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ВСТУП 

 

Електрична енергія має особливе значення серед інших видів енергії, 

відомих на цей час. Це пояснюється зручністю її використання в усіх галузях: 

промисловості, будівництві, в сільському господарстві, на транспорті, в 

медичних, культурних закладах та в побуті. Окрім того, лише електрична 

енергія надає можливість, створювати автоматизовані системи керування, 

забезпечувати надійний зв'язок, упроваджувати прогресивне обладнання і 

технології.  

Зростання енергозабезпеченості всього господарчого комплексу взагалі й 

залізничного транспорту зокрема викликало появу великої кількості 

електроустановок, експлуатація яких потребує від працівників знань і 

безумовного виконання правил і заходів електробезпеки. Унаслідок цього 

питання електробезпеки набуває особливого значення.  

Електробезпека – система організаційних і технічних заходів та засобів, 

які забезпечують захист людей від шкідливої та небезпечної дії електричного 

струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики. 

Тобто, електробезпека – це техніка безпеки під час експлуатації 

електроустановок. 

За статистичними даними електротравми в загальному виробничому 

травматизмі складають біля 1 %, а в смертельному – 15 % і більше. Тому слід 

приділяти велику увагу захисту людини від ураження електричним струмом. 

Отже, у методичних указівках міститься інформація, що стосується розрахунку 

захисного заземлення та занулення електротехнічного обладнання.  

Запропонований у методичних указівках матеріал дозволяє фахівцям з 

охорони праці засвоїти основні теоретичні положення з електробезпеки та 

оволодіти навичками практичних розрахунків заземлення та занулення. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 

Тема. Вибір і розрахунок штучного заземлення 

Мета: набуття практичних навичок у розрахунках захисного заземлення й 

ознайомлення з різними методами розрахунку, що застосовуються в цей час для 

виробничого електроустаткування. 

Короткі теоретичні відомості 

Захист людей від ураження електричним струмом забезпечується не лише 

конструкцією електроустановок, але й різними технічними способами і 

засобами.  

Для захисту від ураження електричним струмом у нормальному режимі 

або у випадку пошкодження ізоляції мають бути застосовані окремо або в 

сполученні такі технічні способи захисту:  

– захисне заземлення;  

– занулення;  

– захисне вимикання;  

– електричне розділення мереж;  

– застосування малої напруги;  

– вирівнювання потенціалів;  

– ізоляція струмовідних частин;  

– використання огорож, блокувань, засобів попередження про небезпеку.  

Захисне заземлення – спеціальне (навмисне) електричне з’єднання із 

землею або її еквівалентом металевих неструмовідних частин 

електроустановок, які не знаходяться під напругою у звичайних умовах, але які 

можуть опинитися під напругою внаслідок порушення ізоляції 

електроустановки і з інших причин (індуктивний вплив сусідніх струмовідних 

частин, винос потенціалу, розряд блискавки та ін.), виконане з метою 

забезпечення електробезпеки працівників.  

Еквівалентом землі може бути вода ріки або моря, кам’яне вугілля в 
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корінному заляганні тощо.  

Призначення захисного заземлення – усунення небезпеки ураження 

електричним струмом у випадку дотику до корпусу електроустановки й до 

інших неструмовідних металевих частин, які опинилися під напругою 

внаслідок замикання на корпус і з інших причин.  

Захисне заземлення необхідно відрізняти від робочого заземлення й 

заземлення блискавкозахисту.  

Робоче заземлення – навмисне електричне з’єднання із землею окремих 

точок електричного кола, наприклад нейтральних точок обмоток генераторів, 

силових і вимірювальних трансформаторів, дугогасильних апаратів, реакторів 

поперечної компенсації в лініях електропередачі великої довжини, а також фази 

під час використання землі як фазного або зворотного проводу. Робоче 

заземлення призначене для забезпечення належної роботи електроустановки в 

нормальних або аварійних умовах і здійснюється безпосередньо (тобто 

з’єднанням провідником частин, що заземлюються, із заземлювачем) або через 

спеціальні апарати – пробивні запобіжники, розрядники, резистори й т.д.  

Заземлення блискавкозахисту – навмисне електричне з’єднання із 

землею блискавкоприймачів і розрядників з метою відведення від них струмів 

блискавки в землю.  

Принцип дії захисного заземлення – зниження до безпечних значень 

напруг дотику й кроку, обумовлених замиканням на корпус і іншими 

причинами. Це досягається зменшенням потенціалу заземленого устаткування 

(зменшенням опору заземлювача), а також вирівнюванням потенціалів основи, 

на якій стоїть людина, і заземленого устаткування (підйомом потенціалу 

основи, на якій стоїть людина, до значення, близького до значення потенціалу 

заземленого устаткування).  

Галузь застосування захисного заземлення:  

– мережі напругою до 1000 В змінного струму – трифазні трипроводові з 

ізольованою нейтраллю або ізольованим виводом джерела однофазного струму, 

а також постійного струму двопроводові з ізольованою середньою точкою 
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обмоток джерела струму;  

– мережі напругою вище 1000 В змінного і постійного струмів з будь-

яким режимом нейтральної або середньої точки обмоток джерел струму  

(рис. 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Принципові схеми захисного заземлення в мережах трифазного 

струму: а – у мережі з ізольованою нейтраллю напругою до 1000 В і вище; б – у 

мережі з глухозаземленою нейтраллю напругою вище 1000 В; 1 – заземлене 

устаткування; 2 – заземлювач захисного заземлення; 3 – заземлювач робочого 

заземлення; r0, r3 – опори робочого й захисного заземлень 

 

Захисне заземлення є найбільш простим і в той же час достатньо 

ефективним заходом захисту від ураження струмом у разі появи напруги на 

металевих неструмовідних частинах. 

Заземлення здійснюється за допомогою спеціальних пристроїв – 

заземлювачів. Заземлювачі бувають одиночні й групові. Груповий заземлювач 

складається з вертикальних стрижнів (електродів) і горизонтальної штаби, яка 

їх з’єднує. Вертикальні електроди закладають разом із фундаментом будинків 

на визначеній відстані один від одного. З метою економії коштів Правила 

устрою електроустановок (ПУЕ) рекомендують використовувати природні 

заземлювачі. 

Як природні заземлювачі використовують:  

– прокладені в землі водопровідні й інші металеві трубопроводи за 

винятком трубопроводів пальних рідин, пальних чи вибухонебезпечних газів і 

сумішей;  



 8 

– обсадні труби свердловин;  

– металеві й залізобетонні конструкції будинків і споруд, що 

дотикаються до землі;  

– свинцеві оболонки кабелів, прокладених у землі;  

– інші металоконструкції, розташовані в ґрунті. 

Природні заземлювачі з’єднуються з магістралями заземлення не менше, 

ніж двома провідниками в різних місцях. 

Методика розрахунку захисного заземлення 

1.1 Розрахунок захисного заземлення потребує низки початкових даних, а 

саме:  

– характеристика електроустановки (тип установки, робоча напруга, 

способи заземлення нейтралей, розміщення устаткування і та ін.);  

– форма і розміри стрижнів, із яких мають виготовити проектований 

заземлювач, передбачувана глибина закладення їх у ґрунт.  

1.2 Визначити розрахунковий струм замикання на землю і відповідне до 

нього нормативне значення опору пристрою заземлення.  

Розрахунковий струм замикання – це найбільше можливе значення 

струму в електроустановці під час замикання на землю. Для електроустановок 

напругою до 1000 В струм однополюсного замикання на землю не перевищує 

10 А, оскільки навіть у разі найгіршого стану ізоляції та значної ємності опір 

фази щодо землі не буває менше 100 Ом. Нормований опір пристрою 

заземлення практично не залежить від цього струму і, згідно з ПУЕ й  

ГОСТом 12.1.030-81, має не перевищувати значення, наведені у табл.. 1.1. 

В електроустановках напругою понад 1000 В з ізольованою нейтраллю 

розрахункове значення струму замикання на землю визначається виразом 

 ПК
Л

З LL
U

I  35
350

, (1.1) 

де, ЛU  – лінійна напруга мережі (на високій стороні трансформаторної 

підстанції), кВ; КL , ПL  – довжина електричних, зв’язаних між собою 

кабельних і повітряних ліній, км.  
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Таблиця 1.1 – Припустимі опори захисних пристроїв заземлення 

 Характеристика електроустановки 

Найбільші допустимі 

значення опорів 

пристрою заземлення, Ом 

 Електроустановки напругою до 1000 В 

Захисні пристрої заземлення в мережі з 

ізольованою нейтраллю у разі потужності 

генератора трансформатора: 

– до 100 кВА; 

– більше 100 кВА. 

 

 

 

 

10 

4 

 

1 

 

 

 

2 

 

Електроустановки напругою понад 1000 В 

Захисні пристрої заземлення 

електроустановок у мережі з ефективно 

заземленою нейтраллю (з великими струмами 

замикання на землю – тобто більше за 500 А). 

Захисні пристрої заземлення 

електроустановоку мережі з ізольованою 

нейтраллю (з малими значеннями стурму 

замикання на землю): 

– якщо пристрій заземлення 

використовується тільки для 

електроустановок з напругою понад 

1000 В; 

– якщо пристрій заземлення 

використовується одночасно і для 

електроустановок до 1000 В 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

I

250
, але не більше 10 

 

 

I

125
, але не більше 10 

де I  – розрахунковий струм замикання на землю, А. 

Нормативні значення опору заземлюючого пристрою (ЗП) вибираються 

за табл. 1.1. відповідно до отриманого розрахункового струму замикання на 

землю.  
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Під час з’єднання ЗП електроустановок різних напруг призначень 

береться менше за встановлені правилами значення опору. 

1.3 Визначити потрібний опір штучного заземлювача. У випадку 

застосування природного заземлювача ШR  розраховується за виразом 

ЗПП

ЗПП
Ш

R-R

RR
R  , Ом (1.2) 

де ПR  – опір розтіканню струму природних заземлювачів, Ом;  

ЗПR  – розрахунковий нормований опір ЗП, Ом (табл. 1.1.).  

У випадку відсутності природних заземлювачів потрібний опір штучного 

заземлювача має дорівнювати розрахованому нормованому опору ЗП: 

ЗПШ RR  , Ом. (1.3) 

1.4 Визначити розрахунковий питомий опір землі за виразом, Ом.м:  

ВВИМВРозр  . , Ом·м; 

(1.4) 
ГВИМГРозр  . , Ом·м, 

де ВИМ  – питомий опір землі, отриманий у результаті вимірів, Ом·м;  

ВРозр. , ГРозр.  – розрахункові питомі опори землі для вертикальних та 

горизонтальних елементів ПЗ, Ом·м; В , Г , – коефіцієнти сезонності, що 

враховують промерзання чи висихання ґрунту (додаток. Б, табл. Б.4). 

1.5. Розрахувати опір розтіканню струму одиночного вертикального 

заземлювача BR , Ом. Розрахункова формула вибирається з табл. А.1 залежно 

від типу, геометричних розмірів і умов залягання. У випадку стрижня круглого 

перерізу (трубчастого) заземлювача, заглибленого в землю (рис. 1.2), 

розрахункова формула має вигляд: 















B

BB

B

ВРозр

B
lt

lt

d

l

l
R

4

4
ln

2

12
ln

2

.




, Ом, (1.5) 

де Bl  – довжина вертикального стрижня, м; d  – діаметр перерізу стрижня, м;  

t – відстань від поверхні ґрунту до середини довжини вертикального стрижня, 

м. 
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l

t0,8м

d
 

Рисунок 1.2 – Схема залягання стрижневого трубчастого заземлювача 

 

1.6. Розрахувати наближену (мінімальну) кількість вертикальних 

стрижнів:  

Ш

B

R

R
n  , (1.6) 

де BR  – опір розтікання струму одиночного вертикального заземлювача, Ом; 

ШR  – необхідний опір штучного заземлювача, Ом. 

Отриману кількість стрижнів округляють до довідкового значення 

(додаток Б, табл. Б.5, Б.6).  

1.7. Визначити конфігурацію групового заземлювача – ряд або контур – з 

урахуванням можливості його розміщення на відведеній території та відповідну 

довжину горизонтальної штаби, якщо вертикальні електроди розміщені:  

– за контуром:  

nаlГ 05,1 , м; (1.7) 

– у ряд:  

 1-nаlГ 05,1 , м, (1.8) 

де а  – відстань між вертикальними стрижнями, м, що розраховується за 

формулою 

Bkla  , (1.9) 

де k – коефіцієнт кратності, який дорівнює 1, 2, 3; Bl  – довжина вертикального 

стрижня, м; n  – кількість вертикальних стрижнів.  

1.8. Обчислити опір розтіканню струму горизонтального стрижня ГR . 
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Розрахункові формули наведено в додатку А табл. А.1 [6]. У випадку 

горизонтального смугового заземлювача (рис. 1.3) розрахунок здійснюється за 

виразом 

bt

l

l
R Г

Г

ГРозр

Г

2
. 2

ln
2


 , Ом, (1.10) 

де ГРозр.  – розрахунковий питомий опір ґрунту, Ом.м; Гl  – довжина 

горизонтальної штаби, м; b  – ширина штаби, м; t – відстань від поверхні ґрунту 

до середини ширини горизонтальної штаби, м. 

0,8 

b

t

 

Рисунок 1.3 – Схема закладання горизонтального штабового заземлювача 

 

1.9. Визначити коефіцієнти використання вертикальних стрижнів ( B ) і 

горизонтальної штаби ( Г ), що враховують їх взаємне екранування з 

урахуванням кількості вертикальних стрижнів (n) і відношення відстані між 

стрижнями (а) до їх довжини ( Bl ) (додаток Б, табл. Б.5, Б.6). 

1.10. Розрахувати еквівалентний опір розтіканню струму групового 

заземлювача: 

nRR

RR
R

ВГГВ

ГВ
ГP

 
 , Ом, (1.11) 

де ВR , ГR  – відповідно опір вертикального стрижня і горизонтальної штаби, 

Ом; B , Г  – коефіцієнти використання вертикальних стрижнів і 

горизонтальної штаби, Ом; n – кількість вертикальних стрижнів. 

1.11. Отриманий опір розтіканню струму групового заземлювача має не 

перевищувати потрібний опір, визначений у пункті 1.3: 

ПЗГP RR  . (1.12) 
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Якщо отриманий опір групового заземлювача ГPR  задовольняє умові 

(1.12), розрахунок уважається виконаним. Якщо ГPR  більший або значно 

менший за потрібний (> 20 %), слід унести поправки в попередню схему ЗП – 

змінити кількість і розміщення вертикальних стрижнів, а інколи їх розміри, 

площу, яку займає заземлювач, тощо і знову обчислити опір. 

Отже, захисне заземлення розраховують методом послідовних 

наближень. 

1.12. Розраховані параметри ЗП навести в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 – Розраховані параметри заземлювального пристрою 

№ 

пор. 
Параметр Позначення Значення 

1 2 3 4 

1 Розрахунковий питомий опір землі для 

вертикального стрижня, Ом·м 
ВРозр.   

2 Розрахунковий питомий опір землі для 

горизонтальної штаби, Ом·м 
ГРозр.   

3 Коефіцієнт сезонності, що враховує 

промерзання чи висихання ґрунту для 

вертикального стрижня 

В   

4 Коефіцієнт сезонності, що враховує 

промерзання чи висихання ґрунту для 

горизонтальної штаби 

Г   

5 Кількість вертикальних стрижнів, шт n   

6 Довжина вертикального стрижня, м Bl   

7 Коефіцієнт використання вертикальних 

стрижнів 
B   

8 Коефіцієнт використання горизонтальної штаби Г   

9 Опір вертикального стрижня, Ом ВR   

10 Опір горизонтальної штаби, Ом ГR   
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Продовження таблиці 1.2 

 

1 2 3 4 

11 Еквівалентний опір розтікання струму 

групового заземлювача, Ом 
ГPR   

12 Потрібний опір штучного заземлювача, Ом ШR   

 

Приклад розрахунку захисного заземлення 

Приклад 1.1. Розрахувати захисне заземлення для виробничої ділянки з 

електроустаткуванням, варіант № 0 з табл. 1.4. 

 

Розв’язання. 

1.1 Заземлювальний пристрій використається для електроустановки 

напругою понад 1000 В, тому розрахункове значення струму замикання на 

землю визначаємо за формулою (1.1): 

7,51)605035(
350

10
)35(

350
 в.л.к.л.

л
з ll

U
I

 
(А), 

де Uл = 10 кВ – лінійна напруга мережі (на високій стороні трансформаторної 

підстанції), табл. 1.3; lк.л. = 50 км та lв.л. = 60 км – відповідно довжина 

електричнозв’язаних кабельної та повітряної ліній, табл. 1.4. 

1.2 Відповідно до розрахованого значення струму замикання на землю, 

вибираємо нормативне значення опору заземлювального пристрою ЗПR   

(табл. 1.1): 

8,4
7,51

250250


З

ЗП
I

R  (Ом). 

1.3 У разі використання природних заземлювачів опір штучного 

заземлювача ШR  визначаємо за формулою (1.15): 

8,6
8,417

8,417







ЗПП

ЗПП
Ш

R-R

RR
R  (Ом),

 

де 17ПR  Ом – опір розтіканню струму природних заземлювачів (табл. 1.4);  
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ЗПR  – розрахунковий нормований опір ЗП, Ом.  

1.4 Визначаємо розрахунковий питомий опір землі за виразом, Ом.м:  

1303,1100.  ВВИМВРозр   (Ом·м); 

 
2505,2100.  ГВИМГРозр   (Ом·м), 

де 100ВИМ  Ом·м – питомий опір ґрунту (суглинок) відповідно до варіанту 

завдання (табл. 1.4) та з урахуванням табл. Б.1, Ом·м; 3,1В , 5,2Г  – 

коефіцієнти сезонності, що враховують промерзання чи висихання ґрунту, табл. 

Б.4. 

1.5 Розраховуємо опір розтіканню струму одиночного вертикального 

заземлювача BR , Ом. Вибираємо стрижньовий заземлювач, який заглиблений у 

землю, розрахункова формула з табл. А.1 (додаток А): 















B

BB

B

ВРозр

B
lt

lt

d

l

l
R

4

4
ln

2

12
ln

2

.




 

2,45
33,24

33,24
ln

2

1

012,0

32
ln

314,32

130


















  (Ом), 

 

де 3Bl  м – довжина вертикального стрижня, табл. 1.3; 012,0d  м – діаметр 

перерізу стрижня, табл. 1.3; 3,23
2

1
8,0

2

1
8,0  Blt  м – відстань від 

поверхні ґрунту до середини довжини вертикального стрижня, рис. 1.4. 

1.6. Розраховуємо наближену (мінімальну) кількість вертикальних 

стрижнів:  

7
8,6

2,45


Ш

B

R

R
n  (шт.),  

де 2,45BR  Ом – опір розтікання струму одиночного вертикального 

заземлювача, (1.5); 8,6ШR  Ом – необхідний опір штучного заземлювача, 

(1.3). 

Отриману кількість стрижнів округляють до найближчого більшого 

значення, табл. Б.5–Б.6 (додаток Б).  

Остаточно приймаємо кількість вертикальних стрижнів 10n  шт. 
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lB

t0,8м

d  

Рисунок 1.4 – Схема залягання стрижневого трубчастого заземлювача 

 

1.7. Визначаємо відстань між вертикальними стрижнями: 

632  Bkla  (м),  

де k – коефіцієнт кратності, який дорівнює 1, 2, 3; 3Bl  м – довжина 

вертикального стрижня, табл.1.4; n  – кількість вертикальних стрижнів.  

Залежно від відведеної території обираємо конфігурацію групового 

заземлювача – ряд або контур, виходячи з чого довжина горизонтальної штаби, 

якщо вертикальні електроди розміщені 

– за контуром:  

6310605,105,1  nаlГK  (м);  

– у ряд:  

    7,56110605,105,1  1-nаlГP  (м),  

де 6а  м – відстань між вертикальними стрижнями (1.9); 10n  шт. – 

прийнята кількість вертикальних стрижнів, (1.6).  

1.8. Залежно від конфігурації групового заземлювача обчислюємо опір 

розтіканню струму горизонтального стрижня ГR .  

Вибираємо горизонтальний смуговий заземлювач (рис. 1.5). У разі 

розміщення вертикальних електродів 

– за контуром:  

8,7
82,004,0

632
ln

6314,32

2502
ln

2

22
.









bt

l

l
R ГK

ГK

ГРозр

ГK



 (Ом);  
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– у ряд: 

6,8
82,004,0

7,562
ln

7,5614,32

2502
ln

2

22
.









bt

l

l
R ГP

ГP

ГРозр

ГP



 (Ом),  

де 250. ГРозр  Ом·м – розрахунковий питомий опір ґрунту (1.4); 63ГKl  м, 

7,56ГPl  м – відповідно, довжина горизонтальної штаби у разі розташування 

вертикальних електродів за контуром або у ряд, м; 04,0b  м – ширина штаби, 

табл. 1.3; 82,004,0
2

1
8,0

2

1
8,0  bt  м – відстань від поверхні ґрунту до 

середини ширини горизонтальної штаби, рис. 1.5. 

0,8 

b

t

 

Рисунок 1.5 – Схема закладання горизонтального штабового заземлювача 

 

1.9. За табл. Б.5 та Б.6 (додаток Б) визначаємо коефіцієнти використання: 

– вертикальних стрижнів – у разі розміщення за контуром 75,0BK , у 

разі розміщення у ряд 74,0BP ; 

– горизонтальної штаби – у разі розміщення за контуром 4,0ГK , у разі 

розміщення у ряд 68,0ГP . 

1.10. Розраховуємо еквівалентний опір розтіканню струму групового 

заземлювача 

– за контуром:  

6,4
1075,08,74,02,45

8,72,45
_ 









nRR

RR
R

ВKГKГKВ

ГKВ
KГP


 (Ом);  

– у ряд: 

1,4
1074,06,868,02,45

6,82,45
_ 









nRR

RR
R

ВPГPГPВ

ГPВ
PГP


 (Ом),  
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де 2,45ВR  – опір вертикального стрижня, (1.5); 8,7ГKR  Ом, 6,8ГPR  Ом – 

відповідно опір горизонтальної штаби під час розміщення по контуру або в ряд, 

(1.11); 75,0BK , 74,0BP  – коефіцієнти використання вертикальних 

стрижнів у разі розміщення по контуру або в ряд, табл. Б.5 та Б.6 (додаток Б); 

4,0ГK , 68,0ГP  – коефіцієнти використання горизонтальної штаби у разі 

розміщення по контуру або в ряд, табл. Б.5 та Б.6 (додаток Б); 10n  – кількість 

вертикальних стрижнів (1.6).  

1.11. Розрахований опір розтіканню струму групового заземлювача 

порівнюємо з потрібним опором, визначеним у пункті 1.3. Під час 

розташування вертикальних електродів 

– за контуром: 8,66,4_  ШKГP RR ; 

– у ряд: 8,61,4_  ШPГP RR . 

В обох випадках розташування вертикальних електродів опір розтіканню 

струму групового заземлювача менше, ніж нормативне значення опору 

заземлювального пристрою. Тому можна використовувати одну з двох схем 

залежно від території розташування об’єкту. 

1.12. Розраховані параметри заземлювального пристрою зведені до  

табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 – Розраховані параметри заземлюючого пристрою 

№ 

пор. 
Параметр Позначення Значення 

1 2 3 4 

1 Розрахунковий питомий опір землі для 

вертикального стрижня, Ом·м 
ВРозр.  130 

2 Розрахунковий питомий опір землі для 

горизонтальної штаби, Ом·м 
ГРозр.  250 

3 Коефіцієнт сезонності, що враховує 

промерзання чи висихання ґрунту для 

вертикального стрижня 

В  1,3 
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Продовження таблиці. 1.3. 
 

1 2 3 4 

4 Коефіцієнт сезонності, що враховує 

промерзання чи висихання ґрунту для 

горизонтальної штаби 

Г  2,5 

5 Кількість вертикальних стрижнів, шт n  10 

6 Довжина вертикального стрижня, м Bl  3 

7 Коефіцієнт використання вертикальних 

стрижнів (у разі розташування вертикальних 

стрижнів по контуру й у ряд відповідно) 

BK  

BP  

0,75 

0,74 

8 Коефіцієнт використання горизонтальної штаби 

(у разі розташування вертикальних стрижнів по 

контуру й у ряд відповідно) 

ГK  

ГP  

0,4 

0,68 

9 Опір вертикального стрижня, Ом ВR  45,2 

10 Опір горизонтальної штаби (у разі 

розташування вертикальних стрижнів по 

контуру й у ряд відповідно), Ом 

ГKR  

ГPR  

7,8 

8,6 

11 Еквівалентний опір розтікання струму 

групового заземлювача (у разі розташування 

вертикальних стрижнів по контуру й у ряд 

відповідно), Ом 

KГPR _  

PГPR _  

4,6 

4,1 

12 Потрібний опір штучного заземлювача, Ом ШR  6,8 

 

Завдання до теми 

Завдання № 1.1. Розрахувати захисне заземлення для виробничої ділянки 

з електроустаткуванням. Вихідні дані згідно з варіантом наведені в табл. 1.4. 
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Таблиця 1.4 – Вихідні дані до розрахунку захисного заземлення 

№ 

варіанту 

Трансф. 

підстанція 

напругою 

U, кВ 

Розміри приміщення 
Розрахунк. 

опір 

природного 

заземл., Rпр, 

Ом 

Протяжність 

лінії 

електропередач 

Параметри 

вертикал. 

електрода 

Параметри 

горизонт. 

електрода Ґрунт 

Клімат. 

зона 

(підвищ. 

волог.) 
Довжина 

L, м 

Ширина 

В, м 
lК.Л., км 

lВ.Л., 

км 

Довж. 

lВ, м 

Діам. 

d, мм 

Площа 

смуги, мм2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0 10/0,4 18 6 17 50 60 3 12 6 х 56 суглинок IІI 

1 6/0,4 24 12 15 70 65 5 12 4 х 40 пісок І 

2 10/6 24 12 18 45 70 3 12 4 х 40 супісок ІІ 

3 10/0,4 18 6 17 50 60 3 14 6 х 56 торф ІІІ 

4 6/0,4 12 12 19 85 75 5 12 8 х 60 чорнозем ІV 

5 10/6 24 18 13 92 63 5 14 4 х 32 
садова 

земля 
І 

6 10/6 18 12 16 75 54 5 16 6 х 60 кам’янист. ІІ 

7 6/0,4 12 18 18 84 65 3 12 4 х 48 скелястий ІІІ 

8 10/0,4 30 12 16 73 68 5 14 4 х 32 суглинок ІV 

9 10/0,6 30 18 14 82 74 5 16 6 х 48 пісок І 

10 6/0,4 18 12 12 91 69 3 12 4 х 50 супісок ІІ 

11 10/0,4 18 12 – 49 38 5 16 6 х 56 торф ІІІ 

12 10/6 24 12 14 94 65 5 17 8 х 50 чорнозем ІV 

13 10/0,4 24 18 – 78 65 3 18 4 х 56 
садова 

земля 
І 

14 6/0,4 12 6 18 73 62 5 19 8 х 48 кам’янист. ІІ 

15 10/6 18 12 10 86 63 5 20 4 х 56 скелястий І 

16 10/0,4 12 18 11 93 54 3 22 8 х 25 суглинок ІІ 

17 6/0,4 18 12 12 99 86 5 14 4 х 56 пісок ІІІ 

18 10/0,4 24 12 17 75 53 5 15 8 х 32 супісок ІV 

19 10/6 12 6 19 73 54 5 16 4 х 48 торф І 

20 6/0,4 18 12 13 92 68 5 18 4 х 56 чорнозем ІІ 
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Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте дію електричного струму на людину. 

2. Які місцеві електричні травми виникають унаслідок дії електричного 

струму на людину? Охарактеризуйте ці травми. 

3. Унаслідок чого виникають електричні удари? Наслідки електричних 

ударів. Що таке клінічна смерть? 

4. Назвіть чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним 

струмом. У чому полягає цей вплив? 

5. Які граничні значення струму і як величина струму впливає на наслідки 

ураження людини? 

6. Охарактеризуйте електричний опір тіла людини. Від яких чинників він 

залежить? 

Література: [1–7]. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 

Тема. Розрахунок занулення електроустановок 

Мета: набуття практичних навичок у розрахунках занулення й ознайомлення з 

різними методами розрахунку, що застосовуються в цей час для виробничого 

електроустаткування.  

Короткі теоретичні відомості 

Небезпека ураження електричним струмом під час випадкової появи 

напруги на корпусах електрообладнання може бути усунута швидким 

вимкненням пошкодженої установки від мережі. З цією метою використовують 

занулення, схема якого показана на рис. 1.6. 

Занулення – навмисне електричне з’єднання металевих неструмовідних 

частин електроустановки, що можуть опинитися під напругою, із 

глухозаземленою нейтральною точкою обмотки джерела струму в трифазних 

мережах, із глухозаземленим виводом обмотки джерела струму в однофазних 

мережах та із глухозаземленою середньою точкою обмотки джерела енергії в 

мережах постійного струму.  
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1 – корпус електроустановки (електродвигун, трансформатор і т. д.);  

2 – апарати захисту від струмів короткого замикання (запобіжники, автоматичні 

вимикачі й т. д.); r0 – опір заземлення нейтралі обмотки джерела струму; rП – 

опір повторного заземлення нульового захисного провідника; ІК – струм 

короткого замикання; ІН – частина струму короткого замикання, що протікає 

через нульовий захисний провідник; ІЗ – частина струму короткого замикання, 

що протікає через землю 

Рисунок 1.6 – Принципова схема занулення в трифазній мережі до 1000 В 

 

Призначення занулення – усунення небезпеки ураження струмом у 

випадку торкання корпусу електроустановки й інших металевих 

неструмовідних частин, що опинилися під напругою відносно землі через 

замикання на корпус і з інших причин.  

Принцип дії занулення – перетворення замикання на корпус в однофазне 

коротке замикання (тобто замикання між фазними й нульовим захисним 

провідниками) з метою викликати великий струм, здатний забезпечити 

спрацьовування захисту й тим самим автоматично відімкнути ушкоджену 

електроустановку від мережі. Таким захистом є: плавкі запобіжники або 

автомати максимального струму, встановлені для захисту від струмів короткого 
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замикання; магнітні пускачі з убудованим тепловим захистом; контактори в 

сполученні з тепловими реле, що здійснюють захист від перевантаження; 

автомати з комбінованими розчіплювачами, що здійснюють захист від струмів 

короткого замикання й перевантаження.  

Окрім того, оскільки занулені корпуси (або інші неструмовідні металеві 

частини), заземлені через нульовий захисний провідник, то в аварійний період, 

тобто з моменту виникнення замикання на корпус і до автоматичного 

відмикання ушкодженої електроустановки від мережі, проявляється захисна 

властивість цього заземлення. Інакше кажучи, заземлення корпусів через 

нульовий захисний провідник знижує в аварійний період їх напругу відносно 

землі.  

Отже, занулення здійснює дві захисних дії – швидке автоматичне 

відмикання ушкодженої установки від живильної мережі й зниження напруги 

занулених металевих неструмовідних частин, які опинилися під напругою, 

відносно землі.  

При цьому відмикання здійснюється лише під час замикання на корпус, а 

зниження напруги – у всіх випадках виникнення напруги на занулених 

металевих неструмовідних частинах, у тому числі у разі замикання на корпус, 

електростатичного й електромагнітного впливів сусідніх кіл, виносу потенціалу 

від інших електроустановок та ін.  

Галузь застосування занулення – трифазні чотирипроводові мережі до 

1000 В з глухозаземленою нейтраллю, у тому числі найпоширеніші мережі 

напругою 380/220 В, а також мережі напругою 220/127 В, 660/380 В.  

Занулення застосовується і в однофазних двопроводових мережах 

змінного струму з глухозаземленим виводом обмотки джерела струму. 

Методика розрахунку занулення 

1.1 Розрахунок занулення потребує низки початкових даних, а саме:  

– характеристика установки, що захищається (Uном, Pном, струм 

спрацьовування автоматичного вимикача Iном.а чи номінальний струм плавкої 

вставки запобіжника Iном.з); 
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– характеристика трансформатору (Pном, схема увімкнення); 

– відстань від трансформатора до установки, що захищається, і переріз 

кабелів лінії живлення.

 

 

1.2 Розрахунок здатності вимкнення установки виконується за формулою 

   22
.
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KЗзном
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 , 
(1.13) 

де K – коефіцієнт кратності струму, залежить від типу захисту 

електроустановки (табл. 1.5); зномI .  – номінальний струм вставки запобіжника 

або струм спрацьовування автоматичного вимикача, прийнятий відповідно до 

вимог ПУЕ, А (стандартні значення 1, 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 

80, 100, 125, 160, 200, 225, 260, 300, 350, 500, 600, 700, 800, 1000 А); KЗI  – 

величина струму однофазного короткого замикання, А; mZ  – модуль опору 

трансформатора, Ом (додаток В, табл. В.2); ΦU  – фазна напруга мережі 

живлення, В; ФR , HR  – активні опори фазного й нульового захисного 

провідників відповідно, Ом; ФX , HX  – внутрішні індуктивний опір фазного і 

нульового захисного провідників відповідно, Ом (для мідних і алюмінієвих 

провідників ФX = HX =0); nX  – зовнішній індуктивний опір петлі фаза–нуль, 

Ом (для повітряних ліній nX  = 0,6 Ом/км, для кабельних ліній nX  можна взяти 

таким, що дорівнює 0). 

Таблиця 1.5 – Значення коефіцієнта K 

Тип захисту електроустановки K 

Автоматичний вимикач, який має лише електромагнітний 

розчеплювач, тобто який спрацьовує без витримки часу 
1,25-1,4 

Плавкий запобіжник >3 

Плавкий запобіжник (у вибухонебезпечних приміщеннях) >4 

Автоматичний вимикач із зворотнозалежною характеристикою від 

струму (як запобіжник) 
>3 

Автоматичний вимикач із зворотнозалежною характеристикою від 

струму (у вибухонебезпечних приміщеннях) 
>6 
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Послідовність розрахунку занулення 

2.1. Визначити номінальний струм електродвигуна: 

л

ДВ

НДВ
U

S
I

3
.  , (1.14) 

де ДВS  – повна потужність асинхронного двигуна, кВт; лU  – лінійна напруга, В.

 

 

2.2. Визначити номінальний струм плавкої вставки запобіжника: 

5,2

.

.

ПДВ

зном

I
I  , (1.15) 

де ПДВI .  – пусковий струм електродвигуна, А (залежно від умов пуску 

  HДВПДВ II .. 85  . 

При цьому для розрахунку беруть найбільше ближче стандартне значення 

номінального струму плавкої вставки. 

2.3. За номінальним струмом двигуна (струмом навантаження) визначити 

площу поперечного перерізу фазних дротів [7].  

Опір фазного дроту визначається за формулою 

Ф

Ф
S

l
R


 , (1.16) 

де ρ – питомий опір провідника, Ом∙мм2/м (для міді ρ = 0,018, а для алюмінію ρ 

= 0,028 ); l – довжина дроту, м; SФ – розріз фазного дроту, мм2. 

Для сталевих провідників активний і внутрішній індуктивний опір 

визначається за додатком В, табл. В.1, з урахуванням профілю і перетину 

провідника, його довжини, а також очікуваного значення аварійного струму 

KЗI . 

2.4. Визначити площу поперечного перерізу нульового дроту за умов [7], 

щоб повна провідність нульового захисного провідника була не меншою 50 % 

повної провідності фазного дроту, тобто 
ФH ZZ

1
5,0

1
  або ФH ZZ 2 . Для 

мідних і алюмінієвих дротів ФX  і HX  становлять близько 0,0156 Ом/км і ними 

можна знехтувати. При цьому переріз нульового захисного провідника SН. 
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визначимо за умови ФH RR 2 , тобто якщо фазний і нульовий захисний 

провідники виконані з одного металу, то ФH SS 2 , а якщо з різного металу, 

наприклад, фазний, – з міді, а нульовий захисний – з алюмінію, то переріз 

ФH SS 8,0 . Беремо найближчий більший стандартний переріз нульового 

захисного провідника. Опір нульового захисного провідника визначається за 

формулою (1.16).  

2.5. Вибрати за додатком В, табл. В.2 трансформатор з відповідною 

схемою з’єднання обмоток і комплекс повного опору його обмоток. 

Дані табл. В.2 (додаток В) стосуються трансформаторів з обмотками 

нижчої напруги 400/230 В.  

2.6. Визначити за формулою (1.14) дійсне значення струму однофазного 

короткого замикання, що проходить через петлю фаза–нуль. Оскільки фазні й 

нульові захисні дроти виконані з кольорових металів, то розрахункова формула 

(1.14) матиме вигляд:  

– для повітряних ліній: 
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 , 
(1.17) 

де nX   – береться таким, що дорівнює l6,0 , Ом (l – довжина петлі, км );  

– для кабельних ліній або дротів, прокладених у сталевих трубах: 
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3

. 
(1.18) 

Розрахункове значення струмів однофазного короткого замикання має 

перевищувати найменші допустимі за умовами спрацьовування захисту 

значення струмів зномKI . . У випадку, коли KЗзном IKI . , слід збільшити переріз 

провідників або замінити сталеві провідники занулення на кольорові метали 

або наблизити підстанцію.  
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Приклад розрахунку занулення 

Приклад 1.1. Перевірити захисну здатність занулення у схемі мережі 

(повітряна лінія), що наведена на рис. 1.7, з нульовим захисним провідником у 

формі сталевої смуги перерізом 4×40 мм. Лінія 380/220 В з мідними дротами 

живиться від трансформатора 400 кВА зі схемою з’єднання обмоток Δ/Yн. 

Двигуни під’єднані до мережі через запобіжники. Номінальні струми 

асинхронних двигунів IН1 = 40 А (двигун 1) та IН2 = 25 А (двигун 2). 

Розв’язання. 

1. Визначаємо пусковий струм для асинхронних двигунів: 

  28040785 .1_.  HДВПДВ II  (А);  

  17525785 .2_.  HДВПДВ II  (А),  

де HДВI .  – номінальний струм асинхронного двигуна, А; 85   – кратність 

пускового струму для асинхронного двигуна. 

400 кВА

l1 = 200 м

Ін1 = 40 А

l2 = 50 м

Ін2 = 25 А

380/220 В

 

Рисунок 1.7 – Розрахункова схема 

 

2. Визначаємо номінальний струм плавкої вставки запобіжника: 

112
5,2

280

5,2

1_.

1_. 
ПДВ

зном

I
I  (А); 

70
5,2

175

5,2

2_.

2_. 
ПДВ

зном

I
I  (А). 

 

Відповідно до вимог ПУЕ вибираємо плавкі вставки запобіжників зі 

стандартного ряду 125 та 80 А.
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3. Визначаємо струм короткого замикання для плавких вставок 

запобіжників, що встановлені перед відповідними асинхронними двигунами: 

37512531_.1_  зномKЗЗ IKI  (А); 

2408032_.2_  зномKЗЗ IKI  (А), 
 

де K = 3 – коефіцієнт кратності струму для плавкого запобіжника (табл. 1.5). 

4. За табл. В.2 (додаток В) знаходимо повний опір трансформатора 

056,0mZ  Ом. 

5. Визначаємо опір фазного і нульового захисного провідників  ФR , фX , 

HR , HX , ПХ  на ділянці лінії l1 = 200 м: 

а) за номінальним струмом першого асинхронного двигуна (IН1 = 40 А) 

обираємо переріз кабелю (додаток В, табл. В.3) за умови, що дроти мідні та 

прокладені у лотках –  S = 16 мм2; 

б) за (1.17) визначаємо активний опір фазного дроту: 

225,0
16

2,0
018,0

1

1
1_ 

s

l
Rф   (Ом), 

де ρ – питомий опір провідника (ρ = 0,018 Ом∙мм2/м для мідного провідника та 

ρ = 0,028 Ом∙мм2/м для алюмінієвого провідника); 2001 l  м – довжина лінії 

живлення першого асинхронного двигуна; s1 = 16 мм2 – переріз провідника 

живлення першого асинхронного двигуна, табл. В.3 (додаток В); 

в) оскільки дріт мідний, беремо 0фX ; 

г) активний опір нульового провідника (сталева смуга 40×4 мм): 

1lrR wH  , 

де wr  – активний опір сталевого провідника у змінному струмі, Ом; 2001 l  м – 

довжина лінії живлення першого асинхронного двигуна. 

Значення wr  визначаємо за табл. В.1 (додаток В), з урахуванням величини 

щільності струму: 

2
440

3751
1 




s

IК  (А/мм2). 

Знаходимо 54,1wr  Ом/км (додаток В, табл. В.1). 
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Тоді 

308,0
1000

20054,1
1_ 


HR  (Ом); 

д) внутрішній індуктивний опір нульового провідника: 

1lхХ wH  , 

де wх  – індуктивний опір сталевих провідників у змінному струмі, Ом;  

2001 l  м – довжина лінії живлення першого асинхронного двигуна. 

За значенням щільності струму 1  визначаємо за табл. В.1 (додаток В) 

92,0wх  Ом/км. 

Тоді 

184,0
1000

20092,0
11_ 


 lхХ wH  (Ом); 

е) зовнішній індуктивний опір петлі фаза–нуль: 

1lхХ ПП  . 

Для повітряних ліній 6,0Пх  Ом/км. 

Тоді 

12,0
1000

2006,0
1_ 


ПX  (Ом). 

6. Визначимо опір фазного та нульового захисного провідників по всій 

довжині лінії,  250)( 21  ll м: 

а) за номінальним струмом другого асинхронного двигуна (IН1 = 25 А) 

обираємо переріз кабелю (додаток В, табл. В.3) за умови, що дроти мідні та 

прокладені у лотках –  s2 = 4 мм2; 

б)  за (1.17) визначаємо активний опір фазного дроту: 

   
125,1

4

50200
018,0

2

21
2_ 







s

ll
Rф 

 
(Ом), 

де ρ – питомий опір провідника (ρ = 0,018 Ом∙мм2/м для мідного провідника та 

ρ = 0,028 Ом∙мм2/м для алюмінієвого провідника); 5020021  ll  м – 
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довжина лінії живлення другого асинхронного двигуна; S = 4 мм2 – переріз 

провідника живлення другого асинхронного двигуна, табл. В.3 (додаток В); 

в) оскільки дріт мідний, беремо 0фX ; 

г) активний опір нульового провідника (сталева смуга 40×4 мм): 

 21 llrR wH  , 

де wr  – активний опір сталевого провідника у разі змінного струму, Ом; 

5020021  ll  м – довжина лінії живлення другого асинхронного двигуна. 

Значення wr  визначаємо за табл. В.1 (додаток В), виходячи з величини 

щільності струму: 

5,1
440

2402
2 




s

I К  (А/мм2). 

Знаходимо 81,1wr  Ом/км (додаток В, табл. В.1). 

Тоді 

 
453,0

1000

5020081,1
2_ 


HR  (Ом); 

д) внутрішній індуктивний опір нульового провідника: 

1lхХ wH  , 

де wх  – індуктивний опір сталевих провідників у разі змінного струму, Ом;  

5020021  ll  м – довжина лінії живлення другого асинхронного двигуна. 

За значенням щільності струму 2  визначаємо за табл. В.1 (додаток В), 

09,1wх  Ом/км. 

Тоді 

 
 

273,0
1000

5020009,1
212_ 


 llхХ wH  (Ом); 

е) зовнішній індуктивний опір петлі фаза–нуль: 

 212_ llхХ ПП  . 

Для повітряних ліній 6,0Пх  Ом/км. 

Тоді 
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15,0

1000

502006,0
2_ 


ПX  (Ом). 

7. За формулою (1.17) визначаємо дійсні значення струмів однофазного 

короткого замикання, що проходять по петлі фаза–нуль: 

а) під час замикання фази на корпус першого двигуна: 

   
348

12,0184,0308,0225,0
3

056,0

220

22
1 



KЗI  (А); 

б) під час замикання фази на корпус другого двигуна: 

   
133

15,0273,0453,0125,1
3

056,0

220

22
2 



KЗI  (А). 

Висновок: оскільки дійсні (обчислювальні) значення струмів однофазного 

КЗ (348 і 133 А) значно менші за допустимі за умовами спрацьовування захисту 

значення струмів (375 і 240 А), то нульовий захисний провідник обрано 

неправильно, тому слід збільшити переріз провідників і повторити розрахунки 

за п. 5–7.  

8. Проводимо повторний розрахунок, обравши більші перерізи для 

фазних провідників за умови ФH RR 2 , а саме s1 = 25 мм2, а s2 = 16 мм2: 

а) у разі замикання фази на корпус першого двигуна: 

   
5,390

12,0184,0308,0144,0
3

056,0

220

22
1 



KЗI  (А); 

б) у разі замикання фази на корпус другого двигуна: 

   
254

15,0273,0453,0281,0
3

056,0

220

22
2 



KЗI  (А). 

Висновок: оскільки дійсні (обчислювальні) значення струмів однофазного 

КЗ (390,5 й 254 А) перевищують найменші допустимі за умовами 

спрацьовування захисту значення струмів (375 і 240 А), то нульовий захисний 

провідник обраний правильно, тобто вимикальча здатність системою занулення 

забезпечена. 
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Завдання до теми 

Завдання № 2.1.  

Перевірити захисну здатність занулення у схемі мережі (повітряна лінія), 

що наведена на рис. 1.8. Вихідні дані згідно з варіантом наведені в табл. 1.6. 

l1 

ІH1 

l2

ІH2 

 

Рисунок 1.8 – Розрахункова схема 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте небезпеку ураження людини електричним струмом у 

мережі з глухозаземленою нейтраллю. 

2. Які основні технічні рішення з електробезпеки використовують під час 

нормального режиму роботи електроустановок? 

3. У яких випадках застосовують малу напругу? Які джерела малої 

напруги можна використовувати? 

4. Яке призначення занулення? Як воно виконується? 

5. Назвіть вимоги до нульових захисних провідників та заземлення 

нейтралі у мережах з глухозаземленою нейтраллю. 

6. Як виконуються роботи в електроустановках? 

Література: [1–7]. 
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Таблиця 1.6 – Вихідні дані до розрахунку занулення 

№ 

вар. 

Параметри 

Потужність 

трансформато

ра, кВА 

Схеми 

з’єднання 

обмоток 

Ном. струм 

двиг. ІН1, А 

Ном. струм 

двиг. ІН2, А 

Довжина 

дротів l1, м 

Довжина 

дротів l2, м 

Нульовий 

захисний 

провідник, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 250 Δ/Yн 100 50 50 25 20х4 

2 25 /н 15 25 100 30 30х4 

3 40 Δ/Yн 25 12 80 55 30х5 

4 100 /н 50 45 100 150 40х4 

5 63 Δ/Yн 40 70 90 300 50х4 

6 160 /н 55 80 60 55 50х5 

7 400 Δ/Yн 120 25 75 75 60х5 

8 630 /н 75 15 95 80 20х4 

9 1000 Δ/Yн 150 55 70 45 30х4 

10 1600 /н 200 75 110 150 30х5 

11 250 Δ/Yн 150 125 40 250 40х4 

12 25 /н 10 55 200 30 50х4 
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Продовження таблиці 1.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 40 Δ/Yн 30 35 150 60 50х5 

14 100 /н 75 45 150 75 60х5 

15 63 Δ/Yн 30 60 100 30 20х4 

16 160 /н 100 45 80 80 30х4 

17 400 Δ/Yн 200 135 40 70 30х5 

18 630 /н 250 150 50 40 40х4 

19 1000 Δ/Yн 170 70 50 60 50х4 

20 1600 /н 300 150 30 140 50х5 
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2  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО  НАПИСАННЯ ТА  ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

 

Під час вивчення курсу студенти денної та заочної форм навчання 

виконують контрольні роботи (реферати). 

Контрольна робота (реферат) має містити: 

– титульну сторінку (додаток Г); 

– зміст; 

– вступ; 

– теоретичну частину (відповіді на теоретичні питання); 

– практичну частину (розрахунок заземлення й занулення);  

– висновки щодо контрольної роботи; 

– перелік посилань. 

Контрольна робота (реферат) оформлюється на аркушах паперу 

форматом А4, у друкованому або рукописному варіантах. Обсяг для 

друкованого варіанта складає 15–20 сторінок, шрифтом Times New Roman 12 pt, 

відступи зверху, знизу та справа – 2 см, зліва 3 см. Для рукописного варіанта – 

20–25 сторінок. 

Контрольна робота складається з чотирьох контрольних завдань: двох 

теоретичних питань та двох практичних завдання. Під час виконання 

теоретичних контрольних завдань необхідно пам’ятати, що відповіді на 

питання мають бути вичерпними і не носити формального характеру. Відповідь 

на практичні контрольні завдання необхідно ілюструвати графічними 

побудовами та схемами, які мають бути виконані згідно з вимогами ЕСКД. 

Зразок оформлення титульної сторінки подано у Додатку Г. 

Номер варіанта вибирають за останніми двома цифрами номера залікової 

книжки. Загалом – 20 варіантів. Якщо номер залікової книжки більший за 

кількість варіантів, від нього необхідно відняти число, кратне 20, для 

отримання свого варіанта. Наприклад, номер книжки 83, отже, варіант для 

виконання контрольної роботи: 320483 B . 
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Записка зшивається. Усі необхідні для розрахунку рівняння і формули 

пишуться в загальному вигляді, а потім до них підставляються числові 

значення і наводиться кінцевий результат (із зазначенням розмірів). 

Посилання в тексті записки на літературні джерела позначають 

порядковим номером джерела у списку, виділеним двома квадратними 

дужками. Наприклад, [5], [12] та інше. Посилання на ілюстрації й таблиці 

вказують їх порядковим номером, наприклад, рис. 3, табл. 4.  

Виконана контрольної роботи рецензується викладачем кафедри за умови, 

що номер завдання та варіант числових значень контрольної роботи вибраний 

студентом правильно.  

 

2.1 Завдання до теоретичної частини контрольної роботи 

Теоретична частина контрольної роботи складається з двох питань, що 

вибираються згідно з варіантом з табл. 2.1. Номер варіанта вибрати за номером 

залікової книжки. 

Таблиця 2.1 – Вибір завдань до теоретичної частини контрольної роботи 

відповідно до варіанту 

Варіант Питання 

1 2 

1 

1. Обставини та основні причини ураження електричним 

струмом 

2. Захист від ураження електричним струмом 

2 
1. Схеми електромереж 

2. Ізолювання струмопровідних частин 

3 
1. Особливості дії електричного струму на організм людини 

2. Ізолювання неструмопровідних частин 

4 
1. Статична електрика та захист від неї 

2. Захисне заземлення 
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Продовження таблиці 2.1. 

1 2 

5 

1. Небезпечна дія електромагнітного поля промислової 

частоти та захист від неї. 

2. Автоматичне вимкнення живлення. Занулення 

6 
1. Шляхи проходження струму в тілі людини 

2. Організація безпечної експлуатації електроустановок 

7 

1. Класифікація електротравм.  

2. Вимоги до роботодавця (керівника підприємства) щодо 

безпечної експлуатації електроустановок 

8 

1. Небезпечна дія на організм людини електромагнітних полів 

радіочастот та захист від неї 

2. Вимоги до електротехнічних працівників 

9 

1. Захист від електромагнітних полів промислової частоти 

2. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час 

роботи 

10 

1. Послідовність надання першої допомоги у разі ураження 

електричним струмом 

2. Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання 

робіт 

11 

1. Перша допомога потерпілому від дії електричного струму  

2. Класифікація електроінструменту за способом захисту 

людей від ураження електричним струмом 

12 

1. Способи оживлення організму у випадку клінічної смерті 

2. Виконання робіт з використанням електрифікованого 

інструменту 

13 

1. Класифікація приміщень 

2. Обставини та основні причини ураження електричним 

струмом 



 38 

Продовження таблиці 2.1. 

1 2 

 
1. Охорона електричних мереж 

2. Класифікація електротравм 

 

1. Захисні засоби, що використовуються в 

електроустановках 

2. Схеми електромереж 

 

1. Контроль за станом засобів захисту та їх облік 

2. Особливості дії електричного струму на організм 

людини 

 

1. Вимоги до окремих видів захисних засобів та правила 

користування ними 

2. Автоматичне вимкнення живлення. Занулення 

 
1. Вимоги до конструкції (влаштування) електроустановок 

2. Захист від електромагнітних полів промислової частоти 

 

1. Технічні способи та засоби, що убезпечують 

людей від ураження електричним струмом  

2. Перша допомога потерпілому від дії 

електричного струму  

 

1. Захист від ураження електричним струмом в 

електричних установках будівель 

2. Класифікація приміщень 

 

2.2 Завдання до практичної частини контрольної роботи 

Практична частина контрольної роботи складається з двох завдань: 

– розрахунок захисного заземлення. Варіант завдання обираємо за 

табл. 1.4; 

– перевірити захисну здатність занулення у схемі мережі (повітряна 

лінія). Варіант завдання обираємо за табл. 1.6. 
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3  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; 

– контрольна робота – 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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Додаток А 

 

Таблиця А.1 – Формули для обчислення опору одиночних заземлювачів 

розтіканню електричного струму 

№ 

пор. 
Тип заземлювача Схема Формула 

Умови 

застосування 

1 2 3 4 5 

1.  
Півкуля біля 

поверхні землі 
 

D
R




   

2.  Куля у землі 

 











t

D

D
R

4
1

2


 Dt 2  

3.  

Трубчастий або 

стрижньовий 

біля поверхні 

землі  
d

L

L
R

4
ln

2


  

dL   

Для кутника 

з шириною 

полиці b, 

d = 0,95 b 

4.  Те саме у землі 

 
















Lt

Lt

d

L

L
R

4

4
ln

2

1

2
ln

2



 

dL  ; 

5,00 t м 

Для кутника 

з шириною 

полиці b, 

d = 0,95 b 

5.  

Довгий круглого 

перерізу – 

стрижень, труба, 

кабель тощо на 

поверхні землі 

 
 

d

L

L
R

2
ln




  

dL   

Для смуги 

шириною b, 

d = 0,5b 

6.  Те саме у землі 

 

dt

L

L
R

2

ln
2


  

dtL  4  

Для смуги 

шириною b, 

d = 0,5 b 

7.  

Кільцевий 

круглого 

перерізу на 

поверхні землі 

 
 

d

D

D
R

8
ln

2


  

Для смуги 

шириною b, 

d = 0,5 b 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 5 

8.  Те саме у землі 

 
dt

D

D
R

2

2

4
ln

2






  

dD  ; 

tD 2  

Для смуги 

шириною b, 

d = 0,5 b 

9.  

Кругла пластина 

на поверхні землі 

  
D

R
2


  

D  – діаметр 

пластини 

10.  Те саме у землі 

 














22
016

2
1

4

Dt

D

D
R





 Dt 02  

11.  

Пластинчастий у 

землі (пластина 

поставлена на 

ребро)  











04

4
ln

2

t

a

b

a

a
R





 at 02  

 

Примітка. У формулах: ρ – питомий опір грунту, Ом·м. Усі розміри – у 

метрах, при цьому R – в омах. 
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Додаток Б 

Табличні дані для обрахунку захисного заземлення 

 

Таблиця Б.1 – Наближені значення питомих електричних опорів різних 

ґрунтів і води, Ом.м 

 

Ґрунт, вода 
Питомий опір, Омм 

Можливі межі 

коливань 

У разі вологості ґрунту 

10–20 % до маси 

ґрунту 

Ґрунт: глина 8–70 40 

суглинок 40–150 100 

пісок 400–700 700 

супісок 150–400 300 

торф 10–30 20 

чорнозем 9–53 20 

садова земля 30–60 40 

кам’янистий 500–800 – 

скелястий 104–107 – 

Вода: морська 0,2–1 – 

річкова  10–100 – 

ставкова  40–50 – 

ґрунтова 20–70 – 

у струмках 10–60 – 

ПРИМІТКИ:  

1. Питомий електричний опір ґрунту – це опір куба ґрунту з ребром 1 м  

2. У разі малого процентного вмісту вологи у ґрунті можливі великі 

значення опорів. 

3. Питомі опори грунтів коливаються протягом року, що враховується 

під час розрахунків уведенням так званих сезонних коефіцієнтів опору ґрунту 

(див. табл. Б.2–Б.4) 

4. У таблиці наведені наближені значення питомих опорів ґрунтів і води. 

Користуватися цими значеннями, як і значеннями, узятими з інших джерел, 

для розрахунків заземлень не можна, оскільки вони можуть відрізнятися у 

десятки і сотні разів. Для розрахунків мають використовуватися значення 

питомих опорів ґрунтів, отримані натурними вимірами опору ґрунту на тій 

ділянці, де буде споруджуватися заземлювач. 
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Таблиця Б.2 – Ознаки кліматичних зон для визначення коефіцієнта  

сезонності   

Характеристика кліматичної 
зони 

Кліматичні зони 

I II III IV 

Середня багаторічна нижча 
температура ( січень), 0С 

від –20 
до –15 

від –14 
до –10 

від –10 
до 0 

від 0 
до +5 

Середня багаторічна нижча 
температура ( липень), 0С 

від +16 
до +18 

від +18 
до +22 

від +22 
до +24 

від +24 
до +26 

Середньорічна кількість опадів, см ~40 ~50 ~50 30–40  
Тривалість замерзання вод, дні 190–170 ~150 ~100 0 

 

Таблиця Б.3 – Значення коефіцієнта сезонності   для шару сезонних 

вимірювань у багатошаровій землі 

Кліматична 
зона за табл.1.1 

Умовна товщина 
шару сезонних 
вимірювань, м 

Вологість землі під час вимірювань її 
опору 

Підвищена Нормальна Мала 

I 2,2 7,0 4,0 2,7 
II 2,0 5,0 3,7 1,9 
III 1,8 4,0 2,0 1,5 
IV 1,5 2,5 1,4 1,1 

 

Таблиця Б.4 – Значення коефіцієнта   сезонності для однорідної землі 

Кліматична зона 
(за табл. Б.1) 

Вологість землі під час вимірювань її опору 

Підвищена Нормальна Мала 

1 2 3 4 

Вертикальний електрод довжиною 3 м 
I 1,9 1,7 1,5 
II 1,7 1,5 1,3 
III 1,5 1,3 1,2 
IV 1,3 1,1 1,0 

Вертикальний електрод довжиною 5 м 
I 1,5 1,4 1,3 
II 1,4 1,3 1,2 
III 1,3 1,2 1,1 
IV 1,2 1,1 1,0 
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Продовження таблиці Б.4 
 

1 2 3 4 
Горизонтальний електрод довжиною 10 м 

I 9,3 5,5 4,1 
II 5,9 3,5 2,6 
III 4,2 2,5 2,0 
IV 2,5 1,5 1,1 

Горизонтальний електрод довжиною 50 м 
I 7,2 4,5 3,6 
II 4,8 3,0 2,4 
III 3,2 2,0 1,6 
IV 2,2 1,4 1,12 

Занурення електродів дорівнює 0,7–0,8 м 

 

Таблиця Б.5 – Коефіцієнт використання B  вертикальних електродів без 

урахування впливу смуги зв’язку 

 
Кількість 

заземлювачів, n 

Відношення відстані між електродами  
до їхньої довжини  

1 2 3 1 2 3 
Заземлювачі, розміщені в ряд Заземлювачі, розміщені по 

контуру 
2 0,85 0,91 0,94 – – – 

4 0,73 0,83 0,89 0,69 0,78 0,85 
6 0,65 0,77 0,85 0,61 0,73 0,8 
10 0,59 0,74 0,81 0,56 0,68 0,76 
20 0,48 0,67 0,76 0,47 0,63 0,71 
40 – – – 0,41 0,58 0,66 
60 – – – 0,39 0,55 0,64 
100 – – – 0,36 0,52 0,62 

 

Таблиця Б.6 – Коефіцієнт використання Г  горизонтального смугового 

електрода, що з’єднує вертикальні електроди заземлювача 

Відношення відстаней між 
вертикальними електродами 

до їхньої довжини 

 
Кількість вертикальних заземлювачів 

2 4 6 10 20 40 60 100 

Вертикальні електроди розміщені в ряд 

1 0,85 0,77 0,72 0,62 0,42 – – – 

2 0,94 0,89 0,84 0,75 0,56 – – – 

3 0,96 0,92 0,88 0,82 0,68 – – – 

Вертикальні електроди по контуру 

1 – 0,45 0,4 0,34 0,27 0,22 0,2 0,19 

2 – 0,55 0,48 0,4 0,32 0,29 0,27 0,23 

3 – 0,7 0,64 0,56 0,45 0,39 0,36 0,33 
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Додаток В 

Табличні дані для обрахунку захисного занулення 

 

Таблиця В.1 – Активний  wr  й індуктивний  wx  опори сталевих 

провідників зі змінним струмом (50 Гц), Ом/км 

Розміри 

чи діаметр 

перетину, мм 

Перетин, 

мм 

Щільність струму, А/мм2 

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

wr  wx  wr  wx  wr  wx  wr  wx  

Смуга прямокутного перетину 

20х4 80 5,25 3,14 4,20 2,52 3,48 2,08 2,97 1,78 

30х4 120 3,66 2,20 2,91 1,75 2,38 1,43 2,04 1,22 

30х5 150 3,38 2,03 2,56 1,54 2,08 1,25 – – 

40х4 160 2,80 1,68 2,24 1,34 1,81 1,09 1,54 0,92 

50х4 200 2,28 1,37 1,79 1,07 1,45 0,87 1,24 0,74 

50х5 250 2,10 1,26 1,60 0,96 1,28 0,77 – – 

60х5 300 1,77 1,06 1,34 0,8 1,08 0,65 – – 

Провідник круглого перетину 

5 19,63 17,0 10,2 14,4 8,65 12,4 7,45 10,7 6,4 

6 28,27 13,7 0,20 11,2 6,70 9,4 5,65 8,0 4,8 

8 50,27 9,60 5,75 7,5 4,50 6,4 3,48 5,3 3,2 

10 78,54 7,20 4,32 5,4 3,24 4,2 2,52 – – 

12 113,1 5,6 3,36 4,0 2,40 – – – – 

14 150,9 4,56 2,73 3,2 1,92 – – – – 

16 201,1 3,72 2,23 2,7 1,60 – – – – 

 

Таблиця В.2 – Наближені розрахункові опори  mZ  масляних трансформаторів 

за ДСТ 11920–73 І 12022–66 З обмотками нижчої напруги 400/230 В 

Потужність 

трансформатора, 

кВ∙А  

Номінальна 

напруга обмоток 

вищої напруги, кВ 

Наближені розрахункові опори ,  Ом 

та схеми з’єднання обмоток 

/н /н 

1 2 3 4 

25 6–10 3,110 0,906 

40 6–10 1,949 0,562 

63 6–10 

20–35 

1,237 

1,136 

0,360 

0,407 

100 6–10 

20–35 

0,799 

0,764 

0,226 

0,327 
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Продовження таблиці В.2 
 

1 2 3 4 

160 6–10 

20–35 

0,487 

0,487 

0,141 

0,203 

250 6–10 

20–35 

0,312 

0,305 

0,09 

0,13 

400 6–10 

20–35 

0,195 

0,191 

0,056 
– 

630 6–10 

20–35 

0,129 

0,121 

0,042 
– 

1000 6–10 

20–35 

0,081 

0,077 

0,027 

0,032 

1600 6–10 

20–35 

0,054 

0,051 

0,017 

0,020 
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Таблиця В.3 – Переріз струмопровідних жил дротів та кабелів 

У повітрі (лотки, короба, пустоти, канали 

П
ер

ер
із

, 
м

м
2
 

В землі 

Мідні жили Алюмінієві жили Мідні жили Алюмінієві жили 

Струм, 

А 

Потужність, кВт 

Струм, 

А 

Потужність, кВт 

Струм, 

А 

Потужність, кВт 

Струм, А 

Потужність, 

кВт 

220 (В) 380 (В) 220 (В) 380 (В) 220 (В) 380 (В) 220 (В) 

19 4,1 12,5 – – – 1,5 27 5,9 17,7 – – 

25 5,5 16,4 19 4,1 12,5 2,5 38 8,3 25 29 6,3 

35 7,7 23 27 5,9 17,7 4 49 10,7 32,5 38 8,4 

42 9,2 27,6 32 7 21 6 60 13,2 39,5 46 10,1 

55 12,1 36,2 42 9,2 27,6 10 90 19,8 59,2 70 15,4 

75 16,5 49,3 60 13,2 39,5 16 115 25,3 75,7 90 19,8 

95 20,9 62,5 75 16,5 49,3 25 150 33 98,7 115 25,3 

120 26,4 78,9 90 19,8 59,2 35 180 39,6 118,5 140 30,8 

145 31,9 95,4 110 24,2 72,4 50 225 49,5 148 175 38,5 

180 39,6 118,4 140 30,8 92,1 70 275 60,5 181 210 46,2 

220 48,4 144,8 170 37,4 111,9 95 330 72,6 217,2 255 56,1 

260 57,2 171,1 200 44 131,6 120 385 84,7 253,4 295 65 

305 67,1 200,7 235 51,7 154,6 150 435 95,7 286,3 335 73,7 

350 77 230,3 270 59,4 177,7 185 500 110 329 385 84,7 
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