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Тема. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрострумом 

 

1. Фактори, що впливають на ступінь  ураження людини електрострумом 

Всі фактори, які визначають небезпеку ураження електричним струмом, 

поділяються на дві групи: 

• електричного характеру (напруга, сила струму, рід і частота струму, опір в 

електричному колі, заземлення, занулення); 

• неелектричного характеру (індивідуальні особливості людини, її увага, шлях 

проходження струму через тіло людини, тривалість дії струму). 

Ураження організму людини електричним струмом найчастіше залежить від таких 

факторів: 

• сили струму, що проходить через тіло людини; 

• тривалості його дії; 

• шляху проходження через тіло; 

• індивідуальних особливостей організму людини; 

• стану приміщення, в якому експлуатується електроустановка; 

• площі контакту людини з струмопровідними частинами. 

Неоднакова сила струму по-різному впливає на організм людини. 
Визначають такі порогові значення струму: 

• пороговий відчутний струм; 

• пороговий невідпускаючий струм; 

• пороговий фібриляційний струм. 

Пороговий відчутний струм — найменше значення відчутного струму, який під час 

проходження через організм людини викликає почуття подразнення (0,6-1,5 мА за 

змінного струму частотою 50 Гц та 5-7 мА — за постійного струму). 

Пороговий невідпускаючий струм — найменше значення електричного струму, що 

викликає при проходженні через організм людини судорожні скорочення м'язів руки, в 

якій затиснений провідник (10-15 мА за змінного струму частотою 50 Гц і 50—80 мА — 

за постійного струму). 

Пороговий фібриляційний струм — найменше значення електричного струму, що 

викликає під час проходження через організм людини фібриляцію серця (80-100 мА за 

змінного струму частотою 50 Гц і 100-150 мА — за постійного струму). Задуха, тяжкі 

опіки, параліч серця, смерть настають при струмі понад 5 А. 

Різні тканини людини по-різному проводять струм. Найбільший електричний опір 

має шкіра людини, особливо верхня, ороговіла її частина, в якій немає кровоносних 

судин. 

На результат ураження тіла (травми) впливає як сила, так і шлях струму через тіло 

людини. Велика небезпека виникає тоді, коли струм проходить через основні органи: 

серце, головний мозок, легені. 

Шляхи струму в тілі людини називаються петлями струму. З усіх випадків 

електротравматизму найчастіше зустрічаються такі петлі струму: права рука — ноги, 

рука — рука. 



За висновками лікарів, найнебезпечніші петлі струму: голова — рука, голова — ноги, 

рука — рука, рука — нога. У ці петлі струму потрапляють основні органи людини, 

ураження яких призводить до тяжких наслідків. 

Індивідуальні психологічні й фізичні особливості людини значно впливають на 

результат ураження електрострумом. Характер впливу струму однієї й тієї самої сили 

залежить від маси тіла людини, її фізичного розвитку, віку, самопочуття. 

Постійний струм у 4-5 разів безпечніший за змінний з частотою 50 Гц. Постійний 

струм, якщо порівнювати його зі змінним такого самого значення, коли проходить 

через тіло людини, викликає слабші скорочення м'язів і менш неприємні відчуття. 

Але це справедливо тільки для напруги до 500 В. За вищої налруги постійний струм стає 

небезпечнішим за змінний з частотою 50 Гц. 

Струм з частотою 500 кГц і більше з точки зору електричного удару вважається 

відносно безпечним, але він може діяти вже як постійний струм, що викликає 

термічну дію. 

Умовно безпечною є напруга у 12 В, але, залежно від сили струму, опору 

організму людини, інших індивідуальних особливостей, терміну дії, умов виробництва 

та навколишнього середовища, напруга у 12 В може стати небезпечною. 

Важливого значення для оцінки небезпеки ураження електричним струмом має 

тривалість дії струму на людину. Чим довше діє струм на людський організм, тим 

більшою є ймовірність важкого або смертельного наслідку його дії. Короткотривалий 

(кілька сотих секунди) вплив навіть значного струму (100 мА) може не мати важких 

наслідків.                                                    

   2. Основні випадки ураження струмом 

        Людина потрапляє під дію електричного струму:  

• у разі випадкового дотикання до струмопровідних частин електроустановки або 

наближення до цих частин на неприпустимо близьку відстань; 

• під час виникнення в електроустановці аварійного режиму (ушкодження 

ізоляції, обрив проводів тощо). 

  Аналізуючи умови виникнення електричного кола через тіло людини, 

розрізняють безпосередній контакт людини зі струмопровідними частинами і 

опосередкований. Непрямий контакт настає під час пробою ізоляції на корпусі 

обладнання. Найчастішим і характерним випадком дотикання людини до 

струмопровідних частин є однофазне дотикання. 

       При однофазному дотиканні в мережі з глухозаземленою нейтраллю струм, що 

проходить через тіло людини, піде по ланцюгу: фаза –тіло людини- долівка (грунт) – 

заземлювач нейтралі – нейтраль (нульова точка джерела живлення). 

        Таке дотикання вкрай небезпечне. 

       При однофазному дотиканні в мережі з нейтраллю, що ізольована струм , який 

проходить через тіло людини, замкнеться по ланцюгу: фаза- тіло людини- долівка 

(грунт) і далі повернеться до мережі (ланцюг струму обов'язково повинен бути 

замкнений) через ізоляції фаз, надалі струм йде по ланцюгу: ізоляція фази – фаза-

нейтраль (нульова точка) та ізоляція фази – фаза – нейтраль (нульова точка). Таким 

чином, у ланцюгу струму, що проходить через тіло людини, послідовно з ним також 

включені ізоляції фаз. 

        Опір ізоляції фази має активну та ємкісну складові. Активний опір ізоляції Rіз 

характеризує неідеальність ізоляції., її здатність проводити струм, хоча і значно 



гірша, ніж метали. Ємкість фази Сф відносно землі визначається геометричними 

розмірами уявного конденсатора «пластинами» якого є фази і земля. 

Величина струму через тіло людини залежить не тільки від опору людини, але і від 

опору ізоляції. 

        Під час двухфазного дотикання незалежно від режиму нейтралі людини буде 

під лінійною напругою мережі. 

        Двухфазне дотикання надзвичайно небезпечне. 

        Дотикання до корпусу електроустановки, в якій фаза замкнулась на корпус, 

рівнозначно дотиканню до самої фази. Тому аналіз і висновки для випадків 

однофазного дотикання, що розглянуті вище, однакові й у випадку замикання на 

корпус. 

         У випадку замикання фази на землю, (обрив і падіння фазного проводу на 

землю, замикання фази на корпус заземленого обладнання тощо) відбувається 

розтікання струму в землі (грунті). На поверхні землі з'являється електричний 

потенціал, величина якого залежить від величини струму замикання на землю, 

питомого опору грунту у зоні розтікання струму, відстані від точки замикання. 

        У зоні розтікання струму людина може опинитися під різницею потенціалів, 

наприклад, на відстані кроку. 

          Напруга кроку – це різниця потенціалів між двома точками в зоні розтікання 

струму на відстані кроку, на яких одночасно стоїть людина. 

         Напруга  кроку тим більша, чим ближче до заземлювача знаходиться людина, 

а також чим більше довжина його кроку 

         Зоною розтікання вважається зона землі, за межами якої електричний 

потенціал, обумовлений струмами замикання на землю може бути умовно 

прийнятий нулю. 

3. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. 

      Перша допомога при нещасних випадках від дії електричного струму 

складається з двух етапів: звільнення потерпілого від дії струму, надання йому 

першої допомоги. 

        При ураженні електричним струмом потрібно використовувати такі безпечні 

методи: вимикати напругу рубильником або вимикачем; забезпечити безпеку 

шляхом захисного вимикання аварійної ділянки або мережі в цілому. 

        Якщо вимикання не може бути виконано досить швидко, треба терміново 

звільнити потерпілого від дії струмоведучих частин, до яких він торкається. При 

цьому особа, яка надає допомогу, повинна пам'ятати, що не можна доторкатись до 

потерпілого, бо це небезпечно для життя рятівника. Особі, яка надає допомогу, 

треба також стежити за тим, щоб не доторкнутись до струмоведучої частини і не 

опинитися під напругою. Для звільнення потерпілого від струмоведучих частин або 

проводу до 1000 В користуються сухою палицею, дошкою або іншим сухим 

діелектричним предметом. 

         За необхідністю проводи перерізають пофазно інструментом з ізольованими 

рукоятками або перерубують сокирою з дерев'яним сухим топорищем. 

Відтягувати потерпілого від струмоведучих частин можна і за одяг, якщо він сухий, 

уникаючи при цьому доторкання до оточуючих металевих предметів та відкритих 

частин тіла потерпілого. 

        Особа, яка надає допомогу, повинна ізолювати себе. Можна, наприклад, надіти 

диелектричні рукавиці або обмотати руки шарфом, накинути на потерпілого 



прогумовану тканину або стати на гумовий килимок, чи суху дошку або будь-який 

предмет, що не проводить електричний струм. 

         Під час звільнення потерпілого від струмоведучих частин, що перебувають під 

напругою вище 1000 В, треба надіти діелектричні рукавиці, взути гумові боти і діяти 

штангою або ізолюючими обценьками. При доторканні струмопровідної частини до 

землі слід діяти за правилами крокової напруги. 

         При звільненні потерпілого від дії електричного струму бажано при 

можливості діяти однією рукою 

         Після звільнення від струмоведучих частин потерпілого треба винести з 

небезпечної зони і надати долікарську допомогу. Заходи долікарської допомоги 

залежать від стану, в якому перебуває потерпілий. 

         Якщо потерпілий почуває себе задовільно, то йому все рівно не можна 

дозволяти підніматись. Коли людина знаходиться в стані непритомності, але у нього 

зберігається помірне дихання і пульс, слід дати йому понюхати розчин аміаку, 

облити обличчя водою, забезпечити спокій до приходу лікаря. 

         Якщо потерпілий дихає погано або не дихає взагалі, йому необхідно терміново 

розпочати робити штучне дихання або непрямий масаж серця. Ніколи не слід 

відмовлятися від допомоги потерпілому і вважати його мертвим із-за відсутності 

дихання, серцебиття та інших ознак життя. 

          Відомо багато випадків, коли людина, уражена струмом, знаходилась в стані 

клінічної смерті, після вжитих заходів одужувала і поверталася до праці. 

 

4. Домашнє завдання: вивчити матеріал даної теми ст.131-145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  


