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ВСТУП 

 

Виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Електробезпека» є важливою частиною вивчення всього курсу, сприяє 

закріпленню студентами теоретичного матеріалу засад електробезпеки та 

оволодінню методиками аналізу впливу супутніх чинників, ступеня 

небезпечності ураження людини під час виконання робіт в електроустановках. 

Теми лабораторних робіт відповідають основним розділам курсу 

«Електробезпека». 

Послідовність виконання кожної лабораторної роботи визначається її 

змістом та вказана за окремими роботами. 

Перед початком виконання лабораторної роботи студенти 

ознайомлюються з правилами техніки безпеки, про що робиться відповідний 

запис у журналі. 

Під час виконання лабораторних робіт необхідно: 

– ознайомитися з методами роботи, конструкцією та технічними 

характеристиками електрообладнання, використовуваного в цій роботі. Тільки 

після перевірки знань та основних положень студента допускають до виконання 

роботи; 

– ознайомитися зі стендом, приладами та пристроями, які будуть 

використані в роботі; 

– скласти електричну схему для виконання роботи та перевірити 

правильність виконаних з’єднань. Умикати установку чи подавати напругу на 

складену схему можна тільки з дозволу викладача; 

– після проведення роботи та перевірки викладачем отриманих 

результатів вимкнути установку, схему розібрати та привести робоче місце в 

порядок; 

– оформити звіт з виконаної роботи. Схеми, графіки, таблиці мають бути 

акуратно накреслені. Звіт з виконаної роботи кожний студент складає окремо та 

подає викладачеві до початку наступної роботи. Студентів, які не підготували 

звітів, до наступної роботи не допускають. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Дослідження небезпеки електричних мереж трифазного 

струму з ізольованою нейтраллю 

Мета: експериментальне оцінювання небезпеки електричної мережі 

трифазного струму з ізольованою нейтраллю способом дослідження впливу 

параметрів мережі на величину струму, що протікає крізь тіло людини, 

дослідження захисного заземлення в електроустановках напругою до 1000 В 

експериментальним оцінюванням впливу параметрів заземлення на результат 

ураження людини електричним струмом. 

Короткі теоретичні відомості 

Усі випадки ураження людини струмом у результаті електричного удару, 

тобто проходження струму через людину, є наслідком її доторкання не менше 

ніж до двох точок електричного кола, між якими існує деяка різниця 

потенціалів. Небезпека такого доторкання оцінюється величиною струму, що 

проходить через тіло людини Ih, або напругою, під якою вона опиняється 

(напругою дотику Uд). Небезпека дотику залежить від низки чинників:  

– схеми вмикання людини в електричне коло;  

– напруги мережі;  

– схеми самої мережі;  

– режиму її нейтралі;  

– ступеня ізоляції струмовідних частин від землі;  

– ємності струмовідних частин відносно землі.  

Зазначена небезпека неоднозначна: в одних випадках вмикання людини в 

електричне коло буде супроводжуватися проходженням через неї малих 

струмів і виявиться безпечним, в інших – струми можуть досягати великих 

значень, здатних спричинити смертельне ураження. 
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Мережі змінного струму бувають однофазними і трифазними. У 

промисловості застосовують переважно трифазні мережі, однофазні мережі – 

на електрифікованому транспорті, в комунальному господарстві. 

Однофазні мережі можуть бути двопроводовими, ізольованими від землі 

або із заземленим проводом та однопроводовими, коли функцію другого 

проводу виконує земля, рейка і т. д.  

Двопроводові мережі використовують для живлення малою напругою – 

12, 24, 36 і 42 В – ручних переносних ламп, електрифікованих інструментів і 

подібних їм споживачів, а за більш високих напругах – 127, 220, 380 В і вище – 

для живлення зварювальних трансформаторів, випробувальних установок і 

інших однофазних споживачів. 

Трифазні мережі залежно від режиму нейтралі джерела живлення можуть 

бути виконані за різними схемами.  

Нейтраль, а точніше, нейтральна точка джерела живлення – спільна точка 

з’єднаної в зірку багатофазної системи або заземлена точка однофазної 

системи.  

У трифазних системах, нейтралі трансформаторів трифазних 

електроустановок, до обмоток яких під’єднано електричні мережі, можуть бути 

або заземлені (безпосередньо чи через настроєні на ємність мережі індуктивні 

опори), або ізольовані від землі.  

Якщо нейтраль обмотки трансформатора приєднана до заземлювального 

пристрою безпосередньо або через малий опір, то така нейтраль називається 

глухозаземленою, а мережі, приєднані до цієї обмотки, мережами з 

глухозаземленою нейтраллю.  

Нейтраль, не приєднана до заземлювального пристрою або приєднана до 

нього через великий опір приладів сигналізації, виміру та ін., називається 

ізольованою нейтраллю. Мережі, що працюють у цьому режимі нейтралі, 

належать до мереж з ізольованою нейтраллю.  

Нейтраль генератора або трансформатора, що приєднана до 

заземлювального пристрою через дугогасильні реактори для компенсації 
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ємнісного струму в мережі у разі однофазних замикань на землю, називається 

компенсованою нейтраллю, а мережі, приєднані до даної обмотки, – мережами 

з компенсованою нейтраллю.  

Електрична мережа з ефективно заземленою нейтраллю – трифазна 

електрична мережа напругою вище 1 кВ, у якій коефіцієнт замикання на землю 

не перевищує 1,4. Коефіцієнт замикання на землю – відношення різниці 

потенціалів між непошкодженою фазою і землею в точці замикання на землю 

іншої або двох інших фаз до різниці потенціалів між фазою і землею в цій точці 

до замикання. 

Під час однофазного замикання на землю порушується симетрія 

електричної системи: змінюються напруги фаз відносно землі, з’являються 

струми замикання на землю, виникають перенапруги в мережах. Ступінь зміни 

симетрії залежить від режиму нейтралі, тобто від способу її заземлення.  

Вибір режиму нейтралі в електричних мережах до 1000 В визначається 

переважно безпекою обслуговування мереж, а в мережах високої напруги – 

безперебійністю електропостачання, надійністю роботи та економічністю 

електроустановок.  

У мережі з ізольованою нейтраллю (рис. 1.1,а) замикання фази на землю 

не викликає короткого замикання і не призводить до вимкнення пошкодженої 

фази. Мережа буде продовжувати роботу в повнофазному режимі, проте 

напруги двох здорових фаз відносно землі збільшаться до лінійних значень 

(рис. 1.1,б). Оскільки це створює небезпеку для персоналу, то на всіх 

електроустановках з ізольованою нейтраллю напругою до і вище 1000 В має 

бути забезпечений контроль ізоляції, швидке виявлення персоналом мережі 

замикань на землю і швидка їх ліквідація, а за умови підвищених вимог безпеки 

– автоматичне відмикання пошкодженої ділянки від мережі. 

Слід пам’ятати, що під час роботи з електромережами у разі дотику до 

струмопровідних провідників або металевих неструмопровідних частин, які 

випадково опинилися під напругою унаслідок пошкодження ізоляції, величина 

струму, що проходить крізь тіло людини, а отже, наслідок ураження 
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електричним струмом залежить від режиму нейтралі, умов дотику та 

параметрів електричної мережі. 

 

 

а б 

а – схема; б – векторна діаграма напруг під час замикання фази на землю 

Рисунок 1.1 – Мережа низької напруги з ізольованою нейтраллю 

 

Можливі такі умови ураження людини електричним струмом: 

 однополюсний дотик; 

 двополюсний дотик. 

Слід пам’ятати, що чинником небезпеки ураження людини електричним 

струмом, згідно з ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ, «повышенное значение 

напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 

через тело человека». Знаючи цю напругу, можна завжди оцінити струм, що 

проходить крізь тіло людини, рис. 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Мережа з ізольованою  нейтраллю 
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Однополюсний дотик. Дотик людини до однієї з фаз виникає у багато 

разів частіше, ніж двополюсний дотик. 

Найбільш загальним випадком однополюсного дотику є дотик людини до 

однієї з фаз чотирипровідної мережі з ізольованою нейтраллю. Струм Ih, що 

проходить крізь тіло людини, дорівнює: 

h

hhhh
GYY

YY
UGGUI






3

3

0

0 , (1.1) 

де Uh – напруга, що прикладається до тіла людини; U – фазна напруга в мережі; 

Y – повна провідність ізоляції фази відносно землі; Y0 – повна провідність 

ізоляції нейтралі відносно землі; Gh – провідність тіла людини. 

Формула (1.1) справедлива для мережі, у якій повні провідності ізоляції 

усіх фаз рівні між собою. 

Для трифазної трипровідної мережі з ізольованою нейтраллю (рис. 1.2) 

можна припустити, що Y0 = 0. Переходячи від повних провідностей фаз та тіла 

людини відповідно до повного опору фаз z та опору тіла людини Rh, одержуємо: 

zR

U
I

h

h



3

3
, (1.2) 

обппчh RRRR  , (1.3) 

де Rh – повний опір тіла; Rч – опір тіла людини; Rпп – опір підстилаючої 

поверхні; Rоб – опір взуття. 

У формулі (1.2) повний опір z – комплексна величина, що визначається 

паралельним сполученням ємності фази C відносно землі та активного опору 

ізоляції фази r та визначається: 

c

c

xr

rx
z


 ;       

Cj

l
xc


 , (1.4) 

де хс – ємнісний опір ізоляції фази;  – кругова частота струму,  =2πf, де  

f = 50 Гц – частота мережі живлення. 

У разі аналізу небезпеки електричних мереж слід пам’ятати, що: 
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а) у мережах напругою до 1000 В у разі малої довжини мережі ємністю 

фаз відносно землі можна зневажити, прийняти rz  , при цьому величина 

струму, що проходить крізь тіло людини, визначається: 

rR

U
I

h

h



3

3
; (1.5) 

б) у протяжних мережах ємність фаз відносно землі така велика, що 

навіть у разі гарної ізоляції (r→ ) можна прийняти cxz  , при цьому 

величина струму, що проходить крізь тіло людини, визначається: 

2

2 1
9

3













C
R

U
I

h

h



 . 
(1.6) 

З виразів (1.5) та (1.6) отримуємо наступні ствердження: 

– вираз (1.5) доводить, що у мережі з ізольованою нейтраллю за ємності 

фаз близької до нуля, струм, що проходить крізь тіло людини, у разі великого 

опору ізоляції фази може бути менше значення порогового невідпускаючого 

струму; 

– вираз (1.6) доводить, що навіть у разі гарної ізоляції фазних проводів, 

але за наявності ємності фази відносно землі струм, що проходить крізь тіло 

людини, може досягати значень, небезпечних для життя. 

Необхідно відзначити, що замикання однієї з фаз на землю збільшує 

небезпеку ураження людини електричним струмом. 

Замикання на землю однієї з фаз змінює потенціал землі та збільшує 

напругу, що прикладена до тіла. 

У мережі з ізольованою нейтраллю напруга пошкодженої фази відносно 

землі складає, зазвичай невелику частину від фазної напруги, напруга справних 

фаз зростає практично до лінійної, а струм, що проходить крізь тіло людини у 

разі дотику його до справної фази, дорівнюватиме: 

hh

h
R

U

R

Uл
I

3
 , (1.7) 

де Uл – лінійна напруга в мережі. 
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Двополюсний дотик. Струм, що проходить крізь тіло людини у разі 

безпосереднього дотику до двох фаз, дорівнює:  

hh

л

h

h
h

R

U

R

U

R

U
I

3
 . (1.8) 

В електричних мережах з ізольованою нейтраллю напругою до 1000 В 

основним засобом захисту людини від ураження електричним струмом є 

захисне заземлення.   

Захисне заземлення – це навмисне електричне сполучення із землею 

металевих неструмопровідних частин електрообладнання, що можуть 

випадково опинитися під напругою (рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Захисне заземлення 

 

Захисне заземлення зменшує напругу дотику до допустимої величини 

завдяки своєму малому опору. За цими обставинами струм, що проходить крізь 

тіло людини, дорівнюватиме: 

h

з
зh

R

R
II  , (1.9) 

де зI  – струм замикання на землю; зR  – опір захисного заземлення;  

hR  – опір тіла людини. 
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Струм замикання на землю дорівнює: 

r

U

Rr

U
I

з

h

3

3

3



 , (1.10) 

де r  – активний опір ізоляції фази відносно землі; зR  – опір захисного 

заземлення. 

Отже, враховуючи, що зRr  , струм, що проходить крізь тіло людини, 

дорівнює: 

ч

з
ч

R

R

r

U
I

3
 . (1.11) 

З (1.11) випливає, що струм, який проходить крізь тіло людини, за вдяки 

малому опору захисного заземлення, може бути знижений до допустимої 

величини. 

Захисне заземлення застосовується в мережах трифазного струму з 

ізольованою нейтраллю. 

Необхідно пам’ятати, що під час виконання захисного заземлення, згідно 

з ПУЕ, слід виконувати такі вимоги: 

1) заземленню підлягають металеві неструмопровідні частини 

електрообладнання, що можуть опинитися під напругою у разі порушення 

ізоляції; 

2) заземленню підлягають металеві неструмопровідні частини 

електрообладнання в усіх випадках у разі напруги 380 В та вище змінного 

струму, 440 В та вище постійного струму; 

3) заземленню підлягають металеві неструмопровідні частини 

електрообладнання у разі номінальних напруг 42 В та вище змінного струму, 

110 В постійного струму в приміщеннях підвищеної небезпеки; 

4) опір захисного заземлення в електроустановках до 1000 В не повинен 

перевищувати 10 Ом. 

Опис лабораторного обладнання 

Лабораторна робота проводиться на двох універсальних лабораторних 

стендах моделюванням параметрів електричної мережі, що досліджується, з 
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подальшим виміром напруги, прикладеної до тіла людини, та струму, що 

проходить крізь тіло людини.  

На першому лабораторному стенді замість реально наявних розподілених 

параметрів електричної мережі застосовані зосереджені активні опори та 

ємності, що можна змінювати за величиною під час виконання роботи. 

Опір тіла людини моделюється активним опором. 

Вимір струму, що проходить крізь тіло людини, виконується за 

допомогою міліамперметра, розташованого на вертикальній панелі 

універсального стенда. 

Вимір напруг виконується за допомогою вольтметра, що 

використовується спільно з універсальним стендом. 

Основні органи управління та індикації універсального стенда: 

 тумблер «Мережа», розташований на горизонтальній панелі стенда, та 

кнопка «Мережа», розташована на вертикальній панелі, що призначені для 

вмикання стенда; 

 тумблер «RO» призначений для моделювання режиму нейтралі мережі 

підключенням нейтралі до землі, при цьому нижнє положення перемикача 

відповідає мережі з ізольованою нейтраллю, а верхнє – мережі з 

глухозаземленою нейтраллю; 

 перемикачі «RA», «RB», «RC» установлюють величину активного опору 

ізоляції фаз відносно землі; 

 перемикачі «СА», «СВ», «СС» установлюють величину ємності фаз 

відносно землі; 

 перемикач «Rr» установлює величину опору тіла людини; 

 тумблер «Замикання» призначений для моделювання замикання фази 

на корпус електроустановки, до якої доторкнулася людина; 

 розташовані поруч із тумблерами та перемикачами засоби індикації 

(лампочки, світлодіоди) призначені для сигналізації у разі включення. 
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Під час виконання роботи для моделювання мережі, що досліджується, в 

універсальному лабораторному стенді застосовується понижена напруга. Тому 

усі вимірювані за допомогою вольтметра напруги необхідно множити на 10 з 

метою наведення результатів дослідження до реальної мережі. 

Дослідження захисного заземлення проводиться на другому 

універсальному лабораторному стенді. На стенді параметри захисного 

заземлення моделюються, та їх можна змінювати під час виконання роботи. 

Основні органи управління та індикації універсального стенда: 

– тумблер «Мережа», що розташований на горизонтальній панелі стенда 

,та кнопка «Мережа», що розташована на вертикальній панелі, призначені для 

включення стенда; 

– перемикач «RO» призначений для моделювання режиму нейтралі 

мережі та встановлює величину опору заземлювального пристрою нейтралі 

мережі; 

– тумблер «Занулення» призначений для створення занулення; 

– тумблер «Замикання 1» та «Замикання 2» призначені для моделювання 

замикань на корпусах першої та другої електроустановок відповідно; 

– тумблер «Обрив» призначений для моделювання розриву нульового 

проводу мережі; 

– перемикач « nR » установлює величину опору повторного заземлення; 

– тумблер « зR » призначений для моделювання захисного заземлення; 

– перемикач « зR » установлює величину опору захисного заземлення; 

– перемикач « чR » установлює величину опору тіла людини; 

– перемикач « nZ » установлює опір петлі «фаза–нуль»; 

– розташовані поруч з тумблерами та перемикачами засоби індикації 

(лампочки, світлодіоди) призначені для сигналізації включення; 

– міліамперметр А1 призначений для виміру струму, що проходить крізь 

тіло людини; 

– амперметр А2 призначений для виміру струму в ланцюзі «фаза–нуль»; 
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– розташована на амперметрі праворуч ручка встановлює номінальний 

струм установки розчеплювача автомата, значення якого показує червона 

стрілка на шкалі амперметра; 

– секундомір робить виміри часу відключення пошкодженої 

електроустановки, наявна тут кнопка «Скидання» встановлює показання 

секундоміра в нульове положення. 

Спільно з універсальним стендом використовується вольтметр, що 

призначений для виміру напруги дотику. Під час виконання роботи в 

універсальному лабораторному стенді застосовується понижена напруга. Тому 

всі, що вимірюються за допомогою вольтметра напруги, необхідно помножити 

на 10 з метою наведення результатів дослідження до реальних умов мережі. 

Порядок роботи 

1. Ознайомитися з конструкцією, принципом дії та заходами безпеки під 

час роботи з лабораторним обладнанням. 

2. Взяти у викладача дані, необхідні для виконання роботи: 

2.1 дані про активний опір ізоляції R1 та R2, ємності фаз C1 та С2, опір 

людини Rh1 та Rh2, необхідні для виконання експериментальних досліджень; 

2.2 два варіанти розрахунку величини струму, що проходить крізь тіло 

людини під час однополюсного дотику. 

3. Підготовка стенда до роботи. 

На першому універсальному стенді за допомогою тумблера «R0» 

створити режим мережі з ізольованою нейтраллю (положення «Вимк»). 

Перемикачі «RA», «RВ», «RС» Установити в положення « », а перемикачі 

«СС», «CВ», «CС» – у положення «0». 

Тумблер «Замикання» встановити у положення «Увімк». 

Вольтметр від стенда від’єднати. 

Увімкнути тумблер «Мережа» (загорається лампочка) та натиснути 

кнопку «Мережа» (загорається світлодіод). Стенд до роботи готовий. 

4. Оцінювання небезпеки мережі з ізольованою нейтраллю. 

Заміряти лінійні напруги у мережі, показання занести до табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Лінійні напруги у мережі 

UАВ UВС UАС 

   

 

Увімкнути тумблер «Замикання». 

Виміряти величину напруги прикладеної до тіла людини Uh, та величину 

струму Ih, що проходить крізь тіло людини, залежно від активного опору 

ізоляції фаз R у разі постійних значень ємності фаз C1, C2 та опору тіла людини 

Rh1, Rh2. Для цього: 

а) перемикачі «CА», «CB», «СC» установити в положення C1, перемикач 

«Rh» – у положення Rh1, а перемикачі «RA», «RB», «RC» водночас установлювати 

в положення R , що зазначені в табл. 1.2; 

б) повторити вимірювання для величини ємності фази С2 та опору тіла 

людини Rh2; 

в) результати занести до табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 – Аналіз небезпеки електричної мережі залежно від опору 

ізоляції 

 Параметри електричної мережі 

Людина C, мкФ 

 

Rh, кОм R, кОм 

1 2 5 10 400   

Ih, мA CА = C1,  

CВ  = C1,  

Cс  = C1 

Rh = Rh1       

Uh, B       

Ih, мА СА = С2,  

СВ = С2,  

CС = С2 

Rh = Rh2       

Uh, B       

 

Виміряти величину напруги прикладеної до тіла людини Uh, та величину 

струму Ih, що проходить крізь тіло людини, залежно від ємності фаз C для 

постійних значень опору фаз R1, R2 та опору тіла людини Rh1, Rh2. Для цього: 
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а) перемикачі «RA», «RB», «RC» установити в положення R1, перемикач 

«Rh» – у положення R1, а перемикачі «CА», «CB», «СC» водночас установлювати 

в положення, що зазначені в табл. 1.3; 

б) повторити вимірювання для величини опору фази R1 та опору тіла 

людини Rh2; 

в) результати занести до табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 – Аналіз небезпеки електричної мережі залежно від ємності 

фаз 

 

Людина 

Параметри електричної мережі 

R, кОм R, кОм C, мкФ 

0 0,1 0,2 0,5 1,0 1,5 

Ih, мA RА= R1,  

RВ = R1,  

RС = R1 

Rh = Rh1       

Uh, B       

Ih, мА RА= R2,  

RВ = R2,  

RС = R2 

Rh = Rh2       

Uh, B       

 

За результатами вимірів побудувати графіки залежностей зміни величини 

напруги, прикладеної до тіла людини, та струму, що проходить крізь тіло 

людини, у залежно від опору ізоляції фаз (табл. 1.2) та ємності фаз (табл. 1.3). 

5. Дослідження захисного заземлення. 

На другому універсальному стенді встановити: 

а) перемикачі «R0», «Rn», «Zn» у положення «»; 

б) тумблери «Замикання 1», «Замикання 2», «Занулення», «Обрив» – у 

положення «Вимк.»; 

в) перемикач « R3» у положення «4 Ом»; 

г) перемикач «Rh» в положення за завданням викладача. 

Увімкнути тумблер «Замикання 2». 
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Виміряти: 

а) за міліамперметром А1 – струм Ih, що проходить крізь тіло людини; 

б) за вольтметром – напругу дотику hU  на пошкодженій 

електроустановці. 

Результати вимірів занести до табл. 1.4. 

Таблиця 1.4– Результати дослідження захисного заземлення 

hR , кОм зR , Ом hU , В hI , мА 

 4   

 10   

 25   

 50   

 100   

 ∞   

 

Установити тумблери пристрою в початковий стан. 

Натиснути кнопку «Скидання» на секундомірі. 

Повторити вимірювання для різноманітних значень опору захисного 

заземлення відповідно до табл. 1.4. 

Побудувати графік залежності струму, що проходить крізь тіло людини, 

від величини опору захисного заземлення. На графіку вказати області 

відпускаючого та невідпускаючого струму. 

6. Аналіз результатів. 

Виконати завдання з розрахунку величини струму, що проходить крізь 

тіло людини. Порівняти результати розрахунку з виміряними значеннями 

величини струму. Під час розрахунку величину фазної напруги взяти з 

результатів вимірів. 

За результатами вимірів провести аналіз небезпеки електричної мережі 

трифазного струму з ізольованою нейтраллю та ефективності захисного 

заземлення. 
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Зміст звіту 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Перелік обладнання та приладів. 

4. Рисунки 1.2, 1.3. 

5. Таблиці 1.1–1.4 із результатами вимірювання. 

6. Графіки, побудовані за результатами вимірювання. 

7. Результати розрахунків величини струму, що проходить крізь тіло 

людини, відповідно до завданням; 

8. Висновки про вплив величини опору захисного заземлення на 

ефективність захисту людини та оцінювання небезпеки збільшення опору 

захисного заземлення вище допустимого. 

Питання для підготовки до захисту лабораторної роботи 

1. Розрахуйте струм, що проходить крізь тіло людини у разі 

однополюсного дотику. Дані для розрахунку вибрати з табл. 1.5 за вказівкою 

викладача. Опір тіла людини прийняти таким, що дорівнює 1 кОм. 

Таблиця 1.5 – Вхідні дані для розрахунку величини струму 

Параметри 

мережі 

Варіант завдання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R, кОм   1 5   10 400     10   

C, мкФ 0,1 0 0 0,5 0 0 1,5 0,2 0 1,0 

 

2. Наведіть основні види електричних мереж та назвіть їх основні 

характеристики та параметри. Побудуйте діаграму напруг електричної мережі. 

3. Чому чинником небезпеки є «повышенное значение напряжения в 

электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 

человека», а не величина струму, що проходить крізь тіло людини? 

4. Які параметри мережі з ізольованою нейтраллю впливають на наслідок 

ураження людини електричним струмом у разі однополюсного та 

двополюсного дотику? 
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5. Поясніть, у яких випадках можна зневажити ємністю фаз відносно 

землі, а в яких – активним опором ізоляції. 

6. Що таке захисне заземлення? Розгляньте принцип роботи захисного 

заземлення. 

7. Назвіть галузь застосування захисного заземлення. 

8. Чому струм замикання на землю у разі захисного заземлення не має 

залежати від опору тіла людини та опору заземлення? 

9. Як здійснюється нормування допустимих величин опору захисного 

заземлення? 

Література: [1, 3, 4, 5]. 

 

Лабораторна робота № 2 

 

Тема. Дослідження небезпеки електричних мереж трифазного 

струму з глухозаземленою нейтраллю 

Мета: експериментальне оцінювання небезпеки електричної мережі 

трифазного струму з глухозаземленою нейтраллю методом дослідження впливу 

параметрів мережі на величину струму, що протікає крізь тіло людини, 

дослідження занулення в електроустановках напругою до 1000 В шляхом 

експериментальним оцінюванням впливу параметрів занулення на результат 

ураження людини електричним струмом. 

Короткі теоретичні відомості 

Згідно з «Правилами улаштування електроустановок» (ПУЕ) 

електроустановки напругою до 1000 В допускається виконувати як з 

глухозаземленою, так і з ізольованою нейтраллю. Для найбільш поширених 

чотирипроводових мереж трифазного струму напругою 380/220 або 220/127 В 

(чисельник відповідає лінійній напрузі, знаменник – фазній), з якими 

стикається широке коло осіб, ПУЕ вимагають глухого заземлення нейтралі 

(рис. 2.1). Такий режим нейтралі не допускає значне перевищення номінальної 

напруги мережі відносно землі. 
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Рисунок 2.1 – Схема мережі 380/220 або 220/127 В з глухозаземленою 

нейтраллю 

 

Корпуси електрообладнання, приєднаного до чотирипроводової мережі, 

металеві каркаси розподільних щитів, приводи до електричних апаратів та інші 

частини електроустановок, розташованих у приміщеннях з підвищеною 

небезпекою (залізобетонні й цегляні підлоги, висока вологість, наявність інших 

ознак підвищеної небезпеки) або на відкритому повітрі, мають мати металевий 

зв’язок із заземленою нейтраллю установки. Цей зв'язок здійснюється через 

нульовий провід, який прокладається на тих самих опорах повітряної лінії, що і 

фазні. У цьому разі замикання на корпус будь-якої лінії призведе до короткого 

замикання з досить великим струмом, запобіжник пошкодженої фази 

перегорить, і мережа буде продовжувати роботу в неповнофазному режимі. 

Напруга відносно землі двох інших фаз, які залишились у роботі, не 

перевищить фазну. 

У разі однополюсного дотику в мережі з глухозаземленою нейтраллю 

(рис. 2.2) слід мати на увазі, що опір заземлення нейтралі R0 складає декілька 

Ом (провідність Y0 велика). На величину струму, який проходить крізь тіло 

людини, не впливають параметри мережі (опір ізоляції та ємність фаз відносно 

землі), а впливає опір людини, а також опір підлоги, на якій стоїть людина, опір 

її взуття. Тоді із (1.1) отримаємо, що струм, який проходить крізь тіло людини, 

дорівнює: 



 

 

22 

hh

h
R

U

RR

U
I 




0

 ; (2.1) 

обппчh RRRR  , (2.2) 

де Rh – повний опір тіла; Rч – опір тіла людини; Rпп – опір підстилаючої 

поверхні; Rоб – опір взуття. 

 Rh 

 Ih 

 R0  

Рисунок 2.2 – Мережа з глухозаземленою нейтраллю 

 

Оскільки опір заземлення нейтралі R0 не перевищує 4 Ом, а опір тіла 

людини R – не нижче 1000 Ом, у мережі з глухозаземленою нейтраллю 

збільшення напруги, прикладеної до тіла людини, визначається напругою 

зміщення нейтралі відносно землі U0, що залежить від співвідношення опору 

замикання фази на землю та опору заземлення нейтралі, а струм Ih, що 

проходить крізь тіло людини, дорівнює: 
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  (2.3) 

де r3 – опір замикання фази на землю. 

Занулення – навмисне електричне сполучення металевих 

неструмоведучих частин електрообладнання (корпусів ПЕОМ та ін.), що 

можуть випадково виявитися під напругою, з багаторазово заземленим 

нульовим проводом електричної мережі (рис. 2.3). Нульовий захисний 

провідник – це провідник, що з’єднує частини електрообладнання, які 
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зануляються, з глухозаземленою нейтральною точкою обмотки джерела струму 

або її еквівалентом. Занулення перетворює випадкове замикання на корпус в 

однофазне коротке замикання, унаслідок якого спрацьовує максимальний 

струмовий захист та селективно відключає корпус електрообладнання та 

пошкоджену дільницю ланцюга. 

Занулення застосовується в трифазних чотирипровідних мережах з 

глухозаземленою нейтраллю напругою до 1000 В. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема занулення 

 

Під час виконання занулення слід виконувати такі вимоги: 

1) повна провідність провідників, що занулюють (провідників, за 

допомогою яких виконується занулення), має бути не менше половини 

провідності фазного проводу; 

2) має бути забезпечена безперервність нульового проводу; 

3) усі сполучення нульового проводу виконуються зварюванням, а 

приєднання до корпусів допускається болтове; 

4) у ланцюг занулення забороняється встановлювати запобіжники, 

автомати відключення, вимикачі; 
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5) номінальний струм плавкої вставки запобіжника або струм уставки 

розчеплювача автомата Iвідм має задовольняти умові: 

кз

n

відм I
z

U
kI  , (2.4) 

де k  – коефіцієнт кратності струму замикання; Iкз – струм короткого замикання; 

U  – фазна напруга мережі; zn – повний опір петлі замикання – «фаза–нуль». 

Значення коефіцієнта кратності замикання k  згідно з ПУЕ має бути: 

– не менше 3 під час захисту запобіжниками або автоматами зі зворотно-

пропорційною залежністю від характеристики зміни струму; 

– не менше 4 під час захисту запобіжниками або автоматами зі зворотно-

пропорційною залежністю від характеристики зміни струму у 

вибухонебезпечних установах; 

– не менше 1,4 для автоматів з електромагнітними розчеплювачами та 

номінальною силою струму до 100 А та не менше 1,25 – для інших. 

Надійність вимкнення електроустановки залежить від величини опору 

петлі «фаза–нуль». З (2.4) випливає, що плавка вставка запобіжника надійно 

розплавиться або автомат спрацює за умови 

кз

n
kI

U
z  . (2.5) 

У разі невиконання умови (2.5) відключення пошкодженої дільниці 

ланцюга не відбудеться та корпус пошкодженої електроустановки буде весь час 

знаходитися під фазною напругою. У разі обриву нульового проводу ( nz ) 

корпус електроустановки також виявиться під фазною напругою (рис. 2.4). 

 Напругу на корпусі електроустановки під час обриву нульового проводу 

можна зменшити, якщо застосувати повторне заземлення. При цьому напруга 

на корпусі kU  за місцем обриву дорівнюватиме: 

n

n
nзk

RR

UR
RIU




0

, (2.6) 
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де I3 – струм замикання; 0R  – опір робочого заземлення нейтралі;  

nR  – опір повторного заземлення нульового проводу. 

 

а – повторне заземлення відсутнє; б – повторне заземлення є 

Рисунок 2.3 – Обрив нульового проводу у разі занулення 

 

Якщо 0RRn  , то напруга до та після обриву нульового проводу буде 

дорівнювати половині фазної напруги 
2

0

U
UU k   (рис. 2.4б). 

Відповідно до ПУЕ під час виконання повторного заземлення слід 

виконувати такі вимоги: 

1) повторне заземлення нульового проводу виконується на вводі у 

будинок, а також на кінцях ліній та відгалужень довжиною більше 200 м; 

2) під час розміщення занулених електроустановок поза будинками 

відстань від електроустановки до найближчого повторного заземлювача має 

бути не більше 100 м; 

3) загальний опір заземлювальних пристроїв усіх повторних заземлень 

нульового проводу не має перевищувати: 

– 5 Ом із напругою мережі 660/380 В; 

– 10 Ом із напругою мережі 380/220 В; 

– 20 Ом із напругою мережі 220/127 В, 

при цьому опір кожного з повторних заземлень не має перевищувати 15, 30,  

60 Ом відповідно. 
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Слід розуміти, що повторне заземлення нульового проводу тільки знижує 

небезпеку ураження, але не виключає її. 

Опис лабораторного обладнання 

Лабораторна робота проводиться на двох універсальних лабораторних 

стендах моделюванням параметрів електричної мережі, що досліджується з 

подальшим виміром напруги, прикладеної до тіла людини, та струму, що 

проходить крізь тіло людини.  

На першому лабораторному стенді замість реально наявних розподілених 

параметрів електричної мережі застосовані зосереджені активні опори та 

ємності, що можна змінювати за величиною під час виконання роботи. 

Опір тіла людини моделюється активним опором. 

Вимір струму, що проходить крізь тіло людини, виконується за 

допомогою міліамперметра, розташованого на вертикальній панелі 

універсального стенда. 

Вимір напруг виконується за допомогою вольтметра, що 

використовується спільно з універсальним стендом. 

Основні органи управління та індикації універсального стенда: 

 тумблер «Мережа», розташований на горизонтальній панелі стенда, та 

кнопка «Мережа», розташована на вертикальній панелі, що призначені для 

вмикання стенда; 

 тумблер «RO» призначений для моделювання режиму нейтралі мережі 

підключенням нейтралі до землі, при цьому нижнє положення перемикача 

відповідає мережі з ізольованою нейтраллю, а верхнє – мережі з 

глухозаземленою нейтраллю; 

 перемикачі «RA», «RB», «RC» установлюють величину опору ізоляції 

фаз відносно землі; 

 перемикачі «СА», «СВ», «СС» установлюють величину ємності фаз 

відносно землі; 

 перемикач «Rr» установлює величину опору тіла людини; 
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 тумблер «Замикання» призначений для моделювання замикання фази 

на корпус електроустановки, до якої доторкнулася людина; 

 розташовані поруч із тумблерами та перемикачами засоби індикації 

(лампочки, світлодіоди) призначені для сигналізації у разі включення. 

Під час виконання роботи для моделювання мережі, що досліджується в 

універсальному лабораторному стенді, застосовується понижена напруга. Тому 

всі вимірювані за допомогою вольтметра напруги необхідно множити на 10 для 

наведення результатів дослідження до реальної мережі. 

Дослідження занулення проводиться на другому універсальному 

лабораторному стенді. На стенді параметри занулення моделюються, та їх 

можна змінювати під час виконання роботи. 

Основні органи управління та індикації універсального стенда: 

– тумблер «Мережа», що розташований на горизонтальній панелі 

стенда, та кнопка «Мережа», що розташована на вертикальній панелі, 

призначені для включення стенда; 

– перемикач «R0» призначений для моделювання режиму нейтралі 

мережі та встановлює величину опору робочого заземлення нейтралі мережі; 

– тумблер «Занулення» призначений для створення занулення; 

– тумблер «Замикання 1» та «Замикання 2» призначені для 

моделювання замикань на корпусах першої та другої електроустановок 

відповідно; 

– тумблер «Обрив» призначений для моделювання обриву нульового 

проводу мережі; 

– перемикач « nR » установлює величину опору повторного заземлення; 

– перемикач « чR » установлює величину опору тіла людини; 

– перемикач « nZ » установлює опір петлі «фаза–нуль»; 

– розташовані поруч з тумблерами та перемикачами засоби індикації 

(лампочки, світлодіоди) призначені для сигналізації включення; 
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– міліамперметр А1 призначений для виміру струму, що проходить 

крізь тіло людини; 

– амперметр А2 призначений для виміру струму короткого замикання в 

ланцюзі «фаза–нуль»; 

– розташована на амперметрі праворуч ручка встановлює номінальний 

струм уставки розчеплювача автомата, значення якого показує червона стрілка 

на шкалі амперметра; 

– секундомір визначає виміри часу відключення пошкодженої дільниці 

ланцюга, наявна тут кнопка «Скидання» встановлює показання секундоміра в 

нульове положення. 

Спільно з універсальним стендом використовується вольтметр, що 

призначений для вимірювання напруги дотику. Під час виконання роботи в 

універсальному лабораторному стенді застосовується понижена напруга. Тому 

всі напруги, що вимірюються за допомогою вольтметра, необхідно помножити 

на 10 для наведення результатів дослідження до реальних умов мережі. 

Порядок роботи 

1. Ознайомитися з конструкцією, принципом дії та заходами безпеки під 

час роботи з лабораторним обладнанням. 

2. Узяти у викладача дані, необхідні для виконання роботи. 

2.1. Дані про активний опір ізоляції R1 та R2, ємності фаз C1 та С2, опір 

людини Rh1 та Rh2, необхідні для виконання експериментальних досліджень. 

Окрім того, для виконання дослідження занулення у викладача слід 

отримати варіант завдання (табл. 2.1) відповідно до якого вибираються: 

– опір робочого заземлення нейтралі мережі 0R ; 

– опір повторного заземлення nR ; 

– опір тіла людини hR ,  

номінальний струм уставки розчеплювача автомата відмI . 



 

 

29 

Таблиця 2.1 – Вхідні дані для дослідження занулення 

Параметри 

мережі 
Варіант завдання 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0R , Ом 2 3 4 10 2 3 10 2 4 

nR , Ом 3 4 10 30 30 10 4 3 30 

hR , кОм 1 2 3 4 5 10 1 2 3 

відмI , А 80 90 100 110 110 90 100 90 80 

 

2.2 Два варіанти розрахунку величини струму, що проходить крізь тіло 

людини при однополюсному дотику. 

3. Підготовка стенда до роботи. 

На першому універсальному стенді за допомогою тумблера « 0R » 

створити режим мережі з глухозаземленою нейтраллю (положення «Вимк»). 

Перемикачі «RA», «RВ», «RС» Установити в положення «», а перемикачі 

«СА», «CВ», «CС» – у положення «0». 

Тумблер «Замикання» установити в положення «Увімк». 

Вольтметр від стенда від’єднати. 

Увімкнути тумблер «Мережа» (загорається лампочка) та натиснути 

кнопку «Мережа» (загорається світлодіод). Стенд до роботи готовий. 

4. Оцінювання небезпеки мережі з глухозаземленою нейтраллю 

Виміряти лінійні та фазні напруги в мережі, показання занести до 

табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Лінійні та фазні напруги у мережі 

UA UB UC UAB UBC UAC 
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Виміряти величину напруги Uh , прикладеної до тіла людини, та величину 

струму Ih, що проходить крізь тіло людини, залежно від опору тіла людини Rh з 

постійними значеннями ємності фаз C1, C2 та опору ізоляції фаз R1, R2. Для 

цього: 

а) перемикачі «СА», «CВ», «CС» установити у положення C1, перемикачі 

«RA», «RВ», «RС» – у положення R1, а перемикач «Rh» установлювати в 

положення за завданням викладача; 

б) повторити вимірювання для величини ємності фази С2 та опору ізоляції 

R2, результати занести до табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 – Аналіз небезпеки електричної мережі залежно від опору 

тіла людини 

Людина 

Параметри електричного ланцюга 

C, мкФ R, кОм 
hR , кОм 

1 2 4 5 10   

Ih, мA CА=C1,  

CВ =C1,  

CС =C1 

RА= R1,  

RВ = R1,  

RС = R1 

      

Uh, B       

Ih, мА СА=С2,  

СВ = С2,  

CС = С2 

RА= R2,  

RВ = R2,  

RС = R2 

      

Uh, B       

 

Побудувати графіки залежностей зміни величини напруги прикладеної до 

тіла людини, та струму, що проходить крізь тіло людини, залежно від опору 

тіла людини (табл. 2.3). 

5. Дослідження занулення 

На другому універсальному лабораторному стенді моделюються 

параметри занулення та їх можна змінювати під час виконання роботи. 

Підготовка стенда до роботи. 

Установити: 
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а) перемикачі « nR », « зR », « чR », « 0R » у положення «»; 

б) тумблери «Обрив», «Занулення», «Замикання 1», «Замикання 2» у 

положення «Вимкн». 

Включити кнопку «Мережа» та тумблер «Мережа». Про готовність 

стенда до роботи свідчить загорання лампочки та світлодіода. 

Перевірити дієздатність автомата захисту. Для цього: 

а) установити тумблер «Занулення» у положення «Увімк.»; 

б) увімкнути тумблер «Замикання 2» – на корпусі другої 

електроустановки загорається світлодіод, це свідчить про те, що корпус 

знаходиться під напругою; 

в) установити перемикач « nZ » в положення «3 Ом» та переконатися в 

спрацюванні автомата захисту. 

Перевести пристрій у початковий стан. Для цього: 

а) вимкнути тумблер «Замикання 2»; 

б) двічі натиснути на вертикальній панелі кнопку «Мережа» (вимкнути та 

увімкнути). 

Визначаємо захисні властивості занулення. 

Установити перемикачі « nR », « 0R » та за допомогою ручки на амперметрі 

А2 номінальний струм уставки розчеплювача Івимк відповідно до варіанта 

завдання (табл. 2.1). 

Перемикач « чR » установити в положення «1 кОм». 

Перемикач « nZ » установити в положення «» та включити тумблер 

«Замикання 2». Виміряти: 

а) за міліамперметром А1 – струм hI , що проходить крізь тіло людини; 

б) за амперметром А2 – струм короткого замикання кзI ; 

в) за секундоміром – час відключення вимкt  електроустановки, при цьому, 

якщо відключення не відбулося протягом 30 с, то час відключення вважати 

нескінченним; 
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г) за вольтметром – напругу дотику на першій 1прU  та другій 2прU  

електроустановках (вимірювання виконувати, якщо відключення не відбулося 

протягом 30 с). 

Результати вимірювань занести до табл. 2.4. 

Перевести пристрій у початковий стан. 

Натиснути кнопку «Скидання» на секундомірі. 

Повторити вимірювання для різноманітних значень опору петлі «фаза–

нуль» nZ  відповідно до табл. 2.4. 

Побудувати графік залежності часу спрацювання автомата захисту від 

величини опору петлі «фаза–нуль». 

Таблиця 2.4 – Результати дослідження занулення 

nZ , Ом 
Час спрацювання 

захисту вимкt , с 
1прU , В 2прU , В 

кзI , А hI , мА 

3      

10      

15      

∞      

 

Перевести пристрій у початковий стан. 

Визначимо  вплив повторного заземлення нульового проводу на величину 

напруги дотику в разі обриву нульового проводу. 

Установити: 

а) перемикачі « nZ » – у положення «15 Ом», « 0R » – у положення «4 Ом», 

« чR » – у положення «1 кОм»; 

б) тумблери «Занулення» – у положення «Увімк.», «Обрив» – у 

положення «Увімкн.». 

Увімкнути тумблер «Замикання 2». 
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Змінюючи значення опору повторного заземлення « nR », згідно з табл. 2.5 

виміряти струм, що проходить крізь тіло людини, струм короткого замикання, 

напругу дотику на першій та другій електроустановках. 

Результати вимірювань занести до табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 – Результати дослідження впливу повторного заземлення 

нульового проводу у разі обриву нульового проводу 

nR , Ом 1прU , В 2прU , В 
кзI , А hI , мА 

3     

4     

10     

30     

∞     

 

Вимкнути тумблер «Замикання 2». 

Перевести пристрій у початковий стан. 

Визначаємо вплив повторного заземлення нульового проводу на 

величину напруги дотику за відсутністю обриву нульового проводу. 

Установити: 

а) перемикачі « nZ » – у положення «15 Ом», « 0R » – у положення «4 Ом», 

« чR » – у положення «1 кОм»; 

б) тумблери «Занулення» – у положення «Увімк.», «Обрив» – у 

положення «Вимкнуто». 

Увімкнути тумблер «Замикання 2». 

Змінюючи значення опору повторного заземлення « nR », згідно з табл. 2.6 

виміряти струм, що проходить крізь тіло людини, струм короткого замикання, 

напругу дотику на першій та другій електроустановках. 

Результати вимірювань занести до табл. 2.6. 
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Таблиця 2.6 – Результати дослідження впливу повторного заземлення 

нульового проводу у разі відсутності обриву нульового проводу 

nR , Ом 1прU , В 2прU , В 
кзI , А hI , мА 

3     

4     

10     

30     

∞     

 

Вимкнути тумблер «Замикання». 

За результатами вимірів побудувати графіки залежності напруги дотику 

на першій та другій електроустановках від величини опору повторного 

заземлення. 

6. Аналіз результатів. 

Провести аналіз небезпеки електричних мереж трифазного струму з 

глухозаземленою нейтраллю, використовуючи отримані результати вимірів. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Перелік обладнання та приладів. 

4. Рисунки 2.2, 2.3. 

5. Таблиці 2.2–2.6 із результатами вимірів. 

6. Побудувати графіки за результатами вимірів. 

7. Висновок про те, що захищає людину в мережі з глухозаземленою 

нейтраллю. 

8. Висновки про вплив опору петлі «фаза-нуль» на час відключення 

пошкодженої дільниці мережі та на величину напруги дотику в разі відсутності 

повторного заземлення, тобто оцінити ефективність занулення. 
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9. Висновки про вплив повторного заземлення нульового проводу на 

ефективність занулення у разі обриву та за відсутності обриву нульового 

проводу. 

Питання для підготовки до захисту лабораторної роботи 

1. Чому чинником небезпеки у разі поразки людини електричним 

струмом є «повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека», а не величина 

струму, що проходить крізь тіло людини? 

2. Які параметри мережі з глухозаземленою нейтраллю впливають на 

наслідок поразки людини електричним струмом у разі однополюсного та 

двополюсного дотику? 

3. Що таке занулення? Розгляньте принцип роботи занулення. 

4. Назвіть галузь застосування занулення. 

5. Побудуйте графік розподілу потенціалу вздовж нульового проводу під 

час занулення та замикання на корпус електроустановки. Повторне заземлення 

відсутнє, обриву нульового проводу немає. 

6. Побудуйте графік розподілу потенціалу вздовж нульового проводу під 

час занулення та замикання на корпус електроустановки. Повторне заземлення 

відсутнє, є обрив нульового проводу між електроустановкою та робочим 

заземленням нейтралі мережі. 

7. Побудуйте графік розподілу потенціалу вздовж нульового проводу під 

час занулення та замикання на корпус. Повторне заземлення є, обриву 

нульового проводу немає. 

Література: [1, 3, 4, 5]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження небезпеки замикання струмоведучих 

провідників на землю 

Мета: експериментальне оцінкювання небезпеки замикання 

струмопровідників на землю методом дослідження закону розподілу потенціалу 

у ґрунті поблизу місця замикання та визначення напруги дотику та кроку. 

Короткі теоретичні відомості 

Стікання струму в землю відбувається через провідник, що перебуває з 

нею в безпосередньому контакті. Такий контакт може бути випадковим чи 

навмисним. В останньому випадку провідник або група з’єднаних між собою 

провідників, що перебуває у контакті із землею, називається заземлювачем. 

Одиночний провідник, що перебуває в контакті із землею, називається 

одиночним заземлювачем, або заземлювальним електродом (іноді просто 

електродом), а заземлювач, що складається з кількох паралельно з’єднаних 

електродів, називається груповим, чи складним, заземлювачем.  

Причинами стікання струму в землю є замикання струмовідної частини 

на заземлений корпус електричного устаткування, падіння проводу на землю, 

використання землі як проводу тощо. В усіх цих випадках відбувається різке 

зниження потенціалу З  заземленої струмовідної частини до значення, яке 

дорівнює добутку струму , що стікає в землю, на опір, який цей струм зустрічає 

на своєму шляху, тобто на опір заземлювача розтіканню струму ЗR : 

ЗЗЗ RI . (3.1) 

Це явище, дуже сприятливе за умовами безпеки, використовують як засіб 

захисту від ураження струмом з випадковою появою напруги на металевих 

неструмовідних частинах, які із цією метою заземлюють. Однак поряд зі 

зниженням потенціалу заземленої струмовідної частини, під час стікання 

струму в землю виникають і негативні явища, а саме поява потенціалів на 

заземлювачі й металевих частинах, що перебувають у контакті з ним, а також 

на поверхні ґрунту навколо місця стікання струму в землю. Різниці потенціалів 
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окремих точок кола струму, що виникають при цьому, у тому числі точок на 

поверхні землі, можуть досягати великих значень і становити небезпеку для 

людини. Значення потенціалів, а отже, і обумовлена ними небезпека ураження 

людини струмом залежать від багатьох чинників: величини струму, що стікає в 

землю; форми, розмірів, кількості й взаємного розташування електродів, що 

складають груповий заземлювач; питомого опору ґрунту тощо.  

Для аналізу небезпеки замикання струмопровідних провідників на землю 

необхідно знати закон розподілу потенціалу в ґрунті поблизу місця замикання. 

Приймемо такі спрощення: 

1) під час замикання струм стікає у землю крізь одинокий заземлювач; 

2) заземлювач має напівсферичну форму; 

3) заземлювач заглиблений у однорідний та ізотропний ґрунт; 

4) питомий опір ґрунту у багато разів перевищує питомий опір матеріалу 

заземлювача. 

За цих умов струм у ґрунті буде розтікатися рівномірно у всіх напрямках 

та в ґрунті будуть утворюватися еквіпотенціальні поверхні, рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Розподіл потенціалу на поверхні землі навколо півкульового 

заземлювача 
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Потенціал φ точки x на поверхні ґрунту визначається за виразом 

x

k

x

I З 





2
, (3.2) 

де ЗI  – струм замикання (струм, що стікає на землю);   – питомий опір ґрунту; 

k – коефіцієнт, що залежить від величини струму замикання та питомого опору 

ґрунту. 

Мінімальний потенціал, тобто 0 , буде мати точка, що розташована 

від заземлювача на відстані x . Практично область нульового потенціалу 

починається на відстані 20 м від заземлювача. Максимальний потенціал буде 

при найменшому значенні x, яке дорівнює радіусу заземлювача, тобто 

безпосередньо на заземлювачі. 

Для людини, що торкається заземлювача (корпуса, що випадково 

опинився під напругою, проводу, що впав на землю та ін.) напруга дотику Unp  

визначається як різниця потенціалів руки φр та ноги φн: 
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, (3.3) 

де 
x

xx З


 
– коефіцієнт дотику; 

З

З
З

x

I
U





2
  – напруга замикання;  

zx , x  – відповідно радіус заземлювача та координата надходження людини на 

ґрунті відносно заземлювача (рис. 3.1). 

Поблизу заземлювача напруга дотику не являє собою небезпеку для 

людини. У разі віддалення напруга зростає та на певній відстані від 

заземлювача досягне небезпечної для людини величини, та у разі достатнього 

віддалення буде дорівнювати напрузі замикання. 

До людини, що знаходиться у полі розтікання струму, буде прикладена 

напруга Uш, яка визнається як різниця потенціалів точок ґрунту знаходження 

однієї φн1  та другої φн2  ноги (точки А і В, рис. 3.2). 
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де,
)( axx

axЗ


  – коефіцієнт напруги кроку; x – відстань від людини до 

заземлювача (рис.3.2); а – ширина кроку людини. 

 

 

Рисунок 3.2 – Напруга кроку 

 

Поблизу заземлювача напруга кроку велика та являє небезпеку для 

людини. У разі віддалення напруга кроку зменшується та на певній відстані від 

заземлювача напруга кроку перестає бути небезпечною для людини, та у разі 

достатнього віддалення буде дорівнювати нулю. Напруга кроку також буде 

дорівнювати нулю, якщо ноги людини знаходяться на еквіпотенційній лінії та у 

разі ширини кроку, що дорівнює нулю. 

Коефіцієнт α та β ураховують форму кривої φ(х) конфігурацію 

заземлювача та положення людини відносно заземлювача. 

Опір заземлювача розтіканню струму 

3

3
2 x

R



 . (3.5) 

У разі впливу напруги дотику або кроку струм, що проходить крізь тіло 

людини Ih, дорівнюватиме: 
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де Rзаг – загальний опір тіла людини, що знаходиться у полі розтікання струму, 

що дорівнює сумі опору тіла людини, взуття та ін. 

Опис лабораторного обладнання 

Лабораторна робота проводиться на універсальному лабораторному 

стенді методом моделювання замикання струмоведучого провідника на землю з 

подальшим вимірюванням напруги дотику та кроку. 

У стенді максимальна відстань від заземлювача до точки ґрунту, 

потенціал якої умовно можна прийняти таким, що дорівнює нулю, складає  

42 см, що у реальних умовах відповідає 20 м. Варіант ґрунту встановлюється 

натиском кнопки (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 – Варіанти ґрунту, що використовуються в лабораторній 

роботі 

Номер кнопки Ґрунт Питомий опір, Ом.м 

1 Пісок 700 

2 Суглинок 100 

3 Глина 40 

4 Чорнозем 20 

 

Вимірювання струму, що стікає в землю, виконується за допомогою 

міліамперметра, розташованого на вертикальній панелі стенда. 

Вимірювання потенціалу точок ґрунту та напруги дотику виконуються за 

допомогою окремого вольтметра. 

Основні органи управління та індикації універсального стенда: 

– тумблер «Мережа», що розташований на горизонтальній панелі 

(базовому блоці) стенда, та кнопка «Мережа», що розташована на вертикальній 

панелі, призначені для вмикання стенда; 

– перемикач «UМережа»  встановлює величину напруги замикання 

(напруги в мережі) відповідно до варіанту завдання; 

– кнопки «Номер ґрунту» встановлюють параметри ґрунту (табл. 3.1); 
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– тумблер «Замикання» призначений для моделювання замикання 

струмоведучого провідника на землю (замикання частин електрообладнання на 

заземлений корпус); 

– засоби індикації (лампочки, світлодіоди) призначені для сигналізації 

включення стенда та замикання на землю. 

У стенді застосовується понижена напруга. Усі вимірювані напруги 

необхідно перераховувати для наведення результатів вимірів до реальної 

напруги замикання на землю. 

Порядок роботи  

1. Ознайомитися з конструкцією, принципом дії та заходами безпеки під 

час роботи з лабораторним обладнанням. 

2. Узяти у викладача дані, необхідні для виконання роботи: 

а) варіант завдання (табл. 3.2), відповідно до якого вибираються дані до 

номера ґрунту, напруги мережі UМережа у стенді, реальної напруги замикання 

UР, загального опору RЗАГ людини; 

б) номер електроустановки, відносно якої буде досліджуватися зміна 

напруги дотику. 

Таблиця 3.2 – Варіанти завдань до лабораторної роботи 

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 

Напруга UМережа, В 20 14 10 6 18 10 20 

Номер ґрунту 1 3 4 2 3 1 2 

Haпруга UР, В 380 220 127 380 220 440 220 

Опір RЗАГ, кОм 10 5 2 15 4 15 10 

 

3. Підготовка стенда до роботи. 

Установити перемикач «UМережа,» та натиснути кнопку «Номер ґрунту» 

згідно з варіантом завдання. 

Тумблер «Замикання» встановити у положення «Вимкн.». 

Увімкнути тумблер «Мережа» (загорається лампочка) та натиснути 

кнопку «Мережа» (загорається світлодіод). Стенд до роботи готовий. 
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4. Визначення опору заземлення. 

Увімкнути тумблер «Замикання» (загорається світлодіод).  

За міліамперметром визначити струм Iз, що стікає на землю. За напругою 

мережі UМережа визначити опір заземлювача Rз: 

З

Мережа

З
І

U
R  . (3.7) 

Результати занести до табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 – Вимір параметрів заземлювача 

UМережа,  В Iз, мА Rз,Ом 

   

 

5. Дослідження електричного поля. 

Виміряти потенціали точок ґрунту, усунених від заземлювача на відстані 

0...42 см. Результати занести до табл. 3.4. Відстань на стенді LС  перерахувати 

на реальну відстань LР, а потенціали напруги на стенді  φС – на реальні 

потенціали напруги φР:  

;476,0 CP LL     φР=
Мережа

Р

U

U
 φС. (3.8) 

Побудувати залежність розподілу потенціалів точок ґрунту за мірою 

віддалення від заземлювача, визначивши на графіку модельовані та реальні 

відстані. 

Таблиця 3.4 – Потенціал точок ґрунту  

Відстань на стенді LС, см 0 3 ... 39 42 

Потенціал ґрунту на стенді φС, В   ...   

Реальна відстань LР, м 0 1,43 ... 18,56 20 

Реальний потенціал грунту φР, В   ...   
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6. Дослідження напруги дотику. 

Виміряти напругу дотику для відстаней 0...42 см від заданої 

електроустановки. Результати вимірів занести до табл. 3.5. Напруги на стенді 

UПР.С  перерахувати на реальні напруги дотику UПР.Р: 

UПР.Р  =
Мережа

Р

U

U
 UПР.С ,  (3.9) 

Таблиця 3.5 – Напруга дотику  

Відстань на стенді LС, см 0 3 ... 39 40 

Напруга дотику на стенді UПР.С ,В   ...   

Реальна відстань LР, м 0 1,43 ... 18,56 20 

Реальна напруга дотику UПР.Р , B   ...   

 

Побудувати залежність зміни напруги дотику за мірою вилучення від 

заземлювача, визначивши модельовані та реальні відстані. 

7. Визначення напруги кроку. 

За графіком потенційної кривої, послідовно переміщуючись від 

заземлювача на ширину кроку, визначити потенціали точок ґрунту, на яких 

знаходяться ноги людини. Ширину кроку прийняти такою, щоб дорівнювала 

0,8 м. Обчислити напругу кроку та струм, що проходить крізь тіло людини. 

Напругу кроку слід обчислювати до кроку, за яким напруга та струм, що 

проходить крізь тіло людини, будуть безпечними для людини. Результати 

занести до табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 – Напруга кроку 

Номер кроку 1 2 3 ... 

Відстань ніг від заземлювача, м 0/0,8 0,8/1,6 1,6/2,4 ... 

Потенціал ближньої ноги, В     

Потенціал дальньої ноги, В     

Напруга кроку, В     

Струм, що проходить крізь тіло людини, мА     
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8. Аналіз результатів. 

Використовуючи формулу (3.5), оцінити відстань від заземлювача, за якої 

струм, що проходить крізь тіло людини під час впливу напруги дотику, не буде 

небезпекою для людини. 

За отриманими результатами (табл. 3.6) виділити небезпечну для людини 

зону в полі розтікання струму та вказати цю зону на графіку зміни потенціалу 

точок ґрунту. Порівняти отриману небезпечну зону із зоною, де напруга кроку 

не перевищує 25 В. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Перелік обладнання та приладів. 

4. Рисунок 3.1. 

5. Таблиці 3.3–3.6 із результатами вимірювання. 

6. Графіки, побудовані за результатами вимірювання, із вказівкою  

(табл. 3.4, 3.5) небезпечної для людини зони у полі розтікання струму. 

7. Висновки про реальні розміри небезпечної для людини зони у полі 

розтікання струму. 

Питання для підготовки до захисту лабораторної роботи 

1. За яким законом відбувається розподіл потенціалу на поверхні грунту 

під час стікання струму у землю крізь одинокий заземлювач? Обґрунтуйте 

відповідь. 

2. Що таке «напруга дотику» та «напруга кроку»? 

3. Як змінюється за мірою віддалення від заземлювача для людини 

небезпека напруги дотику та небезпека напруги кроку? 

4. На яку відстань можна наближатися до місця падіння на землю 

проводу на відкритій місцевості та у приміщенні? 

5. Поясніть термін «напруга кроку». 

6. Поясніть термін «напруга дотику». 

Література: [3, 6]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження опору тіла людини електричному струму 

 

Увага! Робота може виконуватися тільки як демонстраційна 

 

Мета: експериментальне визначення основних параметрів 

електричного опору тіла людини методом дослідження впливу частоти та сили 

струму, що проходить крізь тіло людини, а також площини електродів на 

величину опору. 

Короткі теоретичні відомості 

Завдяки використанню електроенергії в побуті й на виробництві 

зумовлює той факт, що небезпека ураження електричним струмом людини є 

найбільш розповсюдженою небезпекою. У разі експлуатації електрообладнання 

можливий дотик людини до металевих частин, що знаходяться під напругою. У 

цьому випадку струм Ih, що проходить крізь тіло людини, може бути 

визначений за виразом 

Z

U
I h  , (4.1) 

де U – напруга, прикладена до тіла людини; Z – повний комплексний опір тіла 

людини.
 
 

Електричний струм під час проходження крізь тіло людини має 

біологічну, термічну, електролітичну дії. Окрім того, він є основною причиною 

електротравм та електроударів. 

Характерні значення електричного струму наведені в табл. 4.1. 

Тіло людини є провідником електричного струму. Однак провідність 

живої тканини на відміну від звичайних провідників обумовлена не тільки її 

фізичними властивостями, але й дуже складними біохімічними й біофізичними 

процесами, властивими лише живій матерії. Унаслідок цього опір тіла людини є 

змінною величиною, що має нелінійну залежність від множини чинників, у 

тому числі від стану шкіри, параметрів електричного кола, фізіологічних 
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чинників і стану навколишнього середовища. Отже, тіло людини можна 

розглядати як провідник особливого роду, що має змінний опір і володіє 

якоюсь мірою властивостями провідників першого роду (напівпровідники) і 

другого роду (електроліти).  

Таблиця 4.1 – Характерні значення струму 

Особливості 

впливу 

Значення струму, мА 

Змінний струм Постійний струм 

Пороговий відчутний струм 0,5... 1,5 5...7 

Пороговий невідпускаючий 

струм 

10...15 50... 80 

Пороговий фібріляційний 

струм 

100...500 300... 500 

Безумовно смертельний 

струм 

Понад 500 Понад 500 

 

Електричний опір різних тканин тіла людини неоднаковий: шкіра, кістки, 

жирова тканина, сухожилля й хрящі мають відносно великий опір, а м’язова 

тканина, кров, лімфа й особливо спинний і головний мозок – малий. Наприклад, 

при струмі 50 Гц питомий об’ємний опір становить, Ом·м: 

– шкіри сухої  – 3·103–2·104; 

– кістки (без окістя) –104–2·106; 

– жирової тканини – 30–60; 

– м'язової тканини – 1,5–3; 

– крові – 1–2; 

– спинномозкової рідини – 0,5–0,6 

Із цих даних випливає, що порівняно з іншими тканинами шкіра має дуже 

великий питомий опір, що є головним чинником, який визначає опір тіла 

людини в цілому. 



 

 

47 

Опір тіла людини, тобто опір між двома електродами, накладеними на 

поверхню тіла, у різних людей неоднаковий. Неоднаковим виявляється він і в 

однієї людини в різний час і в різних умовах вимірювання.  

Опір тіла людини можна умовно вважати таким, що складається з трьох 

послідовно ввімкнених опорів (рис. 4.1,а,б): двох однакових комплексних 

опорів зовнішнього шару шкіри, тобто епідермісу, і одного активного опору 

внутрішніх тканин тіла (яке містить у собі два опори – внутрішніх шарів шкіри, 

тобто дерми, і підшкірних тканин тіла). 

 

а – схема вимірювання опору; б – еквівалентна схема опору тіла людини;  

в – спрощена еквівалентна схема; 1 – електроди; 2 – зовнішній шар шкіри 

(епідерміс); 3 – внутрішні тканини тіла (внутрішні шари шкіри й підшкірних 

тканин); RВ – опір внутрішніх тканин; Rе – активний опір епідермісу; 

Се – ємність епідермісу 

Рисунок 4.1 – До визначення електричного опору тіла людини 

 

Повний опір тіла людини можна визначити за формулою 

BeK RZZ  2 , (4.2) 

де ZK – повний опір шкіряного покрову. 

З (4.2) одержуємо, що опір шкіряного покрову Zе  дорівнює: 

.
2

B
e

RZ
Z


  (4.3) 

Водночас з еквівалентної схеми (рис.4.1) випливає, що  
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ee

ee
e

XR

XR
Z


 ;    

ee

e
fCjCj

X
 2

11
 , (4.4) 

де Хе – ємнісний опір шкіри; f, ω – частота та кругова частота відповідно 

струму, що проходить крізь тіло людини.
 
 

З (4.4) випливає, що для вимірювання внутрішнього опору RB можна 

використати струм високої частоти – із зростанням частоти струму ємнісний 

опір шкіри зменшується. У разі високих частот внутрішній опір дорівнює 

повному опору: 

ZRB  , у разі f 20 кГц. (4.5) 

У разі зменшення частоти ( f → 0) ємнісний опір зростає та виявляється 

значно більшим від активного опору шкіри Rе. Опір шкіри тіла людини можна 

обчислити за формулою 

2

)0( B
e

RZ
R


 , (4.6) 

де Z (0) – повний опір тіла людини постійному струму. 

Для визначення величини Z(0) використовується засіб екстраполяції. 

Прийнявши Се – ємність конденсатора, мкФ, f – частоту струму, кГц,  

Rе – активний опір шкіри, кОм, можна визначити величину повного опору 

шкіри змінному струму, кОм:  

2)2(1 ee

e
K

CfR

R
Z


 . (4.7) 

За формулою (4.7) можна отримати вираз для розрахунку ємності 

зовнішнього шару шкіри: 

222

22

4,39 fRZ

ZR
C

eK

Ke
e




.

 (4.8) 

Опис лабораторного обладнання 

Лабораторна робота проводиться на універсальному лабораторному 

стенді способом моделювання параметрів тіла людини із подальшим 
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вимірюванням напруги, що прикладається до тіла людини, та струму, що 

проходить крізь тіло людини. 

Параметри тіла людини моделюються активними опорами та ємностями, 

які можна змінювати за величиною. Еквівалентна площа електродів дорівнює 

12,5 см2 та 25 см2. 

У склад стенда входить генератор фіксованих частот із регулюванням 

амплітуди коливань у діапазоні 20 Гц...150 кГц. 

Струм, що проходить крізь тіло людини, визначається за допомогою 

міліамперметра, розташованого на вертикальній панелі стенда. 

Вимір напруги, прикладеної до тіла людини, виконується за допомогою 

вольтметра, що використовується спільно зі стендом. 

Основні органи управління та індикації універсального стенда: 

– тумблер «Мережа», розташований на горизонтальній панелі стенда; 

– ручка «Peг. виходу», що дозволить регулювати амплітуду вихідного 

сигналу генератора – напруги, прикладеної до тіла людини; 

– перемикачі «Частота» та «Множник» призначені для встановлення 

частоти генератора; 

– перемикач «S1–S2» установлюють еквівалентну площу електродів  

S1 = 25 см2, S2 = 12,5 см2; 

– перемикач «Варіант» дозволяє задати варіант параметрів тіла людини за 

вказівкою викладача; 

– розташований поруч із тумблером світлодіод призначений для 

сигналізації у разі вмикання. 

Порядок роботи 

1. Ознайомитися з конструкцією, принципом дії та заходами безпеки під 

час роботи з лабораторним обладнанням. 

2. Взяти у викладача дані, необхідні для виконання роботи. За табл. 4.2 

обрати варіант завдання. 
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Таблиця 4.2 – Варіанти завдання до лабораторної роботи 

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 

Номер моделі 1 3 4 2 3 2 1 

Величина струму hI , мА 0,4 0,3 0,2 0,5 0,1 0,4 0,3 

Частота струму f , кГц 2,0 1,0 1,0 2,0 4,0 2,0 1,0 

 

3. Підготовка стенда до роботи. 

Увімкнути тумблер «Мережа», при цьому загорається світлодіод, що 

свідчить про готовність стенду до роботи. 

4. Дослідження залежності опору тіла людини електричному струму від 

сили струму. 

За допомогою перемикачів «Частота» та «Множник» генератора 

встановити задану частоту струму f (табл. 4.2). 

Обертаючи праворуч ручку «Peг. виходу», встановлювати струм hI  в 

ланцюзі за міліамперметром на стенді згідно з табл. 4.3. 

Значення напруги, прикладеної до тіла людини, визначити за 

вольтметром. Результати занести до табл. 4.3. 

Вимірювання проводити для двох площин електродів, які обираються 

перемикачем «S1–S2». 

Значення опору тіла людини електричному струму визначити за 

формулою (4.1) та занести у таблицю вимірів. 

Таблиця 4.3 – Результати вимірювань при постійній частоті f = _____кГц 

Сила струму, 

mA 

Площа електродів 

Sl = 25 см2 S2 = 12,5cм2 

U, В Z, кОм U, В Z, кОм 

1 2 3 4 5 

0,1     

0,2     
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Продовження таблиці 4.3. 

1 2 3 4 5 

0,3     

0,4     

0,5     

0,6     

Позначки: U – напруга прикладена до тіла людини; Z – повний опір тіла людини. 

 

5. Визначення параметрів електричного опору тіла людини. 

За формулою (4.5) визначити внутрішній опір тіла людини. 

Визначити опір тіла людини при постійному струмі засобом 

екстраполяції. У лінійному масштабі в координатах «опір, частота» будуємо 

графік )( ffZ   при f  = 20...100 Гц. (рис. 4.2). 

 

Z, кОм

f, Гц10 20 30 40 50 60 70 80 90
 

Рисунок 4.2 – Визначення опору тіла людини постійному струму 

 

За формулою (4.6) розрахувати активний опір зовнішнього шару шкіри. 

За формулою (4.3) визначити повний опір шкіри на частоті, зазначеної у 

варіанті завдання. 

За формулою (4.8) визначити ємність зовнішнього шару шкіри, а за 

формулою (4.4) визначити ємнісний опір шкіряного покрову. 

Отримані значення основних параметрів електричного опору тіла людини 

занести до табл. 4.4. 
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Таблиця 4.4 – Основні параметри опору тіла людини електричному 

струму 

Площа 

електродів, см2 

Параметри електричного опору 

RЕ, кOм 
Z(0), 

кОм 
RВ, Ом 

Частота струму f =_____   кГц 

Z, кОм ZХ, кОм СК, мкФ ХК, кOм 

Sl = 25        

S2 = 12,5        

 

Скласти еквівалентну схему опору тіла людини для шляху струму «рука–

рука» та нанести на неї значення основних параметрів, отриманих під час 

виконання лабораторної роботи. 

6. Аналіз результатів. 

Побудувати графіки та провести аналіз залежності опору тіла людини від 

електричного струму (частоту струму відкладати у логарифмічному масштабі). 

Указати небезпечну величину напруги в електричному ланцюзі, 

замикання якої може відбутися крізь тіло людини. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Перелік обладнання та приладів. 

4. Рисунок 4.2. 

5. Таблиці 4.3, 4.4 із результатами вимірів. 

6. Графіки, побудовані за результатами вимірів (табл. 4.3, 4.4). 

7. Висновки щодо залежності складових повного опору тіла людини 

електричному струму від зовнішніх чинників. 

Питання для підготовки до захисту лабораторної роботи 

1. Складіть еквівалентні схеми опору тіла людини для шляху струму 

«рука–рука», «рука–ноги». 
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2. Як зміниться повний опір тіла людини у разі забруднення шкіри та під 

час пошкодження шкіри? 

3. Як зміниться повний опір тіла людини у разі збільшення площі 

електродів у діапазоні частот доданої напруги 1 Гц–10 кГц, 20–200кГц? 

4. Як зміниться повний опір тіла людини у разі збільшення прикладеної 

напруги?  

5. Наведіть та поясніть фізичну модель опору тіла людини електричному 

струму. 

6. Наведіть види електричних травм. 

Література: [2, 3, 6, 7]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Дослідження стану захисного заземлення засобом 

амперметра–вольтметра та засобів контролю ізоляції 

Мета: експериментальне вивчення засобів контролю ізоляції способом 

практичного вимірювання опору ізоляції за схемою трьох вольтметрів та 

мегометром, дослідження захисного заземлення контролюванням стану 

заземлення засобом амперметра–вольтметра.. 

Короткі теоретичні відомості 

Робоча ізоляція – це електрична ізоляція струмоведучих частин 

електроустановки, що забезпечує її нормальну роботу та захист від ураження 

електричним струмом. Стан ізоляції у значній мірі визначає безпеку 

електричних мереж. Зокрема, опір ізоляції в мережах з ізольованою нейтраллю 

визначає в разі однополюсного дотику величину струму, що проходить крізь 

тіло людини. У мережах із заземленою нейтраллю струм, що проходить крізь 

тіло людини, у разі однополюсного дотику не залежить від опору ізоляції. Але в 

разі поганого стану ізоляції виникає небезпека ураження під час дотику до 

ізольованих проводів, а також виникає небезпека замикання на корпус 

обладнання, з яким людина під час роботи має контакт. 
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Для вияву дефектів проводиться контроль ізоляції, що полягає у 

вимірюванні її активного опору. 

Контроль ізоляції буває: 

– приймально-здавальний – проводиться у разі введення до експлуатації 

електроустановок, у тому числі після ремонту; 

– періодичний – проводиться у терміни, встановлені ПУЕ, або в разі 

вияву дефектів; 

– постійний – проводиться безперервно у процесі експлуатації 

електроустановок. 

Згідно з ПУЕ, на час проведення приймально-здавального та 

періодичного контролю вимірюванням опору ізоляції електроустановка або 

дільниця  мережі має бути вимкнена. Опір ізоляції вимірюється для кожної 

фази відносно землі та між фазами на кожній дільниці між двома послідовно 

встановленими запобіжниками, пристроями захисту та іншими пристроями, а 

також за останнім запобіжником. 

Схема вимірювання опору ізоляції мегомметром наведена на рис. 5.1. 

 А 

B 

C 

ra 

O 

rX rX 

rab 

rb rc rbc 
rac 

N

C

B

A

 

Рисунок 5.1 – Схема виміру ізоляції мегомметром 

 

Згідно з ПУЕ опір ізоляції у мережах до 1000 В має бути не нижче 

0,5 МОм на фазу. 

Для періодичного контролю ізоляції застосовують мегомметри типу 

Ф4101, що розраховані на напругу 100, 500, 1000 В. 
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Постійний контроль опору ізоляції усієї мережі здійснюється під 

навантаженням. Найпростішою схемою контролю є схема трьох вольтметрів 

(рис. 5.2), які увімкнуті за схемою «зірка» із заземленою спільною точкою. 

Кожний вольтметр показує напругу відносно землі тієї фази, до якої він 

підключений. У разі справної ізоляції провідності ізоляції фаз приблизно 

дорівнюють одне одному, зміщення нейтралі невелике та напруги фаз відносно 

землі приблизно дорівнюють фазним напругам джерела. У разі погіршення 

опору ізоляції збільшується зміщення нейтралі, що веде до зменшення напруги 

у пошкодженій фазі. Зокрема, у разі глухого замикання на землю напруга 

пошкодженої фази буде близька до нуля, а напруги справних фаз наблизяться 

до лінійних. Відповідно, один вольтметр буде показувати нуль, а два інших – 

лінійні напруги. 

 

V V V 

Rз 

rА cА 
 rВ cВ 

 rС cС 

С 

В 

А 

 

Рисунок 5.2 – Схема трьох вольтметрів 

 

За показаннями вольтметрів можна зробити висновок лише щодо 

наявності погіршення стану ізоляції, але не про величину опору ізоляції. У разі 

одночасного погіршення ізоляції, наприклад, старіння, навіть до короткого 

замикання вольтметри будуть вимірювати фазну напругу. 

Контроль захисного заземлення. 

Слід уяснити, що захисне заземлення зазвичай конструктивно 

виконується у вигляді декількох вертикальних стиржневих заземлювачів, 

занурених у землю на певну глибину та з’єднаних горизонтальною смугою. 

Опір заземлення залежить від питомого опору ґрунту. Опір заземлення 
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необхідно періодично контролювати, оскільки внаслідок корозії заземлювачів 

або їх механічних пошкоджень опір може перевищити допустиму величину. 

Контроль стану заземлення слід проводити перед початком експлуатації та 

щорічно в разі найбільшого засихання та замерзання ґрунту. Опір захисного 

заземлення має бути не більше 10 Ом. 

Вимірювання опору заземлювачів може бути проведено різноманітними 

засобами. Найбільшого поширення здобув засіб амперметр–вольтметра, суть 

якого полягає у такому (рис. 5.3): 

а) допоміжний заземлювач B  та зонд З  установлюються на такій відстані 

один від одного та від контрольованого заземлювального пристрою xR , щоб їх 

поля розтікання не накладалися; 

б) вольтметром V  вимірюється падіння напруги U  між заземлювальним 

пристроєм xR  та зондом З ; 

в) амперметром A , який увімкнуто в ланцюг заземлювачів, вимірюється 

струм розтікання І; 

г) опір заземлювального пристрою визначається за формулою 

I

U
Rx  . (5.1) 

 

A 

V 

Rx 
З В 

 

Рисунок 5.3 – Схема вимірювання опору заземлювального пристрою 

 

Опис лабораторної установки 

Лабораторна робота проводиться на двох універсальних лабораторних 

стендах. 
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На першому універсальному стенді методом моделювання трипровідної 

електричної мережі з ізольованою нейтраллю та подальшим виміром ізоляції 

засобом трьох вольтметрів та мегомметра.  

Основні органи управління та індикації універсального стенда: 

– тумблер «Мережа», що розташований на горизонтальній панелі 

стенда, та кнопка «Мережа», що розташована на універсальній панелі, 

призначені для вмикання стенда; 

– кнопка «Витік» (кнопки «ФА», «ФВ», «ФС», «Вимкн.») призначені для 

моделювання погіршення стану ізоляції у відповідних фазах; 

– перемикачі «rА», «rВ», «rС», призначенні для моделювання величини 

опору ізоляції фаз (відповідно до варіанта); 

– кнопка «Витік АВС» призначена для моделювання одночасного 

погіршення стану ізоляції в усіх фазах, а перемикачем « ABCr » задається 

величина одночасного витоку струму; 

– три вольтметри призначені для індикації фазних напруг. 

Додатково зі стендом використовується мегомметр Ф4101. Його основні 

органи управління та індикації: 

– кнопка «Увімкн.» призначена для вмикання приладу; 

– регулятори «Вст.∞» та «Вст. 0» призначені для настройки приладу; 

– кнопки «100 V», «500 V», «1000 V» призначені для увімкнення 

відповідної випробувальної напруги; 

– кнопки «Шкала» призначені для увімкнення відповідного діапазону 

вимірювання приладу; 

– кнопка «Вимкн.» призначена для виконання вимірювань. 

На другому універсальному лабораторному стенді здійснюється 

дослідження захисного заземлення методом моделювання захисного 

заземлення з подальшим вимірюванням опору заземлення засобом амперметра-

вольтметра та дослідженням впливу взаємного розташування електродів на 

результати вимірювань. 
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Вимірювання струму, що стікає на землю, виконується за допомогою 

амперметра, розташованого на вертикальній панелі стенда. 

Вимірювання падіння напруги на заземлювачах виконується за 

допомогою вольтметра, розташованого на вертикальній панелі стенда. 

Основні органи управління та індикації універсального стенда: тумблер 

«Мережа», що розташований на горизонтальній панелі (базовому блоці) стенда, 

та кнопка «Мережа», що розташована на вертикальній панелі, призначені для 

вмикання стенда. 

Перемикач «1–2–3–4» встановлює варіант заземлювального пристрою. 

На стенді є гнізда для приєднання амперметра та вольтметра до 

заземлювального пристрою, зонду та допоміжного заземлювача. 

Схема вимірювань збирається перед виконанням роботи. 

Порядок роботи 

1. Ознайомитися з конструкцією, принципом дії та заходами безпеки під 

час роботи з лабораторним обладнанням. 

2. Узяти у викладача дані, необхідні для виконання роботи.  

Для дослідження засобів контролю ізоляції необхідно отримати у 

викладача варіанти завдань для контролю ізоляції засобом трьох вольтметрів 

(табл. 5.1) та мегомметром (табл.5.2). 

Таблиця 5.1 – Варіант завдання для засобу трьох вольтметрів 

Варіант 

завдання 
Витік струму 

Положення перемикачів 

Ar  Br  Cr  

1 2 3 4 5 

1 ФА 1,3,5 1 1 

2 ФА 1,2,5 1 1 

3 ФА 2,3,5 1 1 

4 ФА 2,4,5 1 1 

5 ФВ 1 2,4,5, 1 

6 ФВ 1 2,3,5 1 
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Продовження таблиці 5.1 
 

1 2 3 4 5 

7 ФВ 1 1,2,5 1 

8 ФВ 1 1,3,5 1 

9 ФС 1 1 1,3,5 

10 ФС 1 1 2,3,5 

11 ФС 1 1 1,2,5 

12 ФС 1 1 2,4,5 

 

Таблиця 5.2 – Варіант завдання для контролю ізоляції мегомметром 

Положення 

перемикачів 

Номер завдання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ar  1 2 3 4 5 2 5 2 3 4 1 5 

Br  1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 5 

Cr  1 5 2 4 3 1 5 2 4 3 1 5 

 

Для дослідження стану захисного заземлення необхідно отримати варіант 

завдання (табл. 5.3) відповідно до якого вибирається варіант заземлювального 

пристрою. 

Таблиця 5.3 – Варіанти завдань для дослідження стану захисного 

заземлення 

Вхідні дані Варіант 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Варіант заземлювачів 

(номер кнопки на стенді) 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

 

3. Підготовка стенда до роботи. 

Увімкнути тумблер «Мережа» та кнопку «Мережа». Мегомметр не 

вмикати. 
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4. Дослідження витоку струму засобом трьох вольтметрів 

Для моделювання витоку струму в одній із фаз необхідно у відповідності 

до завдання встановити кнопку «Витік» та перемикачі «1», «2», «3», «4», «5» 

(табл. 5.1). 

Показання вольтметрів занести до табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 – Показання вольтметрів у разі зміни опору в одній із фаз 

Номер 

варіанта 

Положення перемикачів Показання вольтметрів 

Ar  Br  Cr  AV  BV  CV  

       

 

Для моделювання симетричного зниження опору ізоляції усіх трьох фаз 

необхідно натиснути кнопку «Витік АВС» та послідовно встановлювати 

перемикач « ABCr » у положення «1», «2», «3», «4», «5». 

Показники вольтметрів занести до табл. 5.5. 

 

Таблиця 5.5 – Показання вольтметрів у разі одночасного погіршення 

ізоляції у трьох фазах 

Положення перемикача « ABCr » 
Показання вольтметрів, В 

AV  BV  CV  

1    

2    

3    

4    

5    

 

5. Вимірювання опору ізоляції мегомметром. 

 

Увага! Вимірювання проводити за відсутності напруги на дільниці, де 

перевіряється мережа! 
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Відтиснути кнопку «Мережа» та вимкнути тумблер «Мережа» на стенді. 

Під’єднати вольтметр почергово до кожної з фаз мережі й землі та 

переконатися у відсутності напруги на усіх фазах. 

Перемикачі « Ar », « Br », « Cr » установити у положення згідно з варіантом. 

 

Увага! Під час роботи з мегомметром слід не торкатися до з’єднувальних 

проводів, струмопровідних елементів мегомметра та дільниці, де вимірюється 

опір. 

 

Для вимірювання опору ізоляції фаз відносно землі та між фазами слід: 

– з’єднати корпус мегомметра (клему «Е») з корпусом універсального 

лабораторного стенда; 

– увімкнути мегомметр натиском кнопки «Увімкн.», при цьому 

загорається світлодіод; 

– натиснути кнопку «500 V» та увімкнути робочу напругу 500 В; 

– установити кнопку «Шкала» у положення «1»; 

– роз’єднати затискачі « Xr », «–» та, натиснувши кнопку «Вимкн.», 

установити ручкою «Вст. ∞» стрілку покажчик на відмітку «∞»; 

– з’єднати затискачі « Xr », «–» та, натиснувши кнопку «Вимкн.», ручкою 

«Вст. 0» установити стрілку покажчик на відмітку «0» шкали «1»; 

– підключити фазу А та землю мережі до затискачів « Xr », «–»; 

– натиснути кнопку «Вимкн.», подавши на дільницю мережі високу 

напругу (протягом вимірів кнопку тримати натиснутою), з наближенням 

стрілки покажчика до відмітки «∞» кнопки «Шкала» встановити у положення, 

за яким покажчик установиться у робочій частині шкали; 

– зробити відлік виміряного опору за відповідною шкалою, помножити 

отриманий результат на множник, відповідний цьому діапазону вимірювань та 

робочій напрузі; 

– відпустити кнопку «Вимкн.», кнопку «Шкала» встановити у положення 
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«1»; 

– результати вимірювань занести до табл. 5.6. 

Аналогічно до попереднього вимірювання провести дослідження опору 

ізоляції для фази В й землі, фази С й землі, фази А та В, А та С, В та С до 

затискачів « Xr », «–» та повторити вимірювання. Вимкнути мегомметр та 

перевести стенд у початковий стан.  

Таблиця 5.6 – Результати вимірювань мегомметром 

Номер 

варіанта 

Положення 

перемикачів 

Опір ізоляції, мОм 

між фазою та землею між фазами 

Ar  Br  Cr  А В С А-В А-С В-С 

          

 

6. Вимірювання опору захисного заземлення. 

Зібрати схему для вимірювання опору захисного заземлення згідно з  

рис. 5.3. 

Встановити кнопки «1–2–3–4» згідно з варіантом завдання. 

Увімкнути тумблер «Мережа» та натиснути кнопку «Мережа». 

Послідовно приєднуючи штекер вольтметра до клем « зR », « зR  », « зR  », 

зафіксувати показання амперметра та вольтметра у табл. 5.7. Обчислити опір 

заземлювального пристрою та занести до табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 – Результати вимірювань опору заземлювального пристрою 

Варіант 

заземлення, 

хR  

Положення 

штекера 

Показання 

вольтметра 

U , В 

Показання 

амперметра 

I , А 

Опір 

заземлювального 

пристрою, зR , 

Ом 

 зR     

 зR      

 зR      
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7. Аналіз результатів. 

За даними табл. 5.4 побудувати векторні діаграми напруг. 

За даними табл. 5.5 зробити висновок щодо можливості контролю ізоляції 

мережі засобом трьох вольтметрів у разі одночасного погіршення ізоляції в усіх 

фазах відносно землі. 

За даними табл. 5.6 зробити висновки щодо стану мережі. 

За даними табл. 5.7 робити висновки щодо можливості експлуатації 

експериментально перевіреного заземлювального пристрою. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Перелік обладнання та приладів. 

4. Рисунки 5.1, 5.2 та 5.3. 

5. Таблиці 5.4–5.7 із результатами вимірювань. 

6. Побудувати векторні діаграми напруг. 

7. Висновки, що вміщують аналіз результатів досліджень та 

порівняльний аналіз вивчених засобів контролю ізоляції. 

8. Висновки щодо реального положення зонду під час дослідження стану 

захисного заземлення. 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Наведіть основні причини погіршення стану ізоляції. 

2. Якими засобами проводиться контроль ізоляції? 

3. Обґрунтуйте мінімальне значення опору ізоляції фази мережі з 

ізольованою нейтраллю. 

4. Поясніть основні заходи безпеки у разі застосування мегомметра. 

5. Поясніть призначення захисного та вимірювального заземлювання. 

6. Наведіть приклади конструктивного виконання заземлювальних 

пристроїв. 
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7. Поясніть особливості контролю опору захисного заземлення засобом 

амперметра–вольтметра. 

8. Наведіть типи заземлювальних пристроїв. 

Література: [2–5]. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

З метою забезпечення більш гнучкого механізму комплексного 

оцінювання рівня засвоєння матеріалу пропонується рейтингова система 

оцінювання. За цією системою рівень виконання завдань оцінюється сумою 

балів, одержаних за показниками. 

Види занять Максимальна сума балів 

Лекції 10 

Лабораторні роботи 30 

Поточний контроль: 

– змістовий модуль № 1 – 10 балів; 

– змістовий модуль № 2 – 10 балів; 

– самостійна робота, реферати – 10 балів 

40 

Іспит 20 

Усього  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно  

 

зараховано 
82–89 В 

добре 
74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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