення 

людей, або в окремих будівлях. Допускається розміщення посудини у прибудовах 

до виробничих будівель за наявності між ними капітальної стіни, а також у 

виробничих приміщеннях – якщо це передбачено галузевими нормативами. Не 

допускається розміщення посудин у житлових, громадських і побутових будівлях, 

а також у прибудовах до них. Будівлі та приміщення для котлів повинні 

відповідати вимогам СНіП ―Котельні установки‖. В окремих випадках 

допускається встановлення котлів всередині виробничих приміщень: 

– водогрійних без барабанних котлів теплопродуктивністю не більш як 10,5 

ГДж/год; 

– котлів-утилізаторів – без обмежень; 

– прямоточних котлів паропродуктивністю не більше 4 т/год; 

– парових котлів за умови 
( 100) 100,t V    

де t – температура насиченої пари за робочого тиску, °С; V – водяний об‘єм котла, 

м³. 

 

Приміщення котельні повинно мати природне та штучне робоче рівномірне 

освітлення. Систему аварійного освітлення розміщують з боків котлів, у проходах 

між котлами, над котлами, щити і пульти управління, біля вимірювальних 

приладів, вентиляторів, димососів та інших ділянках і приміщеннях. 

Щодо вимог безпеки парові та водогрійні котли поділяють на дві групи: 

– парові котли з надлишковим тиском понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
) та 

водогрійні котли з температурою води понад 115 °С; 

– парові котли з надлишковим тиском до 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
) та водогрійні 

котли з температурою води, що не перевищує 115 °С. 

Керування роботою та безпечні умови експлуатації посудини, залежно від 

призначення, забезпечують такі технічні засоби: 

– запірні і регулювальні пристрої; 

– прилади для вимірювання тиску, температури, рівня рідини; 

– запобіжні прилад. 

Посудини з швидкозмінними пристроями повинні мати запобіжні засоби, 

які блокують включення посудини під тиском або відкривання цього пристрою за 

наявності тиску у посудині. Запірні і регулювальні пристрої встановлюють на 

вхідних патрубках і вихідних з‘єднаннях. 

Кожен котел оснащують трубопроводами для підведення живильної води, 

продування котла і спускання води у разі його зупинки, видалення повітря з котла 

під час заповнення його водою, продування пароперегрівачів і паропроводу, 

відбору проб води і пари, додавання до води котла корегуючих і миючих 

реагентів, відведення води або пари на час розпалювання і зупинки, розігрівання 

барабанів під час розпалювання. На ділянках паропроводу, які можна відключати 

запірними засобами, влаштовують дренажі для відведення конденсату. 
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Виготовлення, монтаж, налагодження, реконструкція та ремонт котлів 

виконують спеціалізовані підприємства, які мають ліценцію на такі роботи, 

необхідну матеріально-технічну базу і дозвіл органів Держгірпромнагляду за 

технологією, розробленою виконавцем до початку виконання робіт. Повинна 

застосовуватися система контролю якості (вхідний, операційний і приймальний 

контроль) згідно з вимогами Правил та іншої нормативної документації. 

Під час виготовлення, монтажу, реконструкції і ремонту котлів повинна 

застосовуватися технологія зварювання, атестована відповідно до вимог Правил. 

Роботи зі зварювання виконують зварники, які пройшли атестацію відповідно до 

―Правил атестації зварників‖ і мають відповідне посвідчення. Зварників 

допускають тільки до тих видів зварювальних робіт, які вказані в їхньому 

посвідченні. 

Усі парові котли з природною та багатократною примусовою циркуляцією 

паропродуктивністю більше 0,7 т/год, парові прямоточні та водогрійні котли 

обладнуються установками докотлової обробки води з метою забезпечення її 

якості.  

Після монтажу та перед пуском в експлуатацію посудини проходять 

реєстрацію в ЕТЦ Держгірпромнагляду і технічне опосвідчення. Після реєстрації 

та включенню у роботу, періодично у процесі експлуатації, у терміни, встановлені 

Правилами, а також позачергово у разі потреби, котли підпадають технічному 

опосвідченню за участю інспектора (експерта) Держгірпромнагляду. 

Позачергове опосвідчення котлів передбачено у разі: 

– не використання котла більш як 12 місяців; 

– демонтажу та встановленню його на новому місці; 

– ремонту із застосуванням зварювання основних елементів котла; 

– після досягнення встановленого терміну використання; 

– після аварії котла; 

– за рішенням осіб державного нагляду або відповідального за справний стан 

і безпечну експлуатацію котла. 

Технічне опосвідчення котла включає зовнішній і внутрішній його огляд, 

гідравлічні випробування, відповідно до наведених вище. Технічні опосвідчення 

котлів за участю осіб Держгірпромнагляду відбувається: внутрішній і зовнішній 

огляд – 1 раз на 4 роки; гідравлічні випробування – 1 раз на 8 років. 

 

Тема 7. Вимоги та засоби захисту щодо користувачів комп’ютерів 

8.3 Аналіз основних шкідливих виробничих чинників 

Більшість робочих місць на енергопідприємствах обладнано персональними 

комп‘ютерами. Згідно з вимогами діючих нормативних актів  облаштування 

робочих місць з комп‘ютером повинно  враховувати такі НШВЧ: 

– зорові і нервово-психологічні перевантаження; 

– мяке рентгенівське випромінювання; 

– електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону та промислової 

частоти; 

– ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання; 
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– електростатичне поле між екраном та оператором; 

– наявність пилу, озону, оксидів азоту та аероіонізації. 

Також на робочих місцях з комп‘ютерами необхідно забезпечувати: 

– належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність 

відблисків; 

– оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість та 

швидкість руху повітря, рівень іонізації повітря); 

– належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця. 

8.4 Нормування шкідливих виробничих чинників 

Оптимальні умови мікроклімату встановлюються для постійних робочих 

місць. Показники температури повітря в робочій зоні по висоті та горизонталі 

впродовж робочої зміни не повинні виходити за межі нормованих величин 

оптимальної температури для даної категорії  робіт. До категорії Іа належать 

роботи, що виконуються сидячи і не потребують фізичного напруження, при яких 

витрати енергії складають до 139 Вт, а до категорії Іб – роботи, що виконуються 

сидячи, стоячи або пов'язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним 

напруженням, при яких витрати енергії становлять від 140 до 174 Вт. 

Безпечні умови праці користувачів комп‘ютерів, праця яких 

характеризується значним напруженням зорової роботи, необхідно, 

першочергово, забезпечити раціональне освітлення виробничих приміщень та 

робочих місць з ВДТ. Природне освітлення повинно бути боковим, бажано 

однобічним. В цьому випадку природне світло буде проникати в приміщення 

через бокові світлові віконні прорізи. Коефіцієнт природної освітленості повинен 

бути не нижче 1,5%.  

Приміщення з комп‘ютеризованими робочими місцями повинні бути 

обладнані системами штучного загального рівномірного освітлення з рівнем 

освітленості над клавіатурою не менш як 400 лк і над екраном – 200 лк. Для  

дисплеїв поверхнева щільність потоку енергії  видимого електромагнітного 

випромінювання, як правило, знаходиться у межах 0,1…2,5 Вт/м
2
,
 
що значно 

менше допустимого рівня, а  світимість становить в більшості випадків величину, 

близьку до 0,1 Вт/ср м
2
 (ср – стерадіан або тілесний кут), що відповідає рівням 

яскравості 3,4…127 кд/м
2
. 

Відповідно до Норм радіаційної безпеки України та вимог потужність 

експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 0,05 м від екрана 

та корпуса ВДТ при будь-яких положеннях регулювальних пристроїв не повинна 

перевищувати 7,7410
-12

 А/кг, що відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год (100 

мкР/год). 

Рівень шуму на робочому місці не повинен перевищувати 60 дБА. 

Згідно з існуючими вимогами ДНАОП 0.00-1.31-99 напруженість ЕМП на відстані 

50 см навкруги комп‘ютера за електричною складовою не повинна перевищувати 

25 В/м в діапазоні частот 5 Гц…2 кГц  та 2,5 В/м в діапазоні частот 2…400 кГц, а 

щільність магнітного потоку не повинна перевищувати 250 нТл в діапазоні частот 

5 Гц…2 кГц  та 25 нТл в діапазоні частот 2 кГц…400 кГц. 

Згідно з нормативними документами поверхневий електростатичний 

потенціал дисплея не повинен перевищувати 500 В, а напруженість 
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електростатичного  поля на робочих місцях з комп‘ютером не повинна 

перевищувати 20 кВ/м. 

Основними джерелами озону на комп'ютеризованих робочих місцях є 

дисплеї та лазерні принтери. Вміст озону в повітрі робочої зони не повинен 

перевищувати 0,1 мг/м
3
; вміст оксидів азоту – 5 мг/м

3
; вміст пилу – 4 мг/м

3
. 

Зменшення рівня нервово-психологічних перевантажень досягають 

правильною організацією праці. Тривалість та кількість інших додаткових та 

регламентованих перерв залежить від характеру трудової діяльності, 

напруженості і важності праці і визначається диференційовано для кожної 

професії, в тому числі і для працюючих з комп‘ютером. 

За 8-годинної денної робочої зміни залежно від характеру праці 

встановлюють такі додаткові перерви: 

– для розробників програм із застосуванням комп‘ютеру, слід призначати 

регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну 

годину роботи; 

– для операторів призначають регламентовані перерви для відпочинку 

тривалістю 15 хвилин через кожні дві години роботи; 

– для операторів комп'ютерного набору призначають регламентовані перерви 

для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Пояснити небезпеку експлуатації систем, що працюють під тиском. 

2. Надати характеристику нормативних документів, які регламентують вимоги 

безпеки до посудин , що працюють під тиском. 

3. Навести загальні вимоги до посудин, що працюють під тиском. 

4. Надати характеристику обладнання для управління роботою і забезпечення 

безпечних умов експлуатації посудин, що працюють під тиском. 

5. Пояснити вимоги до розміщення посудин, що працюють під тиском. 

6. Навести порядок реєстрації і технічного опосвідчення посудин, що 

працюють під тиском. 

7. Навести порядок вмикання в експлуатацію та організацію безпечної 

експлуатації посудин, що працюють під тиском. 

8. Надати технічні характеристики парових і водогрійних котлів I і II груп. 

9. Навести вимоги безпеки до проектування, виготовлення, монтажу, ремонту, 

та налагодження парових і водогрійних котлів. 

10. Навести вимоги безпеки до арматури, контрольно-вимірювальних 

приладів і запобіжних пристроїв парових і водогрійних котлів. 

11. Навести вимоги безпеки до будівель для розміщення парових і 

водогрійних котлів. 

12. Пояснити порядок реєстрації та опосвідчення парових і водогрійних 

котлів. 

13. Пояснити принципи організації безпечної експлуатації парових і 

водогрійних котлів. 
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Лекція 9. Охорона праці в галузі 

Тема 8. Основні заходи з пожежної безпеки та профілактики на 

енергопідприємствах. Системи забезпечення вибухово-пожежної безпеки 

підприємств і споруд 

 

План 

1. Система попередження вибухів i пожеж 

2. Вимоги до ЕУ у пожежонебезпечних та вибухово-пожежних зонах. 

3. Заходи з електростатичної іскробезпеки у вибухово-пожежонебезпечних зонах 

4. Блискавкозахист будівель та споруд. 

5. Оснащення промислових об‘єктів первинними засобами пожежогасіння. 

6. Категорії приміщень i будівель за вибухово-пожежною i пожежною 

небезпекою. Класифікація пожежонебезпечних та вибуховонебезпечних зон. Види 

і маркування вогнегасників. 

 

9.1 Система попередження вибухів i пожеж 

Вибухово-пожежна безпека підприємства забезпечують такими системами: 

– попередження вибухів i пожеж; 

– протипожежного та противибухового захисту; 

– організаційно-технічними заходами. 

Мета впровадження системи – не допустити виникнення вибухів i пожеж. 

Горюча речовина, джерело запалювання та окиснювач за певних умов 

утворюють вибуховонебезпечне середовище. Запобігання виникненню пожеж та 

вибухів реалізують такими способами: 

– попередженням утворення вибуховонебезпечного середовища; 

– впровадженням заходів щодо ізоляції джерел запалювання. 

Найефективнішим заходом попередження утворення пожежонебезпечного 

середовища є заміна горючих речовин i матеріалів, що використовуються, на 

негорючі або важко горючі. Але їхня повна заміна практично неможлива в умовах 

сучасного виробництва. Тому головним способом запобігання пожежам є 

контроль за можливими джерелами запалювання. До основних груп джерел 

запалювання відносять: відкритий вогонь, розжарені продукти горіння та нагріті 

ними поверхні, тепловий прояв хімічних реакцій та електричної, механічної, 

сонячної, ядерної енергій. 

1.1 Серед теплових проявів електричної енергії найпоширеними є 

перевантаження та коротке замикання в електричних мережах та електричних 

машинах, великий перехідний опір, розряди статичної та атмосферної електрики, 

електричні іскри.  

Основними причинами перевантаження електричних мереж є ввімкнення в 

електричну мережу споживачів підвищеної потужності, а також невідповідність 

площі поперечного перетину жил проводів робочим струмам. Причиною пожежі 
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може також стати великий перехідний опір, який виникає в місцях з'єднання 

проводів та в електричних контактах ЕУ. 

1.2 Розряди статичної електрики виникають під час подрібнення речовин, 

відносному переміщенні двох контактуючих речовин з різними діелектричними 

постійними ε, під час перемішуванні рідких та сипких матеріалів тощо. Іскрові 

розряди статичної електрики здатні запалити паро-, газо- та пилоповітряні суміші. 

1.3 Блискавка, яка є електричним розрядом в атмосфері, маючи високу 

температуру i запас теплової енергії, під час прямого удару може проплавляти 

металеві поверхні, перегрівати i руйнувати стіни будівель та зовнішні ЕУ, 

безпосередньо запалювати вибуховонебезпечне середовище. 

1.4 Електрична дуга та електричні іскри у вигляді крапель металу, що 

утворюються під час короткого замикання електропроводки, електрозварюванні 

та розплавлені ниток розжарювання електричних ламп. Температура такої 

електричної іскри становить 1500…2500°С, а температура дуги може 

перевищувати 4 000 °С. 

Запобігання утворюванню джерел запалювання забезпечують такими 

засобами: 

– улаштуванням блискавкозахисту i захисного заземлення ЕУ; 

– підтриманням температури нагрівання поверхонь устаткування, нижче 

гранично допустимої, яка не повинна перевищувати 80 % температури 

самозаймання вибуховонебезпечного середовища; 

– унеможливлення появи icкpoвoгo розряду у вибуховонебезпечному 

середовищі з енергією, яка дорівнює або перевищує мінімальну енергію 

запалювання; 

– використанням ЕУ, яке відповідають за своїм виконанням 

пожежонебезпечним та вибуховонебезпечним зонам.  

 На рис. 9.1. наведено структурну схему системи вибухово-пожежної 

безпеки енергопідприємства. 
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Рис. 9.1. Структурна схема системи вибухово-пожежної безпеки 

енергопідприємства 

9.2 Вимоги до ЕУ у пожежонебезпечних та вибуховонебезпечних зонах 

Усі електричні машини, апарати i прилади, розподільчі пристрої, 

трансформатори i перетворювальні підстанції, елементи електропроводки, 

струмовідводи, світильники повинні мати виконання, яке відповідає класу зони з 

пожежо-, вибуховонебезпеки, тобто мати відповідний рівень i вид вибухозахисту 

або ступінь захисту оболонок згідно ПУЕ i ДНАОП 0.00-1.32-01. 

Ступінь захисту оболонок ЕУ, згідно міжнародної класифікації, позначається 

буквосполученням IP (International Protection), після якого ставляться дві цифри, 

перша з яких характеризує ступінь захисту оболонки від проникнення твердих тіл, 

а друга – від проникнення рідин. Класифікація передбачає 6 ступенів захисту від 

проникнення в оболонку твердих тіл (1, 2, 3, 4, 5, 6) i 8 ступенів захисту від 

проникнення в оболонку рідини (1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Наприклад, ступінь захисту 1 

від проникнення рідини не допускає проникнення в оболонку краплин, а 8 – 

рідини під тиском. 

За рівнем вибухозахисту ЕУ поділяють: ЕУ підвищеної надійності проти 

вибуху (2), вибухобезпечна ЕУ (1), особливо вибухобезпечна ЕУ (0). 

9.3 Заходи з електростатичної іскробезпеки у вибухово-пожежонебезпечних зонах 

Заземлення є основним способом захисту для струмопровідного 

устаткування, за умови, що його поверхня не покрита емаллю або на ній не 

утворюються відкладення з непровідних речовин. Заземлюють всі металеві 

конструкції, призначені для переробки, збереження або транспортування пальних 

і легкозаймистих речовин. Як правило, заземлення здійснюється в двох точках. 

Опір заземлюючого пристрою, призначений для захисту від статичної 

електрики, не повинен перевищувати 100 Ом. Опір діелектричних матеріалів і ЗІЗ 

не повинен перевищувати 10
7 
Ом. 

9.4 Блискавкозахист будівель та споруд 

Блискавкозахист будівель та споруд – це система захисних пристроїв, які 

призначено для унеможливлення пожеж, вибухів та руйнувань у разі розряду 

блискавки. 

Підвищений рівень напруженості електричного поля до критичних значень 

(приблизно 30 кВ/см) зумовлює виникнення електричного розряду, який 

супроводжується яскравим свіченням (блискавкою) та звуком (громом). Таким 

чином, блискавка – це особливий вид проходження електричного струму через 

повітряні прошарки, джерелом якого є атмосферний заряд, накопичений грозовою 

хмарою. Довжина каналу блискавки може сягати кількох кілометрів, сила струму 

– до 200 кА, напруга – до 150 кВ, а температура – 10 000 °С. Тривалість розряду 

становить 0,1… 1сек. 

Вирізняють первинні і вторинні прояви блискавки. 

Первинні прояви – це пряме ураження блискавкою, тобто безпосередній 

контакт каналу блискавки з людиною, будівлею чи спорудою, що 
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супроводжується протіканням через них струму блискавки. У результаті високої 

температури в каналі блискавки відбувається миттєвий нагрів конструкцій і 

повітря, яке розширяючись, утворює ударну повітряну хвилю, яка руйнує 

будинки і споруди. 

Вторинні прояви блискавки – виникають унаслідок дії електростатичної та 

електромагнітної індукції і мають місце під час близьких розрядів блискавки без 

безпосереднього контакту з будівлею, ЕУ або людиною.  

Електростатична індукція пов‘язана з наведенням електростатичного поля з 

високими потенціалами на металевих елементах устаткування та конструкціях 

будівель та споруд, що може призвести до іскріння всередині будівель та споруд, і 

бути причиною виникнення пожежі чи вибуху. 

Під впливом електромагнітної індукції у замкнутих електропровідних 

контурах, які утворено з різних довгих комунікацій (трубопроводів, 

електропроводів та ін.), виникає електрорушійної сили, яка призводить до появи 

наведених струмів. У місцях з'єднань може виникнути іскріння або сильний 

нагрів, що небезпечно для приміщень, в яких використовують легкозаймисті 

паро-, газо- та пилоповітряні суміші. 

Будівлі та споруди поділяються за рівнем блискавкозахисту на три категорії. 

I категорія – будівлі та споруди або їх частини з вибуховонебезпечними зонами 

класів 0, 1, 20, 21. 

II категорія – будівлі та споруди або їх частини, в яких наявні 

вибуховонебезпечні зони 2, 22. 

III категорія – будівлі та споруди з пожежонебезпечними зонами класів П-І, П-ІІ 

та П-ІІа; зовнішні технологічні установки, відкриті склади горючих речовин, які 

належать до зон класів П-ІII; димові та інші труби підприємств і котелень, башти 

та вишки різного призначення висотою 15 м і більше. 

Будівлі І та II категорій потрібно захищати і від прямих ударів блискавки, і 

від вторинних її проявів. Будівлі та споруди III категорії повинні мати захист від 

прямих ударів блискавки та знешкодження наведених потенціалів, а зовнішні 

установки – тільки від прямих ударів. 

Для захисту будівель і споруд від прямих ударів блискавки застосовують 

блискавковідвід – це пристрій, який сприймає удар блискавки та відводить її 

струм у землю. 

За конструктивним виконанням блискавковідводи встановлюють над 

об'єктом, який захищають і поділяють на стержневі, тросові та сітчасті, а за 

кількістю та загальною площею захисту – на одинарні, подвійні та багатократні 

(рис. 9.1). 

Блискавковідвід складається з: 

1. Блискавкоприймача (металевий стержень, трос, сітка), який 

безпосередньо сприймає удар блискавки. 

2. Опори (спеціальні стовпи, елементи конструкцій будівлі), на якій 

розташовують блискавкоприймач. 

3. Струмовідводу (металевий провідник, конструкція), за яким струм 

блискавки протікає у землю; 

4. Заземлювача, який забезпечує розтікання струму блискавки у землі. 
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Зону захисту блискавковідводу за ступенем надійності поділяють на два 

типа: 

– зона А – ступінь надійності захисту не менш як 99,5 %; 

– зона Б – не менш як 95%. 

Вибір типу зони захисту блискавковідводу залежить від очікуваної кількості 

уражень блискавкою будівель та споруд без блискавкозахисту за рік (N), яку 

визначають за формулою 

          2 66 6 7,7 10 ,N S h L h h n                                                         (9.1) 

де S, L – відповідно ширина та довжина будівлі, м; 

h – найбільша висота будівлі, м; 

п – середньорічна кількість ударів блискавки в 1 км
2
 поверхні землі в певному 

географічному місці (табл. 9.1, 9.2). 

 

Таблиця 9.1 Середня інтенсивність грозової діяльності у різних регіонах 

України 

№ регіона Регіони України 
Інтенсивність грозової 

діяльності, год/рік 

1 

 

2 

 

3 

Автономна Республіка 

Крим 

Закарпатська, Запорізька, 

Донецька 

Інші області України 

40 – 60 

 

80 – 100 

 

60 – 80 

 

Рис. 9.1. Види блискавкозахисту:  

 а – стержнева; б – тросова; в – сітчаста: 1 – блискавкоприймач; 2 –- 

блискавкопровод; 3 - що захищається о б'єкт; 4 - заземлення 

 



102 

 

Таблиця 9.2 Середньорічна кількість ударів блискавки в 1 км
2
 поверхні 

землі залежно від інтенсивності грозової діяльності 

Середня інтенсивність грозової 

діяльності, год/рік 
10–20 20–40 40–60 60–80 80–100 

100 і 

більше 

Середньорічна кількість ударів 

блискавки в 1 км
2
 поверхні землі 1 2 4 5,5 7 8,5 

 

У разі , якщо N > 1, то для будівель та споруд, які належать до II категорії за 

рівнем блискавкозахисту, приймають зона захисту А, та за N < 1 – зона захисту Б. 

Заземлювачі блискавковідводів характеризують імпульсним опором 

розтікання струму блискавки Rбл. Такий опір визначають за опором захисного 

пристрою промислової частоти Rз із співвідношення: 

ççáë KRR                                                             (9.2) 

де Кз – коефіцієнт, який залежить від питомого опору ґрунту: за опору ґрунту 

50…100 Ом∙м – Кз = 0,95…0,8;  за опору ґрунту 500…1 000 Ом∙м – Кз = 0,4…0,35.  

Будівлі І та ІІ категорій повинні захищатися блискавковідводами з 

імпульсним опором Rбл не більш як 10 Ом, а ІІІ категорії – блискавковідводами з 

Rбл не більш як 20 Ом. 

Захист від електростатичної індукції полягає у відводі індукційних 

електростатичних зарядів у землю, приєднанням устаткування до окремого 

заземлювача або до захисного заземлення ЕУ, опір якого не більш як 10 Ом. 

Захист від електромагнітної індукції здійснюють через влаштування 

перемичок (як правило за допомогою зварювання) між протяжними металевими 

комунікаціями в місцях їхнього зближення менш як на 10 см з проміжками між 

перемичками не більш як 20 м, що забезпечує протікання наведеного струму 

блискавки з одного контуру в інший без утворення електричних розрядів. 

Захист від наведених високих потенціалів усередину будинку забезпечують 

приєднанням металевих комунікацій на вході будинку до окремого заземлювача 

або захисних заземлень ЕУ. 

9.5 Оснащення промислових об‘єктів первинними засобами пожежогасіння 

Для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також для гасіння пожеж у 

початковій стадії їхнього розвитку працівники підприємства застосовують 

первинні засоби пожежогасіння. До них відносять: вогнегасники, пожежний 

інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного матеріалу, ящики з піском, 

бочки з водою, пожежні відра, coвковi лопати), пожежний інструмент (гаки, ломи, 

сокири тощо). Первинні засоби пожежогасіння розміщуються на пожежних 

щитах, які встановлюються на території підприємства з розрахунку один щит на 

площу 5 000 м
2
. 

Максимально допустима відстань від можливого осередку пожежі до місця 

розташування вогнегасника має бути: 20 м – для громадських будівель та споруд, 

30 м – для приміщень категорії А, Б, В (горючі гази та рідини); 40 м – для 

приміщень категорії В i Г, 70 м – для приміщень категорії Д. 
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Громадські будівлі та споруди промислових підприємств повинні мати на 

кожному поверсі не менше двох ручних вогнегасників. Залежно від категорії 

приміщення встановлено межі площі, яку захищають (від 200 м
2
 до 800 м

2
) одним 

вогнегасником певної конструкції. 

Для гасіння великих загорянь у приміщеннях категорій А, Б і В, 

застосовують автоматичні установки пожежогасіння, які призначені до:  

– виявлення осередку пожежі; 

– забезпечення подачі та розпилення вогнегасної речовини у приміщенні, яке 

захищають; 

– оповіщення про пожежу. 

Конструктивно автоматичні установки пожежогасіння містять: 

1 – ємкість для зберігання вогнегасної речовини; 

2 – устаткування для подачі та розпилення вогнегасної речовини;  

3 – систему автоматичної пожежної сигналізації: пристрій вмикання подачі 

речовини та системи оповіщення про пожежу; 

4 – пристрій виявлення пожежі (сповіщувач). 

9.6 Категорії приміщень i будівель за вибухово-пожежною i пожежною 

небезпекою. Класифікація пожежонебезпечних та вибуховонебезпечних зон. Види 

і маркування вогнегасників  

Група горючості речовини. За цим показником всі речовини та матеріали 

поділяються на негорючі, важкогорючі та горючі. 

Негорючі — речовини та матеріали не здатні до горіння на повітрі 

нормального складу. Це неорганічні матеріали, метали, гіпсові конструкції. 

Важкогорючі — це речовини та матеріали, які здатні до займання в повітрі 

від джерела запалювання, однак після його вилучення не здатні до самостійного 

горіння. До них належать матеріали, які містять горючі та негорючі складові 

частини. Наприклад, асфальтобетон, фіброліт. 

Горючі — речовини та матеріали, які здатні до самозаймання, а також 

займання від джерела запалювання і самостійного горіння після його вилучення.  

До них належать всі органічні матеріали. В свою чергу горючі матеріали 

поділяються на легкозаймисті, тобто такі, які займаються від джерела 

запалювання незначної енергії (сірник, іскра) без попереднього нагрівання та 

важкозаймисті, які займаються від порівняно потужного джерела запалювання. 

За температурою спалаху розрізняють: 

–легкозаймисті рідини — рідини, які мають температуру спалаху, що не 

перевищує 61 °С у закритому тиглі (бензин, ацетон, етиловий спирт). 

–горючі рідини — рідини, які мають температуру спалаху понад 61 °С у 

закритому тиглі або 66 °С у відкритому тиглі (мінеральні мастила, мазут, 

формалін). 

Пожежовибухонебезпечність об‘єкта 
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9.6.1 Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою 

Відповідно до НАПБ Б.03.002 – 2007 приміщення за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою поділяються на п'ять категорій (А, Б, В, Г, Д). 

 

Таблиця 9.3. Категорії приміщень за вибухопожежною і пожежною 

небезпекою 

Категорія 

приміщення 

Характеристика речовин і матеріалів, 

що знаходяться (обертаються) у приміщенні 

1 2 

А 

Вибухопожежо-

небезпечна 

Горючі гази (ГГ), легкозаймисті рідини (ЛЗР) з 

температурою спалаху не більше 28
о
С у такій кількості, що 

можуть утворювати вибухонебезпечні газопароповітряні 

суміші, у разі займання яких розвивається розрахунковий 

надлишковий тиск вибуху у приміщенні, який перевищує 5 

кПа. 

Речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти при 

взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним, у такій 

кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в 

приміщенні перевищує 5 кПа 

Б 

Вибухопожежо-

небезпечна 

Горючий пил, волокна, легкозаймисті рідини з 

температурою спалаху більше 28
о
C, горючі рідини (ГР) в 

такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні 

пилоповітряні або пароповітряні суміші, у разі займання 

яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху 

у приміщенні, що перевищує 5 кПа 

В 

Пожежонебезпечна 

Горючі гази (ГГ), легкозаймисті, горючі і важкогорючі 

рідини, а також речовини та матеріали, які здатні при 

взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним 

вибухати і горіти або тільки горіти; горючий пил і волокна, 

тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали, за 

умови, що приміщення, в яких вони знаходяться 

(обертаються), не відносяться до категорій А, Б і питома 

пожежна навантага для твердих і рідких легкозаймистих та 

горючих речовин на окремих ділянках
1
 площею не менше 10 

м
2
 кожна перевищує 180 МДж/м

2
 
2
 

Г 

Негорючі речовини і матеріали у гарячому, розпеченому 

або розплавленому стані, процес обробки яких 

супроводжується виділенням променистого тепла, іскор та 

полум'я; горючі гази (ГГ), рідини та тверді речовини, що 

спалюються або утилізуються як паливо 

Д 

Речовини і матеріали, що вказані вище для категорій 

приміщень А, Б, В (крім горючих газів) у такій кількості, що 

їх питома пожежна навантага для твердих і рідких горючих 

речовин на окремих ділянках площею не менше 10 м
2
 кожна
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не перевищує 180 МДж/м
2
, а також, негорючі речовини і/або 

матеріали в холодному стані, за умови, що приміщення, в 

яких знаходяться (обертаються) вищевказані речовини і 

матеріали, не відносяться до категорій А, Б і В 

 

9.6.2 Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних приміщень (зон) відповідно до 

правил улаштування електроустановок 

Головним заходом запобігання пожеж і вибухів від електрообладнання є 

правильний вибір і експлуатація обладнання у вибухо- і пожежонебезпечних 

приміщеннях. Згідно з ПУЕ, приміщення поділяються на вибухонебезпечні (В-І, 

В-Іа, В-Іб, В-Іг, В-ІІ, В-ІІа) і пожежонебезпечні (П-І, П-ІІ, П-ІІа, П-ІІІ) зони. 

Вибухонебезпечна зона – це простір, в якому є або можуть з‘явитися 

вибухонебезпечні суміші. 

Пожежонебезпечна зона – це простір, де можуть знаходитися горючі 

речовини як при нормальному технологічному процесі, так і при можливих його 

порушеннях. 

Клас В-І – зони приміщень, в котрих виділяються горючі гази
1 

і пари в 

такій кількості і з такими властивостями, що можуть створювати з повітрям або 

іншими окислювачами вибухонебезпечні суміші при нормальних нетривалих 

режимах роботи. 

Клас В-Іа – зони приміщень, в котрих вибухонебезпечна концентрація 

газів і пари можлива лише внаслідок аварії або несправності. 

Клас В-Іб – такі самі зони, що й класу В-Іа, але мають такі особливості: 

– горючі гази мають високу нижню концентраційну межу поширення полум'я 

(15% і більше) та різкий запах; 

– при аварії в цих зонах можливе утворення лише місцевої вибухонебезпечної 

концентрації, яка поширюється на об'єм, не більший 5% загального об'єму 

приміщення (зони); 

– горючі гази і рідини використовуються у невеликих кількостях без 

застосування відкритого полум'я, у витяжних шафах або під витяжними зонтами. 

Згідно з ПУЕ, якщо об'єм вибухонебезпечної суміші перевищує 5% 

вільного об'єму приміщення, то все приміщення належить до відповідного класу 

вибухонебезпеки. Якщо об'єм вибухонебезпечної суміші дорівнює або менший 

5% вільного об'єму приміщення, то вибухонебезпечною вважається зона 

приміщення в межах до 5 м по горизонталі і вертикалі від технологічного апарата, 

від якого можливе виділення горючих газів або пари ЛЗР. Приміщення за межами 

вибухонебезпечної зони вважається вибухобезпечним, якщо немає інших 

факторів, які утворюють вибухонебезпечність. 

Клас В-Іг — зовнішні установки, які містять вибухонебезпечні гази, пари, 

рідини, при цьому вибухонебезпечна концентрація може утворюватися лише 

внаслідок аварії або несправності. 

Клас В-ІІ — зони приміщень, де можливе утворення вибухонебезпечних 

концентрацій пилу або волокон з повітрям або іншим окислювачем при 

нормальних, нетривалих режимах роботи. 
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Клас В-Па — зони, аналогічні зонам класу В-ІІ, де вибухонебезпечна 

концентрація пилу і волокон може утворюватися лише внаслідок аварії або 

несправності. 

Клас П-І — зони приміщень, в котрих застосовуються або зберігаються 

горючі рідини з температурою спалаху вище 61 °С. 

Клас П-П — зони приміщень, де виділяється горючий пил або волокна з 

нижньою концентраційною межею поширення полум'я понад 65 г/м
3
 об'єму 

повітря, або вибухонебезпечного пилу, вміст котрого в повітрі приміщень не 

досягає вибухонебезпечних концентрати. 

Клас П-Па — зони приміщень, в котрих є тверді або волокнисті горючі 

речовини. Горючий пил і волокна не виділяються. 

Клас П-ІІІ — зовнішні установки, де застосовуються або зберігаються 

горючі рідини з температурою спалаху пари понад 61 °С, а також тверді горючі 

речовини. 

Клас зони визначають технологи спільно з електриками проектної або 

експлуатаційної організації, виходячи з характеристики навколишнього 

середовища. 

Згідно з ПУЕ, в пожежонебезпечних зонах використовується 

електрообладнання закритого типу, внутрішній простір котрого відділений від 

зовнішнього середовища оболонкою. Апаратуру управління і захисту, 

світильники рекомендується застосовувати в пилонепроникному виконанні. Вся 

електропроводка повинна мати надійну ізоляцію. У вибухонебезпечних зонах та в 

зовнішніх установках слід використовувати вибухозахищене обладнання, 

виготовлене згідно з ГОСТ 12.2.020-76. Пускову апаратуру, магнітні пускачі для 

класів В-І та В-ІІ необхідно виносити за межі вибухонебезпечних приміщень з 

дистанційним керуванням. Проводи у вибухонебезпечних приміщеннях мають 

прокладатися у металевих трубах. Може використовуватись броньований кабель. 

Світильники для класів В-І, В-ІІ, В-ІІа також повинні мати вибухозахищене 

виконання. 

Однією з основних вимог пожежної безпеки є побудова в будівлях 

необхідної кількості виходів, виїздів для евакуації людей і матеріальних 

цінностей. 

Евакуаційними виходами називають проходи, двері, ворота, перехідні 

балкони, внутрішні переходи. 

Своєчасна евакуація людей із будівель і приміщень при виникненні пожежі 

є першочерговим завданням і його успішне здійснення має бути забезпечене під 

час проектування і реконструкції будівель та споруд. 

 Кількість евакуаційних виходів із будівель, приміщень і з кожного поверху 

приймають за розрахунком, але, як правило, не менше двох, які мають бути 

розосереджені. Із приміщень площею 300 м
2
, розташованих в підвалах і 

цокольних поверхах, при кількості працюючих не більше 5 чоловік допускається 

один вихід. 

Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися в напрямі виходу. 

Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення в разі 

одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік. 
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 Устрій дверей і турникетів, що обертаються (розсувні і підйомні), а також 

гвинтових східців на шляхах евакуації не дозволяється. 

Максимальна віддаль L між найбільш віддаленими один від одного 

евакуаційними виходами з приміщення визначається за формулою: 
1,5 ,L P   

де Р – периметр приміщення, м. 

За наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть 

замикатись лише на внутрішні запори, котрі легко відмикаються. 

Мінімальна ширина шляхів евакуації становить: проходи - не менш як 1 м, 

двері – не менш як 0,8 м. 

Не допускається влаштовувати евакуаційні виходи через приміщення 

категорії А, Б та приміщення IV та V ступенів вогнестійкості. 

 Вогнегасники застосовують для гасіння загорянь та невеликих пожеж у 

початковій стадії їх розвитку Залежно від об'єму вогнегасники бувають малого 

обсягшу (до 5 л); промислові ручні (до10 л); перевізні (більш як 10 л). 

Вогнегасники вуглекислотні. Ручні вуглекислотні вогнегасники призначені 

для гасіння невеликих пожеж, всіх видів загорання. Вони приводяться в дію 

вручну. Через вентиль стиснена рідка вуглекислота прямує у патрубок, де вона 

розширюється і за рахунок цього її температура знижується до -70 °С. При 

переході рідкої вуглекислоти в газ її об'єм збільшується в 500 разів. Утворюється 

снігоподібна вуглекислота, котра при випаровуванні охолоджує горючу речовину 

та ізолює її від кисню повітря. Корисна довжина струменя вогнегасника 

приблизно 4 м, час дії — 30—60 с. 

Вуглекислотою можна гасити електрообладнання, що знаходиться під 

напругою, а також горючі рідини і тверді речовини. Не можна гасити спирт і 

ацетон, котрі розчиняють вуглекислоту, а також терміт, фотоплівку, целулоїд, 

котрі горять без доступу повітря. 

Порошкові вогнегасники одержують широке застосування. Їх випускають 

таких типів: ОП-1 «Момент», ВП-2А, ВП-10, ВПС-10, ВП-100, ВП-250, СП-120. 

Вогнегасники пінні. Ручні хімічні пінні вогнегасники використовуються 

для гасіння твердих речовин, що горять, та горючих легкозаймистих рідин з 

відкритою поверхнею, що горить. Слід мати на увазі, що піна електропровідна — 

нею не можна гасити електрообладнання, що знаходиться під напругою, вона псує 

цінне обладнання та папери. Нею не можна також гасити калій, натрій, магній та 

його сплави, оскільки внаслідок їх взаємодії з водою, наявною в піні, виділяється 

водень, котрий посилює горіння. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке пожежна безпека об'єкта і якими системами вона забезпечується? 

2. Якими заходами або їх комбінаціями забезпечується попередження 

утворення горючого середовища на виробничих об'єктах? 

3. Якими заходами або їх комбінаціями забезпечується попередження 

утворення в горючому середовищі джерел запалення? 

4. Чим визначається тип виконання електрообладнання? Як класифікується 

електрообладнання залежно від ступеня захисту його оболонки? 
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5. Назвіть основні заходи з електростатичної іскробезпеки у 

вибухонебезпечних зонах. 

6.  На які категорії поділяються будівлі та споруди за блискавкозахистом? 

7.  Які існують типи блискавковідводів? 

8. Чим визначається пожежна небезпека будівель та споруд? Яким чином 

класифікують будівлі і споруди за вогнестійкістю? 

9. Яким чином забезпечується обмеження поширення та розвитку пожеж? 

10. Яким чином забезпечується обмеження поширення пожежі? 

11. Яким чином забезпечується захист людей та матеріальних цінностей в разі 

пожежі? 

12. Що таке шлях евакуації? 

13. Що таке евакуаційний вихід? 

14. Які виходи вважаються евакуаційними? 

15. Виходячи з чого встановлюється (розраховуються) час евакуації? 

16. Які організаційні заходи повинні доповнювати технічні рішення при 

евакуації людей? 

17. З яких частин складається план евакуації? 

18. Що є найважливішим завданням всієї системи протипожежного захисту? 
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Рекомендовані теми рефератів 

 

1. Умови праці в котельнях. 

2. Умови праці під час монтажу сонячних теплових та електричних станцій. 

3. Аналіз шкідливих виробничих чинників на вітряних електричних станціях. 

4. Умови праці на теплових, атомних та гідростанціях. 

5. Аналіз причин виникнення пожеж і вибухів на енергооб‘єктах. 

6. Вимоги до електроустановок у пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зонах 

підприємств. 

7. Заходи  із забезпечення електростатичної іскробезпеки у вибухо і 

пожежонебезпечних зонах підприємств. 

8. Новітні конструкції і розрахунок блискавкозахисту будівель та споруд з 

електроустановками. 

9. Новітні системи протипожежного та противибухового захисту електроустановок. 

10. Аналіз умов праці на технологічно чистих підприємствах. Характеристики засобів 

індивідуального захисту для працівників технологічно чистих підприємств. 

11. Новітні системи вентиляції та їх розрахунок.  

12. Новітні засоби індивідуального захисту, які впроваджують до використання під 

час робіт у котельній, на теплових та атомних електричних станцій, на повітряних 

і кабельних лініях. 

13. Аналіз електромагнітних полів високих напруг на енергооб‘єктах та системи 

захисту від них. 

14. Умови праці під впливом електромагнітних полів промислової частоти та способи 

захисту працівників. 

15. Аналіз іонізуючих випромінювань на радіаційно-небезпечних об‘єктах та атомних 

електричних станціях та системи захисту від них. 

16. Сучасні системи опалення адміністративних і житлових приміщень. Розрахунок і 

вибір опалювальних приладів. 

17. Новітні системи штучного робочого освітлення. Способи побудови системи 

штучного освітлення. 

18. Новітні способи контролю електричної ізоляції електроустановок. 

19. Новітні тепло і електроізоляційні матеріали та їх характеристики. 

 

 


