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ВСТУП 

 
Людина та її здоров’я – найбільша цінність держави, яка докладає 

великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як у 

середовищі мешкання, так і в середовищі праці. 

Одним із ключових завдань державної політики України на найближчу 

перспективу визначено зниження рівня техногенно-екологічних ризиків і захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій. Законодавчою базою для 

реалізації цих завдань є низка нових законів, що стосуються захисту населення 

від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, прийнятих 

Верховною Радою Україні. 

Безпека життєдіяльності, цивільний захист – це нова науково-

практична інтегрована дисципліна про шляхи формування системи комфортної 

та безпечної взаємодії людини з довкіллям, яка узагальнює дані відповідної 

науково-практичної діяльності, формує поняттєво-категоріальний, теоретичний 

і методологічний апарат, вивчає основні положення з охорони праці людини та 

цивільного захисту населення, конкретні небезпеки та способи захисту від них. 

Можна подати таке визначення навчальної дисципліни - це галузь 

наукових знань, які вивчає загальні небезпеки, що загрожують кожній людині, 

та розробляє відповідні способи захисту від них у будь-яких умовах її 

перебування. 

Предметом (БЖД, ЦЗ) є пізнання закономірностей виникнення подій, що 

можуть спричинити небезпечні ситуації, розроблення методів прогнозування, 

виявлення та ідентифікації небезпечних шкідливих чинників, оцінювання 

впливу їх на людину й середовище, комплексне вивчення принципів взаємодії 

людини з технічними засобами та навколишнім середовищем. На підставі цього 

розробляють засоби та способи захисту людей, територій, середовища. Заходи 

стосовно захисту людей, територій, об’єктів, середовища від негативних 

наслідків надзвичайних ситуацій (НС), а також у разі виникнення 
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несприятливих нестандартних ситуацій у побуті та невиробничій сфері, 

становлять систему під назвою «цивільний захист» (ЦЗ). 

ЦЗ – складова безпеки життєдіяльності – це також функція держави, 

спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від НС завдяки запобіганню таким ситуаціям, ліквідації їх 

наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час і в особливий період. 

У широкому розумінні метою забезпечення БЖД, ЦЗ має бути захист 

людей від зовнішніх і внутрішніх небезпек, збереження їх здоров’я та 

працездатності в будь-яких умовах існування, зниження ймовірності 

виникнення надзвичайних ситуацій за мінімізації витрат щодо запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків. 

У межах цієї науки розробляються заходи та способи захисту людей і 

об’єктів народного господарства в умовах виникнення НС техногенного та 

природного характеру. Небезпеки за своєю природою потенційні (тобто 

приховані), перманентні (тобто постійні, неперервні) та тотальні (тобто 

всезагальні, всеосяжні). Отже, нема на Землі людини, якій не загрожують 

небезпеки.  
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

Практична робота № 1 

Тема. Оцінювання сумарного індивідуального ризику людини та його 

складових  
Мета: навчитися визначати відносну частинку кожного джерела 

небезпеки у відсотковому співвідношенні у складі сумарного індивідуального 

ризику людини.  

Короткі теоретичні відомості 

Підчас забезпечення безпеки життєдіяльності необхідно застосовувати 

системний підхід. Не можна розглядати питання БЖД для однієї системи 

«Людина – життєве середовище»: забезпечуючи безпеку в конкретній системі, 

можна нанести шкоди іншим системам або деяким сферам діяльності людини. 

Це положення є основою концепції прийнятного (допустимого) ризику. Ризик  

–  можливість  постраждати  від  якої-небудь  небезпеки. Коли йдеться про 

здоров’я, то під ризиком розуміється можливість виникнення шкідливих 

ефектів для здоров’я даної людини або групи людей за наявності якої-небудь 

небезпеки.  

Найважливіше місце у забезпеченні та збереженні здоров’я людини  

займає на сьогодні виявлення джерел і чинників ризику, а також умов, що 

сприяють їх виникненню. Класифікація основних джерел ризику смерті людини 

наведена у таблиці 1.1.  

За даними ВООЗ, стан здоров’я людей на 20–25 % визначається станом 

навколишнього середовища. Ризик для здоров’я людини, пов’язаний  із 

забрудненням навколишнього середовища, виникає за таких необхідних і 

достатніх умов:  

1) наявність джерела ризику (токсична речовина в ґрунті, у воді, у 

повітрі, в їжі і т. д.);  
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 2) джерело ризику навколишнього середовища повинно 

характеризуватися шкідливою для людини концентрацією або інтенсивністю;  

 3) присутність людини, яка контактує з джерелом ризику та 

сприйнятливої до його дії;  

4) наявність засобів передачі шкідливої дії від джерела ризику до організ

му людини. 

 

Таблиця 2.1 – Класифікація джерел ризиків смерті людини  

№ 

по\п 

Джерело ризику смерті Основні причини смерті 

1 2 3 
1 Внутрішнє середовище   Генетичні та соматичні захворювання, 

старіння організму  
2 Природне середовище          Нещасні випадки під час землетрусів, 

ураганів, повеней, епідемій інфекційних 

захворювань тощо 
3 Штучне середовище   Нещасні випадки в побуті, на транспорті, 

захворюваність від забруднень зовнішнього 

середовища тощо 
4 Професійна діяльність Професійні захворювання, нещасні випадки на 

виробництві 
5 Непрофесійна 

діяльність 
Нещасні випадки в аматорському спорті та 

інших видах непрофесійної діяльності 
6 Соціальне середовище Самогубства та самоушкодження; вбивства та 

пошкодження, які заподіяні із злочинною 

метою; вбивства та поранення, що пов’язані з 

військовими діями 
7 Шкідливі звички Тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія та ін. 

 

За даними ВООЗ, стан здоров’я людей на 20–25 % визначається станом  

Хімічні речовини (у тому числі і канцерогенні), що потрапляють у значних 

концентраціях у повітря, воду і ґрунт під час роботи промислових підприємств, 

значно впливають на збільшення кількості захворювань людей.  

Аналіз ризиків допомагає розв’язувати такі завдання:  

1) визначення проблем навколишнього середовища і здоров’я людини,  
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пов’язаних з різними речовинами та їх активністю;  

2) порівняння нових технологій або ефективності різних методів 

управління з метою зниження ризиків (різні способи зменшення викидів);  

3) вибір місця розташування потенційно небезпечних виробництв.  

Чинники ризику – це чинники, які підвищують вірогідність виникнення 

різних порушень здоров’я, зокрема, розвитку захворювань. До них належать 

чинники виробничого, природного й соціального середовища, чинники способу 

життя людей, індивідуальні особливості організму та  спадкові чинники. Так, 

виробниче середовище є джерелом низки шкідливих чинників: хімічних 

речовин, електромагнітних полів, ультрафіолетового  випромінювання, радіації, 

шуму, вібрації та ін. Сфера поведінки людини   містить такі значущі чинники 

ризику як паління, уживання наркотиків,  алкоголю, надмірне вживання їжі, 

зневага ременями безпеки під час їзди на автомобілі тощо. Чинники ризику 

природного середовища – це несприятливі кліматичні умови та погодні явища, 

збудники інфекцій.  

Кількісною мірою ризику є рівень ризику R, який визначається як 

відношення кількості подій n з несприятливими результатами, що вже 

здійснилися, до максимально можливої їх кількості N за певний період часу:  

                                                                                                                   (1.1) 

Наприклад, травматизм  із смертельним  результатом, що пов’язаний з 

транспортом, становив по Україні 1999 р. n = 6469  людей, а населення України 

у тому ж році становило N = 49,8 млн людей. Отже, рівень ризику травматизму 

із смертельним результатом від транспорту становитиме на одного  жителя 

України на рік величину R = 6469/49,800,000 = 0,00013.  

Якщо чинник ризику діє впродовж часу t, а статистичні дані отримані за  

часовий період Т, то рівень ризику відносно до даного чинника ризику 

визначається виразом (1.2):  

                                                             .
T
t

N
nR =                                                    (1.2) 
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У загальному випадку реальний рівень ризику несприятливої для людини  

події залежить від безлічі чинників: статі, віку, роду діяльності людини, місця 

його мешкання, способу життя, звичок, часу і т. д. 
 

Завдання до теми 
Розрахуйте ризик наразитися на смертельну небезпеку для певної людини 

згідно з даними варіанта: 
1. Вік людини; 
2. Стать людини; 
3. Місце проживання; 
4. Вид професійної діяльності; 
5. Спосіб життя (основні причини додаткового ризику). 

 
Таблиця 1.1 – Варіанти завдань для задачі  

№ варіанта  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вік, років 46 19 29 39 42 38 45 52 41 25 33 
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Заняття, 
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Як приклад розрахунків нами було взято дані варіанта 0: 
1. Вік людини – 46 років; 
2. Стать людини – чоловіча; 
3. Місце проживання – село; 
4. Вид професійної діяльності – тракторист; 
5. Спосіб життя (основні причини додаткового ризику) – паління. 
Розв’язок 
1. Оцінювання ризику смертельної небезпеки внаслідок захворювань та 

природне старіння організму (R1). 

Розрахунок величини R1 здійснюють, виходячи з даних відповідного 

варіанта (табл. 1.1) і таблиць 1.2 та 1.3 за формулою 1.3: 
                                             .11 KRR a =                                                             (1.3) 

ПРИКЛАД 1 
33

1 1016,87,1108,4 −− ==R . 

2. Оцінювання ризику загибелі протягом року внаслідок можливого 

нещасного випадку на виробництві (R2). 

Розрахунок величини R2 здійснюють, з огляду на дані відповідного варіанта 
(табл. 1.1) і таблиць 1.4 та 1.5 за формулами 1.3, 1.4: 

для жінок: 

                                            ,2024 //
2

/
2

2 K
KRR b =                                                  (1.3) 

для чоловіків: 
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                                              .2024 /
2

//
2

2 K
KRR b =                                                (1.4) 

ПРИКЛАД 2 

366
2 10687,210765,2686

74
262024102,4 −−− ===R . 

3. Оцінювання ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом року 

внаслідок можливого нещасного випадку в побуті (R3). 

Розрахунок величини R2 здійснюють, з огляду на дані відповідного варіанта 

(табл. 1.1) і таблиць 1.2 та 1.7 за формулою 1.5: 

                                       13 KRR c = .                                                                  (1.5) 

ПРИКЛАД 3 
33

3 109,19,1101 −− ==R . 

4. Оцінювання ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом року, 

зумовленого індивідуальним способом життя людини (R4). 

Розрахунок величини R4 здійснюють, з огляду на дані відповідного варіанта 

(табл. 1.1) і таблиць 1.2 та 1.7 за формулою 1.6: 

                                                     14 KRR d = .                                                    (1.6) 

Величину поплавкового коефіцієнта беруть залежно від характеру заняття, 

пов’язаного з додатковими чинниками ризику досліджуваної людини (табл. 1.2)  

за формулою 1.6: для випадку поганих звичок (тютюнопаління, уживання 

алкоголю) беруть дані з правої половини таблиці («хвороби»), для випадку 

занять, пов’язаних з використанням транспорту, заняття спортом, мистецтвом 

беруть дані з лівої половини таблиці («нещасні випадки»). 

ПРИКЛАД 4 
23

4 1036,17,1108 −− ==R .  

5. Проведення якісного аналізу величини складових у загальному ризику 

досліджуваної людини (RΣ). 

Аналіз складових загального ризику людини проводять за даними табл.1.8.  

ПРИКЛАД 5 
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R1=8,16·10-3 – дуже високий 

R2=2,687·10-3 – дуже високий 

R3=1,9·10-3 – дуже високий 

R4=1,36·10-2 – екстремальний 

6. Оцінювання загального ризику людини (RΣ) 

 Розрахунок величини RΣ проводять з використанням сумації величин 

ризиків (R1, R2, R3, R4) за формулою 1.7: 

                                       4321 RRRRR +++= .                                                   (1.7) 

ПРИКЛАД 6 
233333 10635,21035,26106,13109,110687,21016,8 −−−−−−

 ==+++=R  

– екстремальний 

Відносні частки кожного з ризиків треба зобразити у вигляді кругової  

діаграми (рис. 1.1). У висновку необхідно вказати для кожної частинки її 

абсолютну величину, відносну величину (%) та оцінку кожного виду ризику за 

шкалою порівняння ризиків смертності (табл. 1.8). 

 

 
Рисунок 1.1 – Діаграма ризиків смертельних небезпек 
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Таблиця 1.2 – Поправковий коефіцієнт К1 для врахування місця 

проживання людей та їх статі 

Тип 

населеного 

пункту 

Нещасні випадки (K/
1) Хвороби (K//

1) 
Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

1 2 3 4 5 
Місто 1,6 0,28 1,45 0,38 

Село 1,9 0,31 1,7 0,42 

 

Таблиця 1.3 – Ризик смерті людини від генетичних та соматичних 

захворювань і внаслідок природного старіння організму (на одну людину 

протягом року) 

Вікові 

групи  
за № 

Вікові групи, 

роки 
Ризик смерті у 

побуті 
Вікові 
групи  
за № 

Вікові групи, 

роки 
Ризик 

смерті у 

побуті 
1 2 3 4 5 6 
– Усі роки разом 1,05 ·10-2 –   

– 15-16 років 3,8·10-2 10 40–44 2,7·10-3 

1 0 2,3·10-2 11 45–49 4,8·10-3 

2 1–4 8·10-4 12 50–54 8,4·10-3 

3 5–9 3·10-4 13 55–59 1,5·10-2 

4 10–14 2·10-4 14 60–64 2,5·10-2 

5 15–19 3·10-4 15 65–69 3,8·10-2 

6 20–24 4·10-4 16 70–74 5,9·10-2 

7 25–29 5·10-4 17 75–79 9,1·10-2 

8 30–34 9·10-4 18 80–84 1,43·10-1 

9 35–39 1,6·10-3 19 85 < 2,4·10-1 

 

Таблиця 1.4 – Ризик смертельної небезпеки, спричиненої різними видами 

професійної та непрофесійної діяльності (на одну людину) 
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Код 

виду 

діяльн

ості 

Вид діяльності Ризик 
смертель-

ної 
небезпеки 

Код виду 

діяльност

і 

Вид діяльності Ризик 

смертель-
ної 

небезпеки 
1 2 3 4 5 6 

Виробничі професії 15 Пожежники 1,10-7 
1 Працівники 

вуглекоксівних 

підприємств 

5·10 -7 -
5·10-6 

16 Поліцейські, 

міліціонери, 

військовослуж-
бовці 

1,5·10-7 

2 Робітники, 
пов’язані з 

процесом 

вулканізації 

5·10 -7 -
5·10-6 

17 Водії-
професіонали 

3·10-7 

3 Моряки на 

риболовецьких 

траулерах 

6·10-7 18 Боксери-
професіонали 

4·10-7 

4 Працівники 

вугільних шахт, 

шахтарі 

2,5·10-7-
6·10-7 

19 Верхолази, 

монтажники 
3,2·10-6 

5 Будівельні 

робітники 
6·10-7 20 Трактористи 4,2·10-6 

6 Гончарі та 

глазурувальник

и 

2,5·10-7 21 Льотчики 

цивільної 

авіації 

2,1·10-7-
1·10-6 

7 Працівники 

АЕС 
4·10-8 22 Льотчики-

випробувачі 
6·10-5 

8 Працівники 

легкої 

промисловості 

5·10-8-
6·10-8 

23 Військові 

вертольотчики 
1,2·10-5 

10 Працівники 

вантажної 

промисловості 

4·10-8-
6·10-8 

Непрофесійний спорт, дозвілля 

11 Працівники 

промисловості 

(загалом) 

1,2·10-7 24 Велосипедисти, 

лижники, 

легкоатлети 

3·10-7 

Невиробничі професії 25 Боксери, борці 4,5·10-7 
26 Мисливці, 

біатлоністи 
7·10-7 

12 Працівники 

торгівлі 
3,5·10-8 29 Гребці, плавці 1·10-5 
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13 Працівники 

сфери 

обслуговування

, педагоги, 

студенти 

5·10-8 30 Альпіністи, 

спелеологи, 

драйвери 

2,7·10-5 

31 Жокеї, 

кіннотники 
1·10-4 

14 Працівники 

села, фермери 
6·10-8 32 Водії 

автомобіля 
1·10-8-
1·10-5 

33 Інші види 

занять 
1·10-8 

 

Таблиця 1.5 – Співвідношення нещасних випадків, спричинених різними 

видами діяльності, між особами протилежної статі залежно від віку, % (K2) 

Вікова група, роки 

 

15–24 

 

25–34 

 

35–44 

 

45–54 

 

55–64 

 

65–74 

Чоловіки (K/
2) 80 81 76 74 71 62 

Жінки (K//
2) 20 19 24 26 29 38 

Разом, % 100 100 100 100 100 100 

 

Таблиця 1.6 – Ризик наразитися на смертельний нещасний випадок у 

побуті (на одну людину протягом року) 

Вікові групи 

за № 

Вікові групи, 

роки 

Ризик 

смерті у 

побуті 

Вікові 

групи за 

№ 

Вікові 

групи, 

роки 

Ризик 

смерті у 

побуті 

1 2 3 4 5 6 
– Усі  літа разом 9,2·10-4    

– 15–16 років 9,7·10-4 10 40–44 8,9·10-4 

1 0 7,8·10-4 11 45–49 1·10-3 

2 1–4 3,1·10-4 12 50–54 1,2·10-3 

3 5–9 2,5·10-4 13 55–59 1,3·10-3 

4 10–14 2,2·10-4 14 60–64 1,4·10-3 

5 15–19 7,2·10-4 15 65–69 1,5·10-3 
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6 20–24 1,1·10-3 16 70–74 1,7·10-3 

7 25–29 8,8·10-4 17 75–79 2,7·10-3 
8 30–34 8,3·10-4 18 80–84 4,2·10-3 

9 35–39 8,4·10-4 19 85 < 7·10-3 
 
Таблиця 1.7 – Ризик смерті людини внаслідок згубних звичок порівняно з 

ризиком смертельних небезпек невиробничого характеру (на одну людину за 

рік) 
№ Джерело 

небезпеки 
Ризик 

загибелі 
№ Джерело небезпеки Ризик 

загибелі 
1 2 3 4 5 6 
1 Паління 8·10-3 7 Випадки утоплення 9,1·10-5 

2 Надмірне 

вживання 

алкоголю 

2,12·10-4 8 Випадкові 

удушення, 

закупорювання 

дихальних шляхів 

5,8·10-5 

3 Дорожньо-
транспортні 

пригоди ДТП 

1,9·10-4 9 Ураження 

електричним 

струмом 

1,9·10-5 

4 Побутові 

отруєння 
9,7·10-5 10 Самогубства та 

самоушкодження 
2,58·10-4 

5 Випадкові 

падіння 
6,2·10-5 11 Убивства та 

навмисні 

ушкодження 

1,17·10-4 

6 Ураження під 

час пожежі 
4,8·10-5 12 Дія радону-22, що 

міститься у повітрі 

приміщення 

2,5·10-4 

 
Таблиця 2.8 – Шкала порівняння ризиків смертності 

Упорядкована шкала ризиків смертності 

Низький Середній Високий 

<
1

·1
0

-8
 

1
·1

0
-8
 

1
·1

0
-7
 

1
·1

0
-6
 

1
·1

0
-5
 

1
·1

0
-4
 

1
·1

0
-3
 

1
·1

0
-2
 

>
1

·1
0

-2
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Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте основні способи визначення ризику прояву небезпек. 
2. Поясніть, у чому полягає відмінність концепції абсолютної небезпеки 

та концепції прийнятного (допустимого) ризику. 
3. За якими критеріями здійснюється оцінювання ризику небезпек? 
4. У який спосіб здійснюється управління ризиком? 
5. Охарактеризуйте основні джерела ризиків смертельних випадків 

людини. 
6. Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини, 

спричинений негативними наслідками паління якщо, за даними медиків, із 

кожного мільйона населення планети кожні 2–3 години вмирає 1 курець. 
7. Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини, 

спричинений негативними наслідками надмірного вживання алкоголю, якщо за 

даними медиків, із кожного мільйона населення планети кожні 4–5 днів вмирає 

1 людина, котра зловживала алкоголем. 
8. Користуючись довідниковими таблицями, розв’яжіть задачу та 

проаналізуйте отримані результати. 
Література: [1–3 ]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Розрахунок  природного освітлення виробничого приміщення 
Мета роботи: вивчити питання нормування природної освітленості 

робочих зон, навчитися визначати освітленість, потрібну для виконання 
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різних видів зорової роботи, а також розраховувати площу світлових прорізів 

для забезпечення нормованої освітленості. 

Короткі теоретичні відомості 

Природне освітлення – освітлення приміщень прямим або відбитим 

денним світлом (видима частина променевої енергії сонця).  

Організація раціонального природного освітлення на робочих місцях – 

одна з умов забезпечення нормальної виробничої діяльності людини. 

Недостатня  освітленість  робочого  місця  може  спричинити  професійне 

захворювання або виробничий травматизм. 

Приміщення з постійним перебуванням людей повинні мати природне 

освітлення, яке забезпечується бічним, верхнім і комбінованим світлом.  Бічне 

природне освітлення – освітлення приміщення через світлові прорізи у 

зовнішніх стінах. 

Верхнє природне освітлення – освітлення приміщень через світлові 

ліхтарі, прорізи у покритті або у стінах місць перепаду висот будівлі. 

Комбіноване освітлення – поєднання верхнього та бічного природного 

освітлення. 

Через постійну зміну зовнішнього світла природне освітлення на 

робочих місцях характеризується коефіцієнтом природної освітленості (КПО). 

Коефіцієнт природної освітленості (КПО) – відсоткове відношення 

природної освітленості  у  будь-якій  точці  в  середині  приміщення  до 

одночасно виміряної на тому ж рівні освітленості зовнішньої горизонтальної 

площини рівномірно розсіяним (дифузійним) світлом усього небосхилу. 

  (2.1)  

Для приміщень з одностороннім бічним освітленням  нормується 

мінімальне значення КПО у точці, розташованій на відстані 1 м від стінки, 

найменш віддаленої від світлових прорізів, на перерізі вертикальної площини 

характерного розрізу приміщення й умовної робочої поверхні. 
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Для приміщень із двостороннім бічним освітленням нормується 

мінімальне значення  КПО у точці посередині  приміщення на перерізі 

вертикальної площини характерного розрізу приміщення й умовної робочої 

поверхні. 

Уразі верхнього або комбінованого освітлення нормується середнє 

значення КПО у точках, розташованих на перерізі вертикальної площини 

характерного розрізу приміщення й умовної робочої поверхні. При цьому 

перша й остання точки наближаються на відстані І м від поверхні стін або 

перегородок. 

У разі комбінованого освітлення допускається розподіл приміщення на 

зони з бічним (прилеглі до зовнішніх стін з вікнами) та верхнім освітленням. 

Нормування та розрахунок природного освітлення у кожній зоні проводиться 

окремо. 

Під час нормування природної освітленості визначається найменший 

розмір об’єкта розрізнення, відповідний йому розряд зорової роботи та 

нормований коефіцієнт природної освітленості. 

Нормовані значення КПО залежать від поясу світлового клімату. Уся 

територія СНД поділена на п’ять поясів світлового клімату. Нормовані 

значення КПО для приміщень, розташованих в І, II, ІII та IV поясах, 

визначаються за формулою: 

  , (2.2) 

 
де н – нормоване значення КПО для III поясу світлового клімату; m – 

коефіцієнт світлового клімату; с – коефіцієнт сонячності клімату. 

Чисельні  значення 
IVIIIIII

н
,,,  та  коефіцієнтів m , c  наведені  в 

нормативних документах. Нормовані значення КПО для ІII поясу світлового 

клімату СНД (у тому числі для території України та Молдови), розраховані 

за формулою [4–6],  надані в таблиці 2.1. 
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Нормовані  значення  КПО, наведені в таблиці 2.1, встановлені  у разі 

розташування об'єктів розрізнення на відстані не більше 0,5 м від очей 

працівника. Зі збільшенням цієї відстані розряд зорової роботи 

встановлюється  відповідно до даних таблиці 2.2. 

Нерівномірність природного освітлення – відношення середнього 

значення КПО до його найменшого значення у межах даного приміщення. 

Нерівномірність  природного  освітлення  не нормується для приміщень 

з бічним освітленням, у разі виконання робіт VII і VIII розділів з верхнім або 

комбінованим освітленням та для допоміжних приміщень. 

Суть розрахунку полягає у визначенні сумарної площі світлових 

прорізів, потрібної для забезпечення нормованого значення коефіцієнта 

природної освітленості на робочих місцях. 

 

 

Таблиця 2.1 – Нормовані значення КПО для робочих  місць виробничих 

приміщень. 

 
Характеристика 
зорової роботи 

 
Найменший 

розмір об’єкта 
розрізнення,м 

 

 
Розряд 
зорової 
роботи 

Коефіцієнт природної 

освітленості н  

з 
бічним 
освіт- 

ленням 

з   верхнім   
та 

комбінованим 
освітленням 

Робота, що виконується: 
– найвищої точності; 
– дуже високої точності; 
– високої точності; 
– середньої точності; 
– малої точності; 
– груба (дуже малої 
точності) 

 
До 0,15 

0,15…0,30 
0,30…0,50 
0,50…1,00 
1,00…5,00 

Більш за 5,00 

 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

 
3,2 
2,3 
1,8 
1,4 
0,9 
0,5 

 
9,0 
6,3 
4,5 
3,6 
2,7 
1,8 

Робота   з   матеріалами, 
що світяться, та виробами    

у    гарячих цехах 

Більш за 0,5 VII 0,9 2,7 
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Загальне спостереження 
за  ходом  виробничого 
процесу: 
– постійне ; 
– періодичне у разі 
постійного перебування   
людей   у приміщенні; 
– періодичне у разі 

періодичного перебування   
людей   у приміщенні 

 
 
 
– 
– 
 
 
 
– 

 
 
 

VIIIa 
VIIIб 

 
 
 

VIIIв 

 
 
 

0,3 
0,2 

 
 
 

0,1 

 
 
 

0,9 
0,6 

 
 
 

0,5 

 

Нормовані значення КПО для робочих місць деяких приміщень 

наведені у таблиці 2.2. 

Розрахунок площі світлових прорізів виконується за формулами: 

– з бічним освітленням ( через вікно): 

 бп
з

взн
в кS

r
кS 




=

1100 


 (2.3) 

-  з верхнім освітленням ( через ліхтарі): 

  

  (2.4) 

де вS , лS  – площа світлових прорізів відповідно з бічним та верхнім 

освітленеям, м2 ; н  – нормативне значення КПО,% (приймається за даними 

табл. 2.1, 2.2); зк  – коефіцієнт запасу (визначається за даними табл. 2.3); в  – 

світлова характеристика ліхтаря або світлового прорізу в площині покриття 

(визначається за даними табл. 2.4); пS  – площа підлоги приміщення, м2; бк  – 

коефіцієнт затінення вікон будівлями, що стоять навпроти (визначається за 

даними табл. 2.5); з  – загальний коефіцієнт світлопропускання; 1r  – 

коефіцієнт, що враховує  підвищення КПО з бічним освітленням за рахунок 

світла, відбитого від поверхні приміщення та підстеленого шару, прилеглого 

до будівлі (приймається за даними табл. 2.6); 2r  – коефіцієнт, що враховує 

підвищення КПО з верхнім освітленням за рахунок світла, відбитого від 
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поверхні приміщення (вибирається з відповідної таблиці за [6]); лк  – 

коефіцієнт, що враховує тип ліхтаря (вибирається  за табл. [6]). 

 

Таблиця 2.2 – Нормовані значення КПО робочих місць деяких 

виробничих приміщень 
 
 
Приміщення 

 
 

Площина 
(Г-горизонтальна) 
Нормування КПО 

 
Коефіцієнт природної 

освітленості, н  
 

з бічним 
освітленням 

з   верхнім 
та 

комбінованим 
освітленням 

Конструкторські та 
креслярські бюро 
Читальні зали 
Аудиторії, навчальні 
кабінети, лабораторії 
Цехи та приміщення 
виробництва харчових 
продуктів 

Г-0,8 
 

Г-0,8 
Г-0,8 на робочих 

столах і партах 
Г-0,8 

1,8 
 

0,9 
1,4 

 
0,9 

4,5 
 

2,7 
3,6 

 
2,7 

 

Таблиця 2.3 – Коефіцієнт запасу К3 у разі природного освітлення 

 
Приміщення 

Розташування світлопропускного 
матеріалу 

вертикальне похиле горизонтальне 

Виробничі приміщення з 

концентрацією пилу, диму, кіптяви 
у повітрі робочої зони: 
– понад 5 мг/м3 
 – 1...5 мг/м3 
– менш 1 мг/м3 
Навчальні приміщення,  лабораторії, 

читальні зали 

 
 
 

1,5 
1,4 
1,3 
1,2 

 
 
 

1,7 
1,5 
1,4 
1,4 

 
 
 

2,0 
1,8 
1,5 
1,5 

 

Таблиця 2.4 – Світлова  характеристика  вікон  з  бічним освітленням, в  
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Відношення довжини 
приміщення  L  до  його 

глибини d, а 

Відношення глибини приміщення d до його висоти від 
рівня умовної робочої поверхні до верху вікна, h1 

1,0 1,5 2.0 3,0 і більше 

4,0 і більше 
3,0 
2,0 
1,5 
1,0 
0,5 

6,5 
7,5 
8,5 
9,5 
11,0 
18,0 

7,0 
8,0 
9,0 
10,5 
15,0 
23,0 

7,5 
8,5 
9,5 
13,0 
16,0 
31,0 

8,0 
9,6 
10,5 
15,0 
18,0 
37,0 

 

Тблиця 2.5 – Коефіцієнт затінення вікон залежно від відношення відстані 

між будівлею що розглядається, та тією, що стоїть навпроти Р до висоти 

розташування карниза будівлі, що стоїть навпроти над підвіконням вікна, hк 

Р/hк 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 і більше 

Кб 1,7 1,4 1,2 І,1 1,0 

 

 

Таблиця 2.6 – Коефіцієнт  r1  підвищення КПО з одностороннім бічним 

освітленням 

Відношен- 
ня глибини 

приміщ. d 
до висоти  

від рівня 
умовної 

робочої  
поверхні до    

верху 
вікна,h1 

Відношен-
ня 
відстані 
d1 розра- 
хункової 
точки від 
зовнішньо

ї стіни до 
глибини 

глибин. 

Середньовиважений коефіцієнт відбиття gсер. стелі, стін 

і 
підлоги 0,5 0,4 0,3 

Відношення ширини приміщень  b до його глибини   d 
0,5 1,0 ≥2,0 0,5 1,0 ≥2,0 0,5 1,0 ≥2,0 

1,0–1,5 0,10 
0,50 
1,00 

1,05 
1,40 
2,10 

1,05 
1,30 
1,90 

1,05 
1,20 
1,50 

1,05 
1,20 
1,80 

1,05 
1,15 
1,60 

1,00 
1,10 
1,30 

1,05 
1,15 
1,40 

1,00 
1,10 
1,30 

1,00 
1,10 
1,20 
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Більше за 
1,5–2,5 

0,10 
0,30 
0,50 
0,70 

1,05 
1,30 
1,85 
2,45 

1,05 
1,20 
1,60 
2,15 

1,05 
1,10 
1.30 
1,70 

1,05 
1,20 
1,50 
2,00 

1,05 
1,15 
1,35 
1,70 

1,05 
1,10 
1,20 
1,40 

1,05 
1,15 
1,30 
1,55 

1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

1,00 
1,05 
1,10 
1,25 

Більше 
2,5–4,0 

0,10 
0,20 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 

1,10 
1,15 
1,20 
1,35 
1,60 
2,00 
2,60 
3,60 
5,30 
7,20 

1,05 
1,10 
1,15 
1,25 
1,45 
1,75 
2,20 
3,10 
4,20 
5,40 

1,05 
1.05 
1,10 
1,20 
1,30 
1,45 
1,70 
2,40 
3,00 
4,30 

1,05 
1,10 
1,15 
1,20 
1,35 
1,60 
1,90 
2,35 
2,90 
3,60 

1,00 
1,10 
1,10 
1,15 
1,25 
1,45 
1,70 
2,00 
2,45 
3,10 

1,00 
1,05 
1,10 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,55 
1,90 
2,40 

1,00 
1,05 
1,10 
1,15 
1,25 
1,40 
1,60 
1,90 
2,20 
2,60 

1,00 
1,05 
1,10 
1,10 
1,15 
1,30 
1,50 
1,70 
1,85 
2,20 

1,00 
1,05 
1,05 
1,10 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,70 

Більше 4,0 0,10 
0,20 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 

1,20 
1,40 
1,75 
2,40 
3,40 
4,60 
6,00 
7,40 
9,00 

1,15 
1,30 
1,50 
2,10 
2,90 
3,80 
4,70 
5,80 
7,10 

1,10 
1,20 
1,30 
1,80 
2,50 
3,10 
3,70 
4,70 
5,60 

1,10 
1,20 
1,40 
1,60 
2,00 
2,40 
2,90 
3,40 
4,30 

1,10 
1,15 
1,30 
1,40 
1,80 
2,10 
2,60 
2,90 
3,60 

1,05 
1,10 
1,20 
1,30 
1,50 
1,80 
2,10 
2,40 
3,00 

1,05 
1,10 
1,25 
1,40 
1,70 
2,00 
2,30 
2,60 
3,00 

1,05 
1,05 
1,20 
1,30 
1,50 
1,80 
2,00 
2,30 
2,60 

1,00 
1,05 
1,10 
1,20 
1,30 
1,50 
1,70 
1,90 
2,10  1,00 10,0

0 
7,30 5,70 5,00 4,10 3,50 3,50 3,00 2,50 

Таблиця 2.7 – Значення коефіцієнтів світлопропускання 1 , 2  
 

Вид світлопропускального 
матеріалу 

1  Вид переплетіння 2  

1 2 3 4 
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Скло листове: 
– одинарне; 
– подвійне; 
– потрійне. 

Скло листове візерунчасте або 
армоване 
Скло тепловідбивальне з 

плівочним покриттям : 
– титановим; 
– олово-сурмяним або 

кобальтовим. 
Склопластик листовий, плоский 
або хвилястий: 
– безколірний ; 
– слабопофарбований ; 
– інтенсивно пофарбований. 

Органічне скло: 
– прозоре; 
– матове. 
 

 
0,90 
0,80 
0,75 

 
0,60 

 
 

0,70 
 

0,65 
 
 

0,75 
0,60 
0,50 

 
0,90 
0,50 

Переплетіння вікон і ліхтарів 
промислових будівель: 
дерев’яні : 
– одинарні; 
– спарені. 
– подвійні роздільні 
– сталеві : 
– одинарні, що 

відкриваються; 
– одинарні глухі; 
– подвійні, що відкр.; 
– подвійні глухі. 
Переплетіння вікон жилих та 
громадських будівель: 
– одинарні ; 
– спарені ; 
– подвійні роздільні. 

 
 
 

0,75 
0,70 
0,60 

 
 

0,75 
0,90 
0.60 
0,80 

 
 

0,80 
0,75 
0,65 

 

 

Загальний коефіцієнт світлопропускання розраховується за формулою: 

  (2.5) 

де 1  – коефіцієнт світлопропускання матеріалу (визначається за даними табл. 

2.7); 2  – коефіцієнт, який враховує  втрати  світла  в  рамі світлопрорізу 

(визначається за даними табл. 2.7); 3  – коефіцієнт, який враховує втрати 

світла в несучих конструкціях покриття (для  стальних  ферм 0,9; 

залізобетонних і дерев’яних – 0,8; з бічним освітленням – 1); 4  – коефіцієнт, 

який  враховує втрати світла  в сонцезахисних  пристроях (для штор і жалюзі, 

які прибираються та регулюються – 1; стаціонарних – 0,65–0,75; для 

горизонтальних піддішків – 0,6–0,9); 5  – коефіцієнт, який враховує втрати 

світла в захисній сітці, яка встановлюється під ліхтарями (приймається 

рівним 0,9). 
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Світловий пояс визначають за картою світового клімату, коефіцієнт 

світового клімату m визначають – за таблицею 2.8, коефіцієнт сонячного 

клімату c – за таблицею 2.10. 

 
Таблиця 2.8 – Коефіцієнт світового клімату 

Пояс світового клімату Коефіцієнт світового клімату т 
I 1,2 
II 1,1 
III 0,9 
IV 0,8 

 

Таблиця 2.9 – Коефіцієнти відбиття поверхні 

Матеріал Коефіцієнт відбиття, % 
Білого кольору 70–80 
Світла  50 
Сірого кольору 30 
Темно-сірого кольору 20 
Темна 10 

 

Таблиця 2.10 – Коефіцієнт сонячного клімату 

Пояс 

світового 

клімату 

Коефіцієнт сонячного клімату 

 
Зі світовими прорізами, орієнтованими по сторонам 

горизонту (азимут, градуси) 
 

Із 
зенітни

ми 
ліхтаря

ми 
 

У зовнішніх 
 стінах  
будівлі 

У прямокутних 
 і трапецієподібних 

 ліхтарях 

У 
ліхта-

рях 

типу 

«шед» 

 

136–

225 
226–315; 
46–135 

316–

45 
69–113; 
249–293 

24–68; 
204–248; 
114–158; 
294–338 

159–203; 
339–23 316–45 
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I 0,9 0,95 1 1 1 1 1 1 
II 0,85 0,9 1 0,95 1 1 1 1 
III         

а)північні-
ше 50 с.ш. 0,75 0,8 1 0,85 0,9 0,95 1 0,9 

б) 50 с.ш. і 

південніше 0,7 0,75 0,95 0,8 0,85 0,9 0,95 0,85 

IV         
а)північні-
ше 40 с.ш. 0,65 0,7 0,9 0,75 0,8 0,85 0,9 0,75 

б) 40 с.ш. і 

південніше 0,6 0,65 0,85 0,7 0,75 0,8 0,85 0,65 

 

Приклад розрахунку 
Розрахувати природне освітлення для аудиторії (стеля білого кольору, сірі стіни, 

темна підлога) довжиною – L = 100 м, шириною – d = 63 м, висотою – h =7,6 м. 

Вихідні дані наведені в табл. 2.11. Висота робочої поверхні hp= 0,9 м. Будівля 

знаходиться в м. Кременчук (III світовий пояс) і навпроти вікон дільниці зорієнтованих 

на захід немає об'єктів, що затіняють. Норматив загального освітлення Е = 175 лк 

(розряд зорової роботи IV). 

Розрахунок 

Необхідна площа вікон визначається за формулою: 

 
де вS  – площа світлових прорізів відповідно з бічним і верхнім освітленням, м2 ; н  – 

нормативне значення КПО,% (приймається за даними табл. 2.1, 2.2); зк  – 

коефіцієнт запасу (визначається за даними табл. 2.3); в  – світлова характеристика 

ліхтаря або світлового прорізу в площині покриття (визначається за даними табл. 

2.4); пS  – площа підлоги приміщення, м2; бк  – коефіцієнт затінення вікон будівлями, 

що стоять навпроти (визначається за даними табл. 2.5); з  – загальний коефіцієнт 

світлопропускання; 1r  – коефіцієнт, що враховує підвищення КПО з бічним 
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освітленням за рахунок світла, відбитого від поверхні приміщення та підстеленого 

шару, прилеглого до будівлі (приймається за даними табл. 2.6). 

Нормовані значення КПО для приміщень, розташованих в І, II, III та IV 

поясах, визначаються за формулою (2.2): 

 
де III

н – нормативне значення КПО (визначається за табл. 2.2, аудиторія або з 

табл. 2.1, де розряд зорової роботи – IV (Е = 175 лк)); m – коефіцієнт світового 

клімату (визначається за табл. 2.8); с – коефіцієнт сонячного клімату 

(визначається за табл. 2.10 (в зовнішніх стінах будівлі, азимут 136–225, для III 

світового поясу північніше 50 с. ш.)). 

Для даної аудиторії 5,159,163/100/ ==== dLa ; 

7,69,06,71 =−=−= pnhhh ; 

Отже, 4,9
7,6

63
1

==
h
d

; за даними табл. 2.4 в = 15. 

За даними таблиці 2.3 приймаємо =1,3.  

Площа підлоги аудиторії становить Sп = 6300 м2 . Оскільки вікна не мають 

світлозахисних пристроїв і виготовлені з подвійних дерев’яних рам, у яких 

встановлено віконне матове скло, то визначаємо загальний коефіцієнт світло 

пропускання: 

56,01117,08,054321 ===  з  

Визначаємо середньовиважений коефіцієнт відбиття gсер (  визначаємо з 

табл. 2.9): 

підлогистінстелі

підлогипідлогистінстіністелістелі
сер SSS

SSSg
++

++
=


 

 

42,0
630024786300

63001,024785,063007,0
=

++

++
=серg  
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За даними таблиці 2.6, враховуючи що 4,9
7,6

63
1

==
h
d , 1=

d
b

, 98,0
63

1631 =
−

=
d
d

, 

при 4,0=серg  коефіцієнт підвищення КПО при односторонньому бічному освітленні 

6,31 =r . 

Підставивши попередньо знайдені значення визначаємо необхідну площу 

вікон виробничої дільниці: 

57616300
6,356,0100

153,1945,0
=




=вS  м2 

Вибираємо стандартні вікна (можна брати будь-які розміри вікон, ураховуючи 

розміри аудиторії) з розміром 8 x 5 м (a = 8 м, b = 5 м), тоді площа одного вікна 

становитиме 
'
вS  40 м2 . 

Визначаємо необхідну кількість вікон: 

164,14
40

576
' ===
в

в

S
Sn  

Приймаємо 16 вікон. Для забезпечення необхідної освітленості цеху 

приймаємо двостороннє бокове освітлення по 8 вікон на стіні.  

Розраховуємо проміжок між вікнами: 

5,4
8

)88(100)(
=

−
=

−
=

n
naLl  м. 

 

Таблиця 2.11 – Варіанти вихідних даних до розрахунку 

№ 
вар. 

 
 

Розміри об'єкта, м Поверхня 
матеріалу 

Розряд  
зорової 

роботи 

Кліматичні 

зони 

 L d h стеля стіна підлога   
1 30 18 5,1 світла біла темно-

сіра 
I I 

2 45 25 6,3 біла темна темна II II 
3 60 32 8,5 сіра темно-

сіра 
світла III III 

4 75 39 7,7 темна сіра біла IV IV 
5 90 46 5,9 біла світла темна V I 
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6 105 53 9,2 світла біла темно-
сіра 

VI II 

7 120 59 5,4 біла темна темна VII III 
8 25 12 8,6 сіра темно-

сіра 
світла VIIIа IV 

9 40 21 6,8 темна сіра біла VIIIб I 
10 55 28 5 біла світла темна VIIIв II 
11 70 37 7,3 світла біла темно-

сіра 
I III 

12 85 43 6,8 біла темна темна II IV 
13 100 59 7,6 сіра темно-

сіра 
світла III I 

14 35 17 8,9 темна сіра біла IV II 
15 55 24 5,1 біла світла темна IV III 
16 75 31 8,4 світла біла темно-

сіра 
V IV 

17 95 41 7,2 біла темна темна VI I 
18 115 54 6,8 сіра темно-

сіра 
світла VII II 

19 30 14 5,3 темна сіра біла VIIIа III 
20 45 18 9,1 біла світла темна VIIIб IV 
21 60 22 7,3 світла біла темно-

сіра 
VIIIв I 

22 75 26 5,1 біла темна темна I II 
23 90 35 6,4 сіра темно-

сіра 
світла II III 

24 105 42 8,2 темна сіра біла III IV 
25 30 10 7,9 біла світла темна IV I 

 

Контрольні питання 

1. Що таке природне освітлення, його фізична суть?  

2. Що таке освітленість? У яких одиницях вона вимірюється?  

3. Як визначити нормоване значення  КПО для різних поясів 

світлового клімату?  

4. Які види природного освітлення вам відомі?  

5. Що таке розряд зорової роботи?  

6. Як визначити коефіцієнт природної освітленості? 

Література: [4, 5, 6]. 
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Практична робота № 3 

Тема. Розрахунок штучного освітлення 
Мета розрахунку: визначити кількість світильників для забезпечення 

нормованої освітленості. 

Короткі теоретичні відомості 

Освітлення, яке спричинене різними приладами, є штучним. Залежно від 

конструктивного виконання штучне освітлення може бути загальним і 

комбінованим, коли до загального додається місцеве, що концентрує світловий 

потік безпосередньо на робочих місцях. 

За призначенням штучне освітлення буває робоче, аварійне (у разі 

відключення робочого освітлення), евакуаційне, охоронне (в нічний час). 

Аварійне освітлення повинно складати не менше 5 % норми загального 

освітлення, але не менше 2 лк всередині приміщення і не менше як 1лк на 

території. 

Евакуаційне освітлення повинно забезпечити освітленість не менш як 

0,5 лк у приміщенні і 0,2 лк на відкритих майданчиках. 

Охоронне освітлення влаштовується вздовж кордонів території, 

освітленість на рівні землі повинна бути не нижче ніж 0,5 лк. 

Розрізняють такі системи штучного освітлення: 

– загальна – світильники розміщені рівномірно у верхній зоні приміщення 

(не нижче 2,5 м над підлогою рівномірно – загальне рівномірне освітлення, або 

з врахуванням розташування робочих місць – загальне локалізоване); 

– місцева – створюється світильниками, що концентрують світловий 

потік безпосередньо на робочих місцях (застосовування лише місцевого 

освітлення не допускається з огляду на небезпеку виробничого травматизму та 

професійних захворювань); 

– комбінована – складається із загальної та місцевої, застосовується у 

випадку робіт високої точності, а також, якщо необхідно створити певний або 

змінний, у процесі роботи, напрямок світла. 
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Розрахунок штучного освітлення виконують одним з таких методів: 

коефіцієнта використання, питомої потужності або точковим. 

Завдання до теми 
Розрахунок кількості світильників методом коефіцієнта використання 

виконують за формулою: 

  (3.1) 

де Е – потрібна горизонтальна освітленість, лк; S – площа приміщення, м2; К – 

коефіцієнт запасу; U – коефіцієнт використання; n – кількість ламп у 

світильнику; Ф – світловий потік однієї лампи, лк; 

Визначимо площу для приміщення. 

  , (3.2) 

де а – ширина приміщення, м; b – довжина приміщення, м. 

Коефіцієнт запасу залежить від міри забруднення приміщення, частоти 

технічного обслуговування світильника, інтенсивності експлуатації 

світильників і набуває значень від 1,2 до 2 (табл. 3.1). 

Попередньо визначимо індекс приміщення   за формулою: 

  , (3.3) 

де 1h  – висота приміщення, м; 2h  – висота розрахункової поверхні. 

Таблиця 3.1 – Залежність коефіцієнта запасу від типу приміщення 

Тип приміщення Коефіцієнт запасу, відносні 

одиниці 
Чисті приміщення, а також освітлювальні 

установки з малим часом використання. 
1,25 

Чисті приміщення з трьохрічним циклом 

обслуговування. 
1,5 

Зовнішнє освітлення, трирічний цикл 

обслуговування. 
1,75 

Внутрішнє і зовнішнє освітлення у разі 
сильного забруднення 

2,00 
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Приклад розрахунку  

Необхідно знайти таку кількість світильників в офісі зі світлими стінами, сірим 

ковроліном і світлою стелею, яка забезпечить середню освітленість 300 лк на рівні    

0,8 м від підлоги. 

Ширина – 9 м, довжина – 6м, висота – 3,2 м. Світильники – ARS 418.       

В одному світильнику n = 4 лампи потужністю 18 Вт. Світловий потік лампи – 

1150 лм. 

Розрахунок 

Вибираємо коефіцієнт запасу рівний 1,25 (табл.3.1). Коефіцієнт відбиття 

поверхні: стелі – 50 %, стенів – 30 %, підлоги – 10 % (табл.2.10). 

Визначаємо площу приміщення. 

5469 === baS м2. 

 Визначуваний індекс приміщення. 

5,1
)69()8,02,3(

54
)()( 21

=
+−

=
+−

=
bahh

S
  

Визначуваний коефіцієнт відбиття. 

Знаючи коефіцієнти відбиття стелі, стін і підлоги, а також індекс приміщення, 

за таблицями знаходимо коефіцієнт використання (табл. 3.2, 3.4), U = 0.51. 

 

Таблиця 3.2 – Коефіцієнт використання світильника ARS 418 

ARS 418,436 
стеля   80   80  80  70  50 

стіна   80   50  30  50  50 

підлога   30   30   10   20   10 

50 30 0 

30 0 

10 0 
30 
10 

0,6 

0,8 

1 

1,25 

53 38 32 37 35 

60 45 38 44 41 

65 51 43 49 46 

70 57 49 54 51 

31 31 27 

37 34 

42 38 

47 44 

51 47 

38 

43 

48 
1,5 72 61 52 57 54 51 
2 

2,5 

3 

4 

5 

76 66 56 61 57 55 54 51 

78 70 59 64 60 58 57 54 

80 73 62 67 62 60 59 57 

81 76 64 69 63 62 61 58 

82 78 65 70 65 64 62 60 
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Визначаємо необхідну кількість світильників за формулою (3.1). 

9
1150451,0

25,154300
=




=




=

ФnU
KSEN  

Необхідна кількість світильників 9 шт. 

 

Таблиця 3.3 – Варіанти вихідних даних до розрахунку 

№ 
вар. 

Розміри 

об’єкта, м 
 
 

 
Тип 

світильника 
 

Гори-
зонта-
льна 

освітле-
ність Е, 

лк 

Світ-
лови

й 

потік 

ламп

иФ, 

лм 
 

Поверхня 
матеріалу 

 
 

 a b h    стеля стіна підлога 
1 12 19 3,1 AL 118 (1 лампа 

по 36 Вт) 
5000 3600 світла біла темно-

сіра 
2 14 22 4,1 AL.ARS 118 (2 

лампи по 36 Вт) 
4000 1450 біла темна темна 

3 16 24 5,1 ALD 236 (2 
лампи по 28 Вт) 

2500 2000 сіра темно

-сіра 
світла 

4 11 22 3,2 ALO 136 (2 
лампи по 36 Вт) 

750 2225 сіра сіра темно-
сіра 

5 12 24 4,2 ALO 236 (1 
лампа по 36 Вт) 

400 5000 біла світла темна 

6 13 26 5,2 ALS OPL 118 (4 
лампи по 18 Вт) 

300 1200 світла біла темно-
сіра 

7 15 25 3,3 ALS OPL 236 (2 
лампи по 58 Вт) 

750 2500 біла темна темна 

8 10 20 4,3 ALS OPL 418 (4 
лампи по 18 Вт) 

1000 1250 сіра темно

-сіра 
світла 

9 11 22 5,3 ALS PRS 118 (1 
лампа по 36 Вт) 

2000 4500 темно

-сіра 
сіра темно-

сіра 
10 13 19 3,4 ALS PRS 236 (2 

лампи по 58 Вт) 
200 2250 біла світла темна 

11 14 23 4,4 AL 118 (1 лампа 

по 36 Вт) 
5000 3600 світла біла темно-

сіра 
12 15 30 5,4 AL.ARS 118 (2 

лампи по 36 Вт) 
4000 1450 біла темна темна 

13 13 27 3,5 ALD 236 (2 
лампи по 28 Вт) 

2500 2000 сіра темно

-сіра 
світла 
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14 12 28 4,5 ALO 136 (2 
лампи по 36 Вт) 

750 2225 біла сіра біла 

15 14 26 5,5 ALO 236 (1 
лампа по 36 Вт) 

400 5000 біла світла темна 

16 13 25 3,6 ALS OPL 118 (4 
лампи по 18 Вт) 

300 1200 світла біла темно-
сіра 

17 16 30 4,6 ALS OPL 236 (2 
лампи по 58 Вт) 

750 2500 біла темна темна 

18 15 27 5,6 ALS OPL 418 (4 
лампи по 18 Вт) 

1000 1250 сіра темно

-сіра 
темно-

сіра 
19 14 22 3,7 ALS PRS 118 (1 

лампа по 36 Вт) 
2000 4500 біла сіра темно-

сіра 
20 13 29 4,7 ALS PRS 236 (2 

лампи по 58 Вт) 
200 2250 біла світла темна 

 

Таблиця 3.4 –

 Коефіцієнти використання світильників
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Контрольні питання 

1. Як нормується КПО з бічним, верхнім і комбінованим природним 

освітленням?  

2. Як визначити розряд зорової роботи у разі відстані понад 0,5 м від 

об'єкта розрізнення до ока працівника?  

3. Як розрахувати природне бічне та верхнє освітлення?  

4. Від чого залежить коефіцієнт запасу К3?  

5. Загальний коефіцієнт світлопропускання. Його визначення.  

Література: [4, 5, 6]. 

 
Практична робота № 4 

Тема. Розрахунок звукоізоляції. Визначення рівня шуму 
Мета розрахунку: вивчити основні фізичні параметри шуму, навчитися 

визначати рівень шуму. 

Короткі теоретичні відомості 

Шум – безладне сполучення різних за силою і частотою звуків; здатний 

спричиняти несприятливу дію на організм. Джерелом шуму є будь-який процес, 

що зумовлює місцеву зміну тиску або механічні коливання у твердих, рідких 

або газоподібних середовищах. Дія його на організм людини пов’язана 

переважно застосуванням нового, високопродуктивного обладнання, з 

механізацією й автоматизацією трудових процесів: переходом на великі 

швидкості під час експлуатації різних верстатів і агрегатів. Джерелами шуму 

можуть бути двигуни, насоси, компресори, турбіни, пневматичні й електричні 

інструменти, молоти, дробарки, верстати, центрифуги, бункери й інші 

установки, що мають рухомі деталі. Окрім того, за останні роки з огляду на 

значний розвиток міського транспорту підвищилась інтенсивність шуму й у 

побуті, оскільки як несприятливий чинник він набув великого соціального 

значення. 
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Основні фізичні параметри шуму: частота звуку f (Гц); звуковий тиск Р 

(Па); інтенсивність звуку І (Вт/м2). В акустиці вимірюють не абсолютні 

значення інтенсивності та звукового тиску, а їх логарифмічні рівні L, узяті 

відносно порогового значення інтенсивності звуку Iо або порогового звукового 

тиску Ро і виражені в децибелах (дБ). 

Шум має певну частоту, або спектр, що виражається в герцах, і 

інтенсивність – рівень звукового тиску, вимірюваний в децибелах. Для людини 

область чутних звуків визначається в інтервалі від 16 до 20 000 Гц. Найбільш 

чутливий слуховий аналізатор до сприйняття звуків частотою 1000–3000 Гц 

(мовна зона). 

Вимірювання, аналіз та реєстрація спектра шуму здійснюється 

спеціальними приладами – шумомірами і допоміжними приладами (самописці 

рівнів шуму, магнітофон, осцилограф, аналізатори статистичного розподілу, 

дозиметри й ін.) Оскільки вухо менш чутливе до низьких і більш чутливе до 

високих частот, для одержання показань, відповідних сприйняттю людини, у 

шумоміра використовують систему корегованих частотних характеристик – 

шкали А, В, С, D – і лінійну шкалу, які різняться за сприйняттям. У практиці 

застосовується в основному шкала А. 

Нормованими параметрами шуму є рівні звукового тиску в октавних 

смугах з середньо геометричними частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 

і 8000 Гц і еквівалентний (за енергією) рівень звуку в децибелах (шкала А). 

Допустимі рівні шуму на робочих місцях не перевищують відповідно 110, 94, 

87, 81, 78, 75, 73 дБ, а за шкалою А – 80 дБ [7]. 

Шум – один з найпоширеніших несприятливих фізичних чинників 

навколишнього середовища, який має важливе соціально-гігієнічне значення, з 

огляду на урбанізацію, а також механізацію й автоматизацію технологічних 

процесів, подальший розвиток дизелебудування, реактивної авіації, транспорту. 

Наприклад, під час запуску реактивних двигунів літаків рівень шуму 

коливається від 120 до 140 дБ, під час клепання й рубання листової сталі – від 



39 

 

118 до 130 дБ, під час роботи деревообробних верстатів – від 100 до 120 дБ, 

ткацьких верстатів – до 105 дБ; побутовий шум, пов’язаний з життєдіяльністю 

людей, складає 45-60 дБ. 

Для гігієнічного оцінювання шум підрозділяють: за характером спектра – 

на широкосмуговий з безперервним спектром шириною більше однієї октави і 

тональний, у спектрі якого є дискретні тони; за спектральним складом – на 

низькочастотний (максимум звукової енергії припадає на частоти нижче        

400 гЦ), середньо-частотний (максимум звукової енергії на частотах від 400 до 

1000 Гц) і високочастотний (максимум звукової енергії на частотах вище     

1000 гЦ); за часовими характеристиками – на постійний (рівень звуку 

змінюється в часі, але більш ніж на 5 Дб – за шкалою А) і непостійний. До 

непостійного шуму належать коливний шум, за якого рівень звуку безупинно 

змінюється в часі; переривчастий шум (рівень звуку залишається постійним 

протягом інтервалу тривалістю 1 сек. і більше); імпульсний шум, що 

складається з одного або декількох звукових сигналів тривалістю менше 1 сек. 

Для оцінювання стану слуху в осіб, що працюють в умовах впливу шуму, 

розрізняють чотири ступені втрати слуху (табл.4.1).  

 

Таблиця 4.1 – Критерії оцінювання слухової функції, для осіб, які 

працюють в умовах шуму і вібрації [7] 

Ступінь втрати слуху 

Тотальна порогова аудіометрія 
Сприйняття 

шепітної 
мови, м 

втрати слуху на 
звукові частоти 500, 
1000 і 2000 Гц, дБ 

(середнє 
арифметичне) 

втрата слуху на 
4000 Гц і межі 

можливого 
коливання, дБ 

1. Ознаки впливу 
шуму на орган слуху До 10 50±20 5±1 
2. Кохлеарний неврит 
з легким ступенем 
зниження слуху 

11-12 60±20 4±1 

3. Кохлеарний неврит 
з помірним ступенем 
зниження слуху 

21±30 65±20 2±1 

4. Кохлеарний неврит 31±45 70±20 1±0,5 
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зі значним ступенем 
зниження слуху 

 

Засоби та заходи захисту від шуму бувають колективні й індивідуальні. 

Засоби та заходи колективного захисту поділяються на: 

– акустичні (звукоізоляція, звукопоглинання, віброізоляція, демпфування, 

глушники шуму); 

– архітектурно-планувальні (акустичні рішення планувань будівель і 

генеральних планів об’єктів; раціональне розміщення технологічного 

обладнання, машин, устаткування, робочих місць; створення шумозахищених 

зон та ін); 

– організаційно-технічні (застосування малошумних технологічних 

процесів і машин; дистанційне управління й автоматичний контроль шумного 

устаткування; удосконалення технології ремонту й обслуговування; раціональні 

режими праці й відпочинку). 

Відносно джерела збудження шуму засоби колективного захисту 

поділяються на: 

– засоби, знижуючі шум у джерелі його виникнення; 

– засоби, знижуючі шум на шляху його розповсюдження від джерела до 

захищуваного об'єкта. 

Завдання до теми 
Приклад розрахунку № 1  

Визначити відповідність нормам санітарно-гігієнічних умов на пульті 

керування автоматизованим виробництвом і запропонувати заходи із 

забезпечення цієї відповідності. Пульт розташований у кабіні, яка знаходиться 

на відстані 6 м від обрізного автомата А-233. Розміри кабіни: висота – 2200 мм, 

ширина – 1750 мм, довжина – 2100 мм. Температура повітря – 22оС, вологість – 

50 %, швидкість руху повітря не перевищує 0,1 м/с, освітленість робочого місця 

становить 420 лк. 

Розрахунок 
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Аналіз умов праці на пульті керування показав, що параметри 

мікроклімату і рівень освітленості відповідають нормативним вимогам. Розміри 

кабіни також відповідають вимогам ГОСТ 23000-78. Необхідно оцінити рівень 

шуму на розглянутому робочому місці. 

Джерелом шуму є обрізний автомат А-233. Рівень звукової потужності 

цього обладнання становить 112 дБ в октавній смузі зі середньогеометричною 

частотою 1000 Гц. Розрахуємо рівень шуму в розрахунковій точці за 

формулою:  

            (4.1) 

де Lr – рівень шуму в розрахунковій точці, дБ; Li – рівень шуму в джерелі, що 

знаходиться на відстані r (м) від розрахункової точки, дБ. 

Рівень шуму на розглянутому робочому місці, розрахований за формулою 

(2.1), становить 88,5 дБ, що перевищує допустимий рівень шуму для 

виробничих приміщень, який складає 80 дБ (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 – Залежність допустимого рівня шуму від характеристики 

приміщення [7] 

Характеристика приміщення Рівень звуку, дБ 

Приміщення конструкторських бюро, програмістів 

обчислювальних машин, лабораторій для теоретичних і 

дослідних робіт 

 
50 

Приміщення адміністрації управління, робочі кімнати 60 
Постійні робочі місця і робочі місця у виробничих 

приміщеннях і на території підприємства 
80 

 

Для зниження рівня шуму можна використовувати метод зменшення 

шуму по шляху його розповсюдження, наприклад, використовуючи 

ізолювальну перегородку (як елемент конструкції кабіни). Застосування 

перегородки з ДСП товщиною 30 мм дозволяє знизити рівень шуму на 26 дБ. 
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Тоді фактичний рівень шуму складе 62,5 дБ, що відповідає нормативним 

вимогам. 

Приклад розрахунку № 2  

У листопрокатному цеху холодної прокатки знаходиться декілька джерел 

шуму, характеристика яких наведена в (табл. 4.3). Запропонувати заходи щодо 

захисту оператора від виробничого шуму. 

 

Таблиця 4.3 – Характеристика джерел шуму листопрокатного цеху. 

Джерело шуму Рівень звукової 

потужності, дБ 
Відстань до пульта 

оператора, м 
Агрегат поперечного різання 119 6 

Агрегат поздовжнього різання 112 8 
Розмотувач листа 122 12 
Прийомні кишені 115 6 

Листоправильна машина 114 4 
 

Розрахунок 

Сумарний рівень шуму визначають за формулою: 
)21 1.0

...
1.01.0 101010lg(10 nLLLL +++=             (4.2) 

де L1, L2, ..., Ln – рівень шуму кожного джерела з урахуванням їх відстані до 

розрахункової точки, дБ. 

Значення рівнів шуму всіх джерел, наведені в (табл. 4.1), перераховуємо з 

урахуванням відстані до розрахункової точки за формулою (4.1) і підставляємо 

в формулу (4.2). Унаслідок цього отримуємо, що рівень шуму в розрахунковій 

точці (робоче місце оператора) становить 99,7 дБ, що значно більше перевищує 

допустимий рівень (табл. 4.2). Розрахуємо необхідне зниження рівня шуму: 

ΔL = 99,7 – 80 = 19,7 дБ.             (4.3) 

Для досягнення відповідності санітарно-гігієнічних умов нормативним 

вимогам можна використовувати звукоізолювальну перегородку. 
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Звукоізолювальну здатність однорідної перегородки, дБ, можна розрахувати за 

формулою: 

60)lg(20 −= GfR              (4.4) 

де G – маса 1 м2 перегородки, кг; f – частота, Гц. 

Для забезпечення необхідного огляду з пульта оператора вибираємо 

перегородку зі скла товщиною 6 мм, маса 1 м2 якої становить 16 кг (табл. 4.3). 

Звукоізолювальна здатність такої перегородки, розрахована за формулою 

(4.4), для частоти 1000 Гц складає 24 дБ. Фактичний рівень шуму в цьому 

випадку складе 75,7 дБ, що  відповідає нормативним вимогам. 

 

Таблиця 4.3 – Звукоізоляція деяких матеріалів 

Матеріал Маса 1 м2, кг Маса 1 м2, кг 
Фанера 3,2 мм 2,2-2,5 17-19 
Фанера 6,42 мм 4,5 21 
Дерево 5 см 27,5 18,5 
Сталь листова 0,7 мм 5,6 25 
Сталь листова 2 мм 15,7 33 
Скло 3–4 мм 8-10 28 
Скло 6 мм 16 31 
Склопластик 11,5 мм – 23 
Повсть 15 мм 2,8 6 
Картон 5 мм 3 16 

 

Таблиця 4.4 – Варіанти вихідних даних до розрахунку (приклад 2) 

№ 
вар. 

Агрегат 

поперечного 
різання 

Агрегат 

поздовжнього 

різання 

Розмотувач 

листа 
Прийомні 

кишені 
Листоправильна 

машина 

1 + + - - - 
2 + + + - - 
3 - + + - + 
4 + + + - - 
5 - - + + + 
6 + - + - + 
7 - - + + + 
8 + + + - - 
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9 + + - - - 
10 - - + - + 
11 + + - + - 
12 + + + + - 
13 + - - + - 
14 - - + + - 
15 + + + - - 
16 - + + + + 
17 - + + - - 
18 + + - - - 
19 + + - + + 
20 - - - + + 

 

Контрольні питання 

1. Визначення поняття шуму. Основні фізичні параметри шуму. 

2. Джерела механічного шуму. Нормовані параметри шуму. 

3. Класифікація та характеристика видів шуму. 

4. Визначення понять «звукове поле», «звуковий тиск» та «інтенсивність  

звуку». 

5. Визначення поняття «рівень інтенсивності звуку». Які одиниці 

вимірювання рівня інтенсивності звуку? 

6. Критерії оцінювання слухової функції для осіб, які працюють в 

умовах шуму та вібрації. Методи та засоби захисту від шуму. 

Література: [4, 5, 7]. 
 

Практична робота № 5 
Тема. Вибір і розрахунок штучного заземлення 
Мета: набуття практичних навичок у розрахунках захисного заземлення 

й ознайомлення з різними методами розрахунку, що застосовуються в даний 

час для виробничого електроустаткування.  

По закінченні занять студент зобов’язаний: 

– знати методи і порядок розрахунку захисного заземлення; 
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– уміти користуватися довідковими та нормативними даними під час 

розрахунку. 

Короткі теоретичні відомості 

Згідно з чинними нормативно-правовими актами електробезпека є 

системою організаційних та технічних заходів і засобів, що спрямовані на 

захист людей від шкідливої та небезпечної дії електричного струму, 

електричної дуги, електричного поля та статичної електрики. 

Травми, спричинені дією на організм людини електричного струму й 

(або) електричної дуги, називають електротравмами. Електротравми можуть 

виникати як під час проходження, так і без проходження струму через тіло 

людини, наприклад, унаслідок опіків або засліплення електричною дугою. 

Явище, що характеризується сукупністю електротравм, називають 

електротравматизмом. 

Правильно спроектоване і раціонально виконане захисне заземлення 

електроустаткування сприяє підвищенню безпеки праці та знижує 

електротравматизм. 

Захисне заземлення – це спеціальне електричне з’єднання металевих 

неструмопровідних елементів устаткування, які в аварійному режимі можуть 

опинитися під напругою, із заземлювальним пристроєм. 

Принцип дії захисного заземлення полягає в тому, що коли людина 

торкається корпусу обладнання, що знаходиться під напругою за рахунок 

короткого замикання фази L2 на корпус, виявляється включеним паралельно до 

заземлювача з опором захисного заземлення Rз, має значно менший опір, ніж 

тіло людини Rч. Унаслідок цього більша частина струму замикання на землю 

піде через заземлювач (рис. 5.1, а). 
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Рисунок 5.1 – Принцип дії захисного заземлення 
 

За відсутності заземлення весь струм Iкз піде через тіло людини, що може 

призвести до його пошкодження (рис. 5.1, б). Для зменшення напруги на 

заземлювачі опір захисного заземлення Rз нормується. В електроустановках з 

напругою до 1000 В він повинен бути не більше 4 Ом. Значення Rз залежить 

також від потужності джерела живлення, питомого опору ґрунту й 

експлуатованого устаткування. Для заземлення використовують штучні та 

природні заземлювачі. 

Заземлювальний пристрій – це сукупність заземлювальних провідників і 

заземлювача. 

Заземлювальний провідник – це провідник, котрий з’єднує заземлювальні 

об'єкти із заземлювачем. Якщо заземлювальний провідник має два або більше 

відгалужень, то він називається магістраллю заземлення. 

Заземлювач – це сукупність з’єднаних провідників, котрі перебувають у 

контакті із землею або з її еквівалентом. Розрізняють заземлювачі штучні, 

призначені виключно для заземлення, і природні – металеві предмети, котрі 

знаходяться в землі. 
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Для штучних заземлювачів застосовують вертикальні та горизонтальні 

електроди. Як вертикальні електроди використовують сталеві труби діаметром 

3–5 см та сталеві кутики розміром від 40 х 40 до 60 х 60 мм довжиною 2,5–3 м. 

Можна також використовувати сталеві прути діаметром 10–12 мм. Для 

зв’язування вертикальних електродів використовують стрічкову сталь 

перетином не менше 4 х 12 мм і сталь круглого перетину діаметром не менше   

6 мм. Для встановлення вертикальних заземлювачів попередньо риють 

траншею глибиною 0,7–0,8 м, потім за допомогою механізмів забивають труби 

або кутики. 

Природні заземлювачі можна використовувати так: 

– прокладені в землі водогінні й інші металеві трубопроводи, за винятком 

трубопроводів спалимих рідин, спалимих або вибухонебезпечних газів, а також 

трубопроводів, укритих ізоляцією для захисту від корозії; 

– обсадні труби артезіанських колодязів, свердловин, шурфів; 

– металеві конструкції та арматуру залізобетонних елементів будівель і 

споруд, які з’єднані із землею; 

– свинцеві оболонки кабелів, прокладених у землі.  

Природні заземлювачі мають переважно малий опір розтіканню струму, 

тому використання їх як заземлювачів дозволяє заощадити значні кошти. 

Недоліком природних заземлювачів є доступність їх неелектротехнічному 

персоналу та можливість порушення неперервності з’єднання протяжних 

заземлювачів. Як заземлювальні провідники, призначені для з’єднання 

заземлювальних частин із заземлювачами, застосовують стрічкову та круглу 

сталь. Заземлювальні провідники прокладають відкрито по конструкціях 

будівлі, зокрема по стінах на спеціальних опорах.  Заземлене обладнання 

приєднують до магістралі заземлення за допомогою окремих провідників. При 

цьому послідовне включення заземлювального обладнання не допускається. 

 Типи заземлювальних пристроїв. Захисне заземлення щодо об’єкта, що 

заземлюється, буває виносне та контурне. 
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Виносне – заземлювачі розташовуються на деякій відстані від 

устаткування, що заземлюється. Заземлення корпусу знаходиться поза полями 

розтікання заземлювачів, і людина, торкнувшись до корпусу, потрапляє під 

напругу щодо землі. 
Виносне заземлення захищає тільки за рахунок малого опору заземлення. 

Контурне – заземлювачі розташовуються по контуру навколо об’єктів, 

що заземлюються, на невеликій відстані один від одного (кілька метрів). Поля 

розтікання заземлювачів накладаються і точки ґрунту всередині контуру мають 

значний потенціал. Коефіцієнт напруги дотику 1 значно менший за одиницю 

всередині контуру. Коефіцієнт напруги кроку  також значно менший за 

максимально можливу величину. Струм через людину буде менший ніж у разі 

виносному. Іноді всередині контуру прокладають горизонтальні смуги, що 

додатково вирівнюють його потенціали усередині контуру. Для зменшення 

крокової напруги за межами контуру вздовж проводів і проїздів у ґрунт 

закладають спеціальні шини. Як штучні заземлювачі застосовують сталеві 

стрижні – сталь з вуглецем 60 х 60 мм, а також сталеві труби діаметром 35–50 

мм і сталеві шини перетином не менше 100 мм2. Стрижні довжиною 2,5–3 м 

занурюють у ґрунт вертикально в спеціально підготовлені траншеї. Вертикальні 

заземлювачі з’єднуються зварюванням, сталевою шиною.  

Сфера застосування захисного заземлення – мережі напругою до 1000 В з 

ізольованою нейтраллю та мережі вище 1000 В з ізольованою та ефективно 

заземленою нейтраллю. 

Захисному заземленню підлягають металеві неструмопровідні частини 

обладнання, котрі через несправність ізоляції можуть опинитись під напругою і 

до котрих можливий дотик людей або тварин. При цьому в приміщеннях з 

підвищеною небезпекою та в особливо небезпечних за умовами ураження 

струмом, а також у зовнішніх установках заземлення обов’язкове з 

номінальною напругою електроустановки понад 42 В змінного і понад 110 В 

постійного струму, а в приміщеннях без підвищеної небезпеки – з напругою 
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380 В і вище змінного струму; 440 В і вище – постійного струму. Лише у 

вибухонебезпечних приміщеннях заземлення виконується незалежно від 

значення напруги установки. 

Опір заземлювального пристрою перевіряється під час вводу в 

експлуатацію, переміщення устаткування, ремонту заземлювального пристрою 

та періодично. Обсяг і періодичність перевірки заземлювального пристрою 

зображено на рисунку [1]. Так, на підстанціях напругою до 35 кВ 

заземлювальні пристрої, що використовуються для заземлення 

електроустановок напругою тільки вище 1 кВ, перевіряють не рідше одного 

разу на шість років, а для підстанцій напругою до 10 кВ – не рідше 1 разу на 

три роки. На підземних роботах огляд заземлювального пристрою та 

вимірювання його опору виконується не рідше 1 разу на місяць. 

У разі невідповідності вимогам [4, 5, 8] необхідно вжити заходів щодо 

доведення електричних характеристик заземлення до відповідних значень, для 

чого потрібно збільшити довжину заземлювальних електродів або їх кількість. 

Завдання до теми 

1.1 Мета розрахунку − визначити параметри заземлення: кількість, 

розміри та розміщення на плані об’єкта, що захищається, вертикальних і 

горизонтальних електродів. 

1.2 Вихідні дані 

Характеристика електроустановки (Uном, режим нейтралі). 

План об’єкта, що захищається, із указівкою основних розмірів і 

розміщення устаткування. Характеристика електродів для проектованого 

заземлювача, глибина їхнього занурення в землю. 

Величина питомого опору ґрунту (), характеристика кліматичної зони 

(відповідно до табл. 5.1). Якщо земля приймається двошаровою, то дані про 

величину питомого опору кожного шару землі та товщина верхнього шару. 

Дані про природні заземлювачі (обмірюваний опір розтікання струму чи 

параметри для його визначення розрахунковим способом). 
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Розрахунковий струм замикання на землю в мережах напругою вище     

1000 В. Якщо струм невідомий, то його визначають за викладеною нижче 

методикою. 

 

Таблиця 5.1 – 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 – 50  
Тривалість замерзання вод, дні 190-170 150 100 0 

 

1.3 Порядок розрахунку 

1.3.1 Визначається розрахунковий однофазний струм замикання на 

землю. 

Згідно з ПУЕ [8] трифазні установки напругою 110 кВ і вище працюють з 

ефективно заземленою нейтраллю та належать до установок з великими 

струмами замикання на землю (>500 А). Електроустановки напругою вище 

1000 В до 35 кВ включно працюють з ізольованою нейтраллю чи приєднаною 

до заземлювального пристрою, через котушки, які компенсують. 

В установках з великими струмами замикання на землю як розрахунковий 

струм приймається стале значення найбільшого зі струмів однофазного 

замикання на землю для проектованого заземлювального пристрою. 

В установках з малими струмами замикання на землю без компенсації 

ємнісних струмів розрахунковий однофазний (ємнісний) струм замикань на землю 

приблизно може бути визначений за формулою: 
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де Uф – фазна напруга мережі, кВ; lк.л., lв.л. – відповідно довжина 

електричнозв’язаних кабельних і повітряних ліній, км. 

В установках з малими точками замикання на землю з компенсацією 

ємнісних струмів за розрахунковий взято струм, рівний 125 % номінального 

струму компенсаційних апаратів. Для заземлювальних пристроїв, до яких не 

приєднані компенсаційні апарати, за розрахунковий взято залишковий струм 

замикання на землю для даної мережі у разі вимикання найпотужнішого 

компенсаційного апарата чи найбільш розгалуженої ділянки мережі. Струм 

замикання на землю повинен бути розрахований для можливої в експлуатації 

схеми мережі, при якій цей струм матиме найбільше значення. 

1.3.2 Визначається припустимий опір заземлювального пристрою згідно з 

табл. 5.2. 

 

Таблиця 5.2 – Найбільші значення опорів заземлювальних пристроїв в 

електроустановках 

 
Характеристика установок 

Найбільші опори 

заземлювального 

пристрою, Ом 
Для електроустановок з напругою понад 1000 В і 

розрахунковим струмом замикання на землю А500>3I   5,03 R  

Для електроустановок з напругою понад 1000 В і 

розрахунковим струмом замикання на землю А500<3I  10250


з

з I
R  

За умови, що заземлювальний пристрій є загальним для 

установок напругою до і понад 1000 В і розрахунковим 

струмом замикання на землю А500<3I  
10125


з

з I
R  

В електроустановках з напругою 660/380 В 23 R  
В електроустановках з напругою 380/220 В 43 R  
В електроустановках з напругою 220/127 В 83 R  
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1.3.3 Підраховується опір природних заземлювачів (якщо немає даних 

вимірювань) за формулами: 

– для вертикального круглого чи кутового заземлювача в поверхні землі; 

 d
l

π l

ρ
R зр

в

4ln
2

..
=  ,Ом (5.2) 

– те ж для зануреного в землю на to від поверхні; 

 
,

4
4ln

2
12ln

2
р.з.

в 








−

+
+=

lt
lt

d
l

l
R





 
Ом; (5.3) 

– для протяжного на поверхні землі (стрижень, труба, смуга, кабель і ін, 

для смуги шириною a, d = 0,5a); 

 d
l

π l

ρ
R зр 2ln..
=  , Ом; (5.4) 

– те ж для зануреного в землю на to від поверхні; 

 
,2ln

2

2
..

г bt
l

l
R зр




=  Ом; (5.5) 

– для круглої пластини на поверхні землі; 

 
 

D2
ρ

  R р.з.
=  , Ом; (5.6) 

– те ж для зануреної у землю на to від поверхні;  















+
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D

πD
ρ

R зр

 , Ом;   (5.7) 

– для пластини, поставленої на ребро, зануреної на to від поверхні землі; 

 








+=

02
4ln

2 t
a

b
a

π a

ρR  , Ом; (5.8) 

– для прямокутної пластини на поверхні землі; 

 b
a

π a

ρR 4ln=  , Ом; (5.9) 

– для квадратної пластини на поверхні землі; 
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 a

ρ
,R 4440=  , Ом, (5.10) 

де   – питомий опір ґрунту, Ом  м (обмірюваний чи прийнятий за табл. 1.3); 

l – довжина заземлювача, м; d – діаметр круглого заземлювача, м; t – відстань 

від поверхні землі до центра заземлювача, м; D – діаметр круглої пластини, м; 

а, b – ширина і довжина пластинчастого заземлювача, м. 

Опір розтіканню природних заземлювачів системи «грозозахисний трос–

опори» Rl при кількості опор із тросом більш 20 визначається за формулою: 

 m

m

onl
n

r
rR =  , Ом, (5.11) 

де ron – опір заземлення однієї опори, Ом; приймається з урахуванням сезонних 

коливань питомого опору ґрунту за табл. 5.3; rm = 0,15
S

l
 – активний опір 

сталевого троса перетином S, мм2, на довжині одного прольоту l, м; nm – 

кількість тросів на опорі. 

 

Таблиця 5.3 – Наближені значення питомих електричних опорів різних 

ґрунтів і води 

 
Ґрунт, вода 

Питомий опір, Омм 
Можливі межі 

коливань 
При 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 – 
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ставкова  40–50 – 
ґрунтова 20–70 – 
у струмках 10–60 – 

 

З використанням залізобетонних фундаментів промислових будинків як 

природних заземлювачів [4, 5, 8] опір розтікання їх повинен оцінюватися за 

формулою: 

 S
ρ

5,0R 3=  , Ом, (5.12) 

де S – площа, обмежена периметром будинку, м2, 3 – питомий еквівалентний 

електричний опір ґрунту, Омм, що визначається за формулою: 

 













−+














−=

−−
1

1

11 213

h

S
β

S

h
α

eρeρρ  , (5.13) 

де 1, 2 – питомий опір верхнього та нижнього шарів землі відповідно, Омм; 

h1 – товщина верхнього шару землі, м; a, b – безрозмірні коефіцієнти, що 

залежать від співвідношення питомих опорів шарів землі. 

Якщо 1>2, то a = 3,6, а b = 0,1;  

Якщо 1<2, то a = 1,1102, а b = 0,310 – 2. 

Під верхнім шаром варто розуміти шар землі, питомий опір якого 1 

більше ніж у два рази відрізняється від питомого опору нижнього шару 2. При 

цьому в електроустановках напругою від 110 до 750 кВ не потрібна прокладка 

провідників, що вирівнюють, також біля входів і в’їздів, крім місць 

розташування заземлення нейтралей силових трансформаторів, 

короткозамикачів, вентильних розрядників і блискавковідводів, якщо 

виконується умова: 

 
( )

3
1

3
3 10745

ρ

S
ρ,I .K.

−+  , (5.14) 

де Iк.з. – розрахункова сила струму однофазного замикання, що стікає в ґрунт із 

фундаментів, кА. 
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Металеві та залізобетонні конструкції будинків під час використання їх 

як заземлювальних пристроїв повинні утворювати безперервний електричний 

ланцюг по металу, а в залізобетонних конструкціях повинні передбачатися 

закладні деталі для приєднання електричного та технологічного устаткування. 

Спорудження штучних заземлювачів при цьому непотрібне, якщо параметри 

залізобетонних фундаментів відповідають викладеним вище вимогам. 

1.3.4. Визначається необхідний опір штучних заземлювачів: 

 пуезпр

пуезпр

зш RR
RR

R
.

.
..

−
=  , Ом , (5.15) 

де Rпр – опір розтікання природних заземлювачів; Rз.пуе – припустимий опір 

розтікання заземлювальних пристроїв, згідно з ПУЕ [8] (табл. 5.2). 

1.3.5 Вибирається тип заземлювального пристрою, (виносний чи 

контурний) на підставі даних про об’єкт, що підлягає захисту, і значень Rш.з.., . 

1.3.6. Вибирають електроди (стрижневі та смугові) та попередньо 

розміщають їх на плані об’єкта, що підлягає захисту. 

Як вертикальні заземлювачі варто використовувати сталеві стрижні 

діаметром 10–16 мм, довжиною 4,5–5 м чи кутову сталь з товщиною стінки не 

менше 4 мм, довжиною 2,5–3 м. Верхній кінець вертикального заземлювача 

повинен бути занурений на 0,6–0,7 м від поверхні землі. Як горизонтальні 

заземлювачі варто використовувати круглу сталь діаметром не менше 10 мм чи 

сталеві смуги товщиною не менше 4 мм. 

В установках з ефективно заземленою нейтраллю для вирівнювання 

електричного потенціалу варто прокладати подовжні та поперечні 

горизонтальні заземлювачі на глибині 0,5–0,7 м від поверхні землі. Подовжні 

заземлювачі прокладаються вздовж електроустаткування з боку 

обслуговування на відстані 0,8–1,0 м від фундаменту чи підставки 

устаткування. 
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Допускається збільшення відстаней від фундаментів до 1,5 м із 

прокладанням однієї смуги для двох рядів устаткування, якщо відстань між 

фундаментами не перевищує 3,0 м, а сторони обслуговування повернені одна 

до одної. Поперечні заземлювачі прокладаються в зручних місцях між 

устаткуванням. Відстань між ними варто збільшувати від периферії до центра 

заземлювальної сітки. При цьому перші та наступні відстані не повинні 

перевищувати відповідно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0 і 20,0 м. Розміри 

вічок заземлювальної сітки, які прилягають до місць приєднання нейтралей 

силових трансформаторів і короткозамикачів до заземлювального пристрою, не 

повинні перевищувати 6x6 м2. При цьому контурний електрод, що утворить 

периметр сітки, повинен охоплювати всі споруди об’єкта, що підлягає захисту. 

Зовнішня огорожа електроустановок не приєднується до заземлювального 

пристрою і повинна бути на відстані не менше 2 м від його елементів. Якщо цю 

умову виконати неможливо, то металеві частини огорожі варто приєднати до 

заземлювального пристрою, і з зовнішнього боку огорожі на відстані 1 м від неї 

і на глибині 1 м має бути прокладений горизонтальний заземлювач, приєднаний 

до заземлювального пристрою, не менше ніж у чотирьох точках. 

1.3.7 Визначається розрахунковий питомий опір ґрунту для однорідного 

ґрунту: 

 
 = рзр ..  , Омм,  (5.16) 

де  – коефіцієнт сезонності для вертикального та горизонтального електродів, 

обумовлений за табл. 5.4; для двошарової землі відповідно до кліматичної зони 

даної місцевості за табл. 5.5 знаходиться товщина шару сезонних коливань hc і 

коефіцієнт сезонності , на який збільшується вимірюваний питомий опір 

цього шару землі: 

 
 = .2..1 рhзрh , Омм; (5.17) 

для нижнього шару ґрунту: 

 .2..2 рhзрh  = , Омм. (5.18) 
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Таблиця 5.4 – Значення коефіцієнта сезонності для однорідної землі 

Кліматична зона 

(за табл. 1.1) 
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 

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 5.5 – 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 
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IV 1,5 2,5 1,4 1,1 
 

1.3.8 Для однорідного ґрунту розрахунок опору заземлювача здійснюють 

у такій послідовності: 

– за попередньою схемою розміщення заземлювального пристрою 

визначають довжину LГ горизонтальних і кількість n вертикальних електродів; 

– за формулами (5.2–5.10) розраховують величину опору одного 

вертикального електрода Rв і горизонтальних електродів Rг з урахуванням 

розрахункового питомого опору ґрунту; 

– за табл. 5.6 і 5.7 визначають відповідно коефіцієнт використання 

вертикальних hв і горизонтальних hг електродів; 

Таблиця 5.6 – Коефіцієнт використання в 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 

 
– розрахунковий опір заземлювача: 

nRR
RRR

BB

B
гр

 



+
=.  , Ом. (5.19) 

Отримане значення опору порівнюється з необхідним опором штучного 

заземлювача, визначеним за формулою (5.15). У разі великих розбіжностей 

параметри заземлювального пристрою змінюються та проводиться перерахунок 

для забезпечення необхідної безпеки експлуатації електроустановок.  
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1.3.9 Заземлювальні установки з великими струмами замикання на землю 

мають складну конструкцію і розраховувати їх рекомендують способом 

наведених потенціалів, приймаючи двошарову модель ґрунту.  

Розрахунок опору заземлювача цим способом здійснюють у такій 

послідовності: 

– за попередньою схемою розміщення заземлювального пристрою 

визначаються площа заземлювача S (м2), довжина Lг (м) горизонтальних, 

кількість n і довжина Lв = n lв (м) вертикальних електродів; 

 

Таблиця 5.7 – Коефіцієнт використання r 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 

 
– складається розрахункова модель заземлювача, що являє собою 

квадратну сітку із взаємно пересічних смуг з вертикальними електродами по 

контуру квадрата (розрахункова модель і прийнята схема заземлювача мають 

однакові площі S, довжину горизонтальних Lг, кількість n і довжину 

вертикальних Lв електродів, глибину закладення tom, м); розрахункова модель 

занурена в однорідний ґрунт із питомим опором, еквівалентним питомому 

опору двошарового ґрунту, тобто опір заземлювального пристрою, 

розрахункової моделі дорівнюватиме шуканому; 

– визначається довжина сторони квадрата моделі як S , м; 
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– обчислюється кількість вічок m за однією стороною моделі: 

 
1

2
−=

S
Lm Γ  . (5.20) 

Отримана величина m округляється до цілого числа, за формулою (5.20) 

уточнюється значення Lг, м; 

– довжина сторони вічка в моделі, м: 

 m

S
b =  , (5.21) 

– відстань між вертикальними електродами в моделі з розміщенням їх по 

контуру, м: 

 n

S
a

4
= , (5.22) 

– відносна глибина занурення в землю вертикальних електродів у моделі 

 S

tl
t B

om.

0+
= , (5.23) 

– відносна довжина верхньої частини вертикального заземлювача, що 

знаходиться у верхньому шарі ґрунту товщиною h. 

 B

c

om.
l

th
l 0−

= , (5.24) 

– визначають розрахунковий еквівалентний питомий опір землі для 

заземлювального пристрою − горизонтальної сітки з пересічних смуг з 

вертикальними електродами. 

 

R

зph

зрh
pachэ 













=

..

.

2

1

2 


 , (5.25) 

де 

 
К

h

lB
= +









0 32 1 0 26 1, , ln

  
при  11,0

2

1 ..


pach

зрh




, (5.26) 
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2

1 
зрh

зрh




, (5.27) 

– шуканий розрахунковий опір штучного заземлювача визначається за 

формулою: 

 BΓ

зрзр

LL
ρ

S

ρ
AR

+
+=

....
 , (5.28) 

де A = 0,444 – 0,84tom при 0 < tom < 0,1,А = 0,385 – 0,25tom при 0,1 < tom < 0,5. 
Отримана величина опору розтікання заземлювача порівнюється з 

необхідним значенням, отриманим за формулою (5.15). 

Приклад розрахунку 
Розрахувати захисне заземлення для виробничої ділянки з 

електроустаткуванням. Вихідні дані наведені в табл. 5.8. 
 

Таблиця 5.8 – Вихідні дані до розрахунку захисного заземлення 

Т
р
ан

сф
о
р
м

ат
о
р
н

а 

п
ід

ст
ан

ц
ія

 н
ап

р
у
го

ю
 U

, 
к
В

 

Розміри 

приміщення 

Р
о
зр

ах
у
н

к
о
в
и

й
  

о
п

ір
 

 п
р
и

р
о
д

н
о
го

 з
аз

ем
л
ю

в
ач

а,
 

R п
р
, 

О
м

 

Протяжність 

лінії 

електропередач 

Параметри 

вертикального 

електрода 

Параметри 

горизонталь

ного 

електрода 

Ґр
у

н
т 

 

К
л
ім

ат
и

ч
н

а 
зо

н
а 

(п
ід

в
и

щ
ен

н
я
 в

о
л
о
гі

ст
ь)

 

Довжи

на L, м 

Шири

на В, 

м 
lК.Л., 
км lВ.Л., км 

Довжи

на lВ, 
м 

Діаметр 

d, мм 
Площа 

смуги, мм2 

10/0,4 18 6 17 50 60 3 12 6 х 56 суглинок IІI 

 

Розрахунок 

У нашому випадку заземлювальний пристрій використається  для 

електроустановки напругою понад 1000 В, тому розрахункове значення струму 

замикання на землю може бути визначене за напівемпіричною формулою (5.1): 

)35(
350 в.л.к.л.

л
з llUI += , 
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де Uл – лінійна напруга мережі (на високій стороні трансформаторної підстанції), 

кВ; lк.л., lв.л. – довжина електрично зв’язаних відповідно кабельних і повітряних 

ліній, км. 

Отже,  

А.71,51)605035(
350
10

з =+=I  

Відповідне отриманому розрахунковому значенню струму замикання на 

землю, нормативне значення опору заземлювального пристрою Rз знаходимо за 

формулою (табл. 5.2): 

Rз = 125/Iз,  Rз = 125/51,71 = 2,32 Ом. 

З використанням природних заземлювачів необхідний опір штучного 

заземлювача Rш.з. визначається за формулою (5.15): 

,
з.пуепр

з.пуепр

ш.з. RR
RR

R
−

=

 
де Rпр – опір розтікання струму природних заземлювачів, Ом; Rш.з. – необхідний 

опір штучного заземлювача, Ом; Rз.пуе – розрахунковий нормований опір ЗП, Ом; 

Ом.04,2
32,217
32,217

ш.з. =
−


=R  

Визначаємо розрахунковий питомий опір землі за формулою (5.16): 

,..  = рзр  

де ..зр – розрахунковий питомий опір землі, Ом·м; р  – питомий електричний 

опір різних ґрунтів і води, Ом·м; ψ – коефіцієнт сезонності, що враховує  

промерзання  або висихання ґрунту. 

Для кліматичного поясу ІІІ опір ґрунту р =130 Ом·м (табл. 5.3, суглинок) та 

ψ = 1,5 (табл. 5.4, з підвищеною вологістю) тоді: 

,1955,1130.. ==зр  Омм. 
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Обчислюємо опір розтікання струму одиночного вертикального заземлювача  

Rв. У разі стрижня круглої площі (трубчастого) заземлювача, заглибленого в 

землю, розрахункова формула має вигляд (5.3): 

,
4
4ln

2
12ln

2
р.з.

в 








−

+
+=

lt
lt

d
l

l
R




 

де ρр.з. – розрахунковий питомий опір ґрунту Ом·м; l – довжина вертикального 

стрижня, м; d – діаметр, мм; t – відстань від поверхні ґрунту до середини довжини 

вертикального стрижня, м. 

l

t0,8м

d  
Рисунок 5.2 – Схема заглиблення стрижня 

;м3,28,0
2
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2
=+=+=

lt  
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33,24
33,24ln

2
1

012,0
32ln

314,32
195

в =








−

+
+




=R  

Розрахуємо наближену  кількість вертикальних стрижнів: 

,
ш.з.

в

R
Rn =  

де Rв – опір розтікання струму одиночного вертикального заземлення, Ом; Rш – 

необхідний опір штучного заземлювача, Ом; 

.20,33
04,2
69,67

==n  

Отриману кількість стрижнів округляємо до найближчого більшого 

довідкового значення (табл.5.6). Отже, n = 40. 
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Визначаємо конфігурацію групового заземлювача (контур) з урахуванням 

можливості його розміщення на відведеній території й відповідній довжині 

горизонтальної смуги: 

lг = 1,05·а·п, 

де а – відстань між вертикальними стрижнями, м; п – кількість вертикальних 

стрижнів; 

а = k ·lв, 

де k – коефіцієнт кратності, рівний 1, 2, 3; lв – довжина вертикального 

стрижня, м. 

Коефіцієнт кратності приймемо рівним 2. 

а = 2·3 = 6 м, 

lг = 1,05·6·40 = 252 м. 

Периметр будинку )(2 BL + = 2 (18 + 6) = 48 м. 

Обчислюємо опір розтікання струму горизонтального стрижня Rг.           

У разі горизонтального смугового заземлювача розрахунок виконується за 

формулою (5.5): 

,2ln
2

2
..

г bt
l

l
R зр




=  

де ρ – розрахунковий питомий опір ґрунту, Ом·м; l – довжина горизонтальної 

смуги, м; b – ширина смуги, м; t – відстань від поверхні ґрунту до середини 

ширини  горизонтальної смуги, м;  

0,8 

b
t

 
Рисунок 5.3 – Схема заглиблення смуги 
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м;83,08,0
2
06,08,0

2
=+=+=

bt  

Ом.7,1
83,006,0

2522ln
25214,32

195 2

г =





=R  

Вибираємо коефіцієнти використання вертикальних стрижнів (ηв) і 

горизонтальної смуги (ηг) з урахуванням кількості вертикальних стрижнів (п) і 

відношення відстані між стрижнями (а) до їх довжини (lв) (таблиця 5.6–5.7). 

2
3
6

в

==
l
a

;       ηг = 0,29;         ηв = 0,58. 

Розрахуємо еквівалентний опір розтіканню струму групового 

заземлювача (5.19): 

nRR
RRR

BB

B
гр

 



+
=. , 

де Rв, Rг  – відповідно опори вертикального стрижня й горизонтальної смуги, 

Ом; ηв, ηг  – відповідно коефіцієнти використання вертикальних стрижнів і 

горизонтальної смуги, Ом; n – кількість вертикальних стрижнів. 

Ом.95,1
4059,070,129,069,67

70,169,67
. =

+


=грR  

Отриманий опір розтікання струму групового заземлювача не повинен 

перевищувати необхідний опір 

Rгр ≤ Rш.з. 

1,95 < 2,04. 

Тобто отриманий опір відповідає необхідній умові. 

Отже, ми визначили основні конструктивні параметри заземлювача,  за 

яких опір розтікання струму вибраного групового заземлювача (Rгр) не 

перевищує необхідного опору (Rш.з.). 

 

Таблиця 5.9 – Варіанти вихідних даних до розрахунку 
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№ 

вар. 

Розміри 
об'єкта, що 

захищається, 
м 

 
Ґрунт 

 
Кліматичні 

зони 
(вологість 

нормальна) 

 
Rпр., 
Ом 

Довжина 
кабельних 
ліній lк.л., 

км 

Довжина 
повітряних 
ліній lв.л., 

км 

 L B      
1 12 19 Глина I 15 15 20 
2 14 22 Пісок II 16 17 22 
3 16 24 Супісок III 17 18 28 
4 11 22 Суглинок IV 18 15 19 
5 12 24 Пісок I 19 14 22 
6 13 26 Глина II 20 13 19 
7 15 25 Суглинок III 21 15 26 
8 10 20 Супісок IV 19 16 22 
9 11 22 Суглинок I 17 17 20 
10 13 19 Пісок II 16 18 24 
11 14 23 Глина III 15 14 21 
12 15 30 Супісок IV 14 15 26 
13 13 27 Суглинок I 16 14 20 
14 12 28 Глина II 17 16 21 
15 14 26 Пісок III 21 17 22 
16 13 25 Глина IV 22 18 24 
17 16 30 Суглинок I 20 19 20 
18 15 27 Пісок II 17 20 22 
19 14 22 Супісок III 19 22 24 
20 13 29 Суглинок IV 21 14 17 
21 12 25 Пісок I 20 15 26 
22 14 26 Суглинок II 18 16 24 
23 17 30 Глина III 17 17 30 
24 14 26 Супісок IV 16 18 21 
25 15 28 Пісок I 15 19 26 

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 ударів. Що таке 

клінічна смерть? 

4. Назвіть чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним 

струмом. У чому полягає цей вплив? 



67 

 

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? 

7. Для чого здійснюється захисне заземлення? Як воно виконується? 

8. Які електроустановки підлягають заземленню? 

9. Назвіть вимоги до заземлювального пристрою та заземлювальних 

провідників. 

10. Перелічіть обов’язки роботодавців щодо організації безпечної 

експлуатації електроустановок. 

11. Групи робіт в електроустановках щодо організації їх безпечного 

виконання. 

12. Вимоги безпеки до персоналу, що обслуговує електроустановки, 

групи з електробезпеки, навчання та перевірка знань. 

Література: [4, 5, 8]. 
 

Практична робота № 6 
Тема. Розрахунок занулення електроустановок 
Мета: набуття практичних навичок у розрахунках занулення й 

ознайомлення з різними методами розрахунку, що застосовуються сьогодні для 

виробничого електроустаткування.  

По закінченні занять студент зобов’язаний: 

– знати методи та порядок розрахунку занулення; 

– уміти користуватися довідковими та нормативними даними під час 

розрахунку. 
Короткі теоретичні відомості 

Правильно спроектоване та раціонально виконане занулення 

електроустаткування сприяє підвищенню безпеки праці та знижує 

електротравматизм. 
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Занулення – це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним 

провідником металевих неструмопровідних частин, котрі можуть опинитися під 

напругою. Це основний засіб захисту від ураження людей струмом у випадку 

дотику до корпусу електрообладнання та до металевих конструкцій, котрі 

опинились під напругою внаслідок пошкодження ізоляції або однофазового 

короткого замикання в електроустановках напругою до 1000 В у мережі з 

глухозаземленою нейтраллю.  

Призначення занулення таке ж, як і заземлення: усунути небезпеку 

ураження людей струмом у разі пробивання фази на корпус. Це досягається 

автоматичним вимкненням пошкодженої установки від електричної мережі.  

Принцип дії занулення – перетворення пробивання на корпус на 

однофазове коротке замикання з метою спричинити струм великої сили, 

здатний забезпечити спрацювання захисту та завдяки цьому автоматично 

відключити пошкоджену установку від електричної мережі. Однак занулення 

як захисний засіб не забезпечує повною мірою безпеки. Під час короткого 

замикання в нульовому проводі виникає небезпека ураження, котра існуватиме 

доти, доки не відбудеться вимкнення пошкодженого обладнання завдяки 

згорянню запобіжника або вимкнення апарата. 

Принципова схема занулення у мережі трифазного струму до 1000 В 

зображена на рисунку 6.1. 

 
Рисунок 6.1 – Принципова схема занулення: 1 – обладнання, яке 

занулюється;  2 – плавкий запобіжник; Ф – фазний провід; НЗ – нульовий 

захисний провід 

Iк.з 
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Завдання до теми 

Мета розрахунку – визначити умови, за яких швидко вимикається 

пошкоджена електроустановка, тобто визначити поперечний переріз нульового 

дроту, який забезпечить протікання струму однофазного короткого замикання, 

достатнього для спрацювання максимального захисту. 

Розрахунок заземлення нейтралі та повторного заземлення нульового 

робочого провідника, що забезпечують безпеку дотику до занулених пристроїв, 

здійснюють відповідно до методичних вказівок щодо практичного заняття 

«Розрахунок захисного заземлення». 

1. Вихідні дані 

Характеристика установки, що захищається (Uном, Pном, струм 

спрацьовування автоматичного вимикача Iном.а чи номінальний струм плавкої 

вставки запобіжника Iном.з). 

Характеристика живильного трансформатора (Pном, схема включення). 

Відстань від трансформатора до установки, що захищається, і перетин 

жил живильної лінії. 

Виконати розрахунок занулення в електромережі напругою 380/220 В, 

навантаженій електродвигуном, з короткозамкненим ротором. Як засіб захисту 

застосовані плавкі запобіжники. Дріт, що з’єднує електродвигун з 

трансформатором, мідний або алюмінієвий. 

Розв'язанні задачі необхідно дати принципову електричну схему 

занулення з прийнятою схемою сполучення обмоток трансформатора 

живлення. 

2. Розрахунок на здатність відключати. 

Розраховують за формулою: 

( ) ( )22
.

3 nHФHФ
m

Φ
KЗзном

XXXRRZ
UIKI

+++++

= ,  (6.1) 
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де: К – коефіцієнт кратності струму, прийнятий  залежно від типу захисту 

електроустановки; Iном.з – 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); IКЗ – величина 

струму однофазного короткого замикання, А; Zm – модуль опору 

трансформатора, Ом обумовлений з табл. 2.2; Uф – фазна напруга мережі 

живлення, В; Rф, Rн – активні опори фазного та нульового захисного 

провідників відповідно, Ом; Xф, Xн – внутрішні індуктивний опір фазного та 

нульового захисного провідників відповідно, Ом (для мідних та алюмінієвих 

провідників Xф, Xн = 0); Xn – зовнішній індуктивний опір петлі фаза нуль, Ом 

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

рівним 0). 

Розрахунок слід виконувати в такій послідовності :  

2.1. Визначаємо номінальний струм електродвигуна: 

л

ДВ

НДВ U
S

I
3. =  .             (6.2) 

2.2. Знаходимо номінальний струм плавкої вставки запобіжника: 

5,2
.

.
ПДВ

зном

I
I = ,             (6.3) 

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

Iдв.п = (5÷8) Iдв.н). 

При цьому для розрахунку беруть найбільше ближче стандартне значення 

номінального струму плавкої вставки. 

2.3. За номінальним струмом двигуна (струмом навантаження) 

визначаємо за ПУЕ [8] площу поперечного перерізу фазних дротів, при цьому 

опір фазного дроту: 

,
Ф

Ф S
lR 

=              (6.4) 
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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 табл. 6.1, з огляду на профіль і перетин провідника, його 

довжини, а також очікуваного значення аварійного струму Iк.з..  

 

Таблиця 6.1 – Активний (rw) і індуктивний (хw) опори сталевих 

провідників при перемінному струмі (50 Гц), Ом/км 

Розміри 
чи діаметр 

перетину, мм 

Перетин, 

мм 
Щільність струму, А/мм2 

0,5 1,0 1,5 2,0 
rw xw rw xw rw xw rw xw 

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 ,077 – – 
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 – – – – 

 

2.4. Визначаємо площу поперечного перерізу нульового дроту за умов [8], 

щоб повна провідність нульового захисного провідника була не меншою 50 % 

повної провідності фазного дроту, тобто 1/Zн ≥ 0,5 1/Zф, або Zн ≤ 2 Zф. Для мідних та 

алюмінієвих дротів Хф і Хн становлятьь близько 0,0156 Ом/км і ними можна 

знехтувати. При цьому переріз нульового захисного провідника Sн. визначимо за 

умови Rн ≤ 2 Rф, тобто якщо фазний і нульовий захисний провідники виконані з 
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одного металу, то Sн ≥ 0,5Sф, а якщо з різного металу, наприклад, фазний, – з міді, а 

нульовий захисний – з алюмінію, то переріз Sн ≥ 0,8Sф. Беремо найближчий більший 

стандартний переріз нульового захисного провідника. Опір нульового захисного 

провідника визначаємо за формулою (6.4). 

2.5. Вибираємо за табл. 6.2 трансформатор з відповідною схемою з’єднання 

обмоток і комплекс повного опору його обмоток. 

 

Таблиця 6.2 – Наближені розрахункові опори (Zm) масляних 

трансформаторів 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 

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 

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 

Дані табл. 6.2 стосуються трансформаторів з обмотками нижчої напруги 

400/230 В.  

2.6. Визначаємо за формулою (6.1) дійсне значення струму однофазного 

короткого замикання, що проходить петлею фаза–нуль. Оскільки фазні та 

нульові захисні дроти виконані з кольорових металів, то розрахункова формула 
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(6.1) матиме вигляд:  

– для повітряних ліній 

    (6.5) 

де Xn  – береться рівним 0,6∙l, Ом (l – довжина петлі, км );  

–  для кабельних ліній або дротів, прокладених у стальній трубі,  

HФ

m

Ф

KЗ

RR
Z

U
I

++

=

3

                      (6.6) 

Розрахункове значення опору однофазного короткого замикання повинне 

перевищувати КIном. 

У разі негативного результату перевірки збільшують перетин проводів, 

переходять на провідники з кольорових металів, що зануляють або наближають 

підстанцію.  

Приклад розрахунку  
Перевірити, чи забезпечена відмикальна здатність занулення у схемі 

мережі (повітряна лінія), яка зображена на рис. 6.2, з нульовим захисним 

провідником сталевою смугою перетином 4×40 мм. Лінія 380/220 В з мідними 

дротами 3×25 мм2 живиться від трансформатора 400 кВА 6/0,4 кВ зі схемою 

з’єднання обмоток Δ/Yн. Двигуни з’єднані запобіжниками Iн = 40 А (двигун 1) та 

Iн = 25 А (двигун 2). 

400 кВА

l1 = 200 м
Ін1 = 40 А

l2 = 50 м
Ін2 = 25 А

380/220 В

 
Рисунок 6.2 – Розрахункова схема 
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Рішення зводиться до перевірки дотримання умови спрацьовування 

захисту: 

,.зномKЗ ІКI                  (6.7) 

де ІКЗ – струм однофазного короткого замикання; ІН – номінальний струм 

плавкої вставки запобіжника чи спрацювання автоматичного вимикача; К – 

коефіцієнт кратності струму (таблиця 6.3). 

Необхідно за формулою (6.7) визначити найменше допустиме за умовами 

спрацьовування захисту значення Ік, потім за формулою (6.8) – дійсне значення 

Ік.з., який проходитиме  по петлі фаза–нуль,  і порівняти їх. 

Дійсне значення ІКЗ: 

                                               (6.8) 

де Uф – фазна напруга мережі, В; Zm – повний опір трансформатора, Ом (табл. 

6.2); Zп – повний опір петлі (контура) фазний провідник – нульовий захисний 

провідник петлі фаза–нуль, Ом. 

               (6.9) 

де Rф та Rн – активний опір провідників, Ом; Хф та Хн – внутрішній індуктивний 

опір фазного та нульового провідників відповідно, Ом; Хп – зовнішній 

індуктивний опір петлі фаза–нуль, Ом. 

 

Таблиця 6.3 – Значення коефіцієнта К 

Тип захисту електроустановки К 
Автоматичний вимикач, який має лише електромагнітний 

розчіплювач, тобто який спрацьовує без витримання часу 1,25-1,4 

Плавкий запобіжник >3 
Плавкий запобіжник (у вибухонебезпечних приміщеннях) >4 
Автоматичний вимикач із зворотньозалежною від струму 

характеристикою (як запобіжник) >3 

Автоматичний вимикач із зворотньозалежною від струму 

характеристикою (у вибухонебезпечних приміщеннях) >6 
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Розрахунок 

1. Найменше допустиме значення Ік. 

Знаходимо номінальний струм плавкої вставки запобіжника (6.3):
 

.112
5,2
740

5,2
..

1. А
II пдв

зном =


==

 

.70
5,2
725

5,2
..

2. А
II пдв

зном =


==

 
Відповідно до вимог ПУЕ вибираємо стандартні значення 125 та 80 А.

 
Для двигуна 1:  .37512531.1 АІКІ зномк ===  

Для двигуна 2: .2408031.2 АІКІ зномк ===  

2. З таблиці 6.2 знаходимо повний опір трансформатора  Zт = 0,056 Ом.    

3. Визначимо опір фазного та нульового захисного провідників (Rф, Хф, 

Rн, Хн, Хп) на ділянці лінії l1 = 0,2 км: 

а) згідно з формулою (6.10) визначаємо активний опір фазного дроту: 

s
lRф =   ,                (6.10) 

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

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

перетин дроту, мм2; 

144,0
25

200018,0 ==фR Ом; 

б) оскільки дріт мідний, беремо Хф = 0. 

в) активний опір нульового провідника (сталевій смузі 40×4 мм): 

1lrR wн = ,                         (6.11) 

де rw – активний опір сталевого провідника у змінному струмі (Ом). 

Визначається за таблицею 2.1, з огляду на величину щільності струму: 

2
440

3751 =


==
s

I К  А/мм2. 
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Знаходимо rw = 1,54 Ом/км (табл. 6.1). 

Тоді 

308,02,054,1 ==нR  Ом; 

г) внутрішній індуктивний опір нульового провідника: 

1lхХ wн
=  ,              (6.12) 

де хw – індуктивний опір сталевих провідників у змінному струмі, Ом. 

Визначається за таблицею 6.1 залежно від  : 

хw = 0,92 Ом/км. 

Тоді 

184,02,092,0 ==
н

Х   Ом. 

д) зовнішній індуктивний опір петлі фаза–нуль: 

1lхХ
пп
=  .                            (6.13) 

Беремо хп = 0,6 Ом/км (повітряна лінія). 

Тоді 

12,02,06,0 ==пX . 

4. Визначимо опір фазного та нульового захисного провідників по всій 

довжині лінії,  км;25,0)( 21 =+ ll  

а)  18,0
25

250018,0 ==фR
 
Ом. 

б) беремо Хф = 0. 

в) очікувана щільність струму в нульовому провіднику: 

5,1
440

240
=


=  А/мм2. 

З таблиці 6.1 маємо: 

rw=1,81 Ом/км, 

хw=1,09 Ом/км. 

Тоді 

452,025,081,1 ==нR  Ом, 
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272,025,009,1 ==нХ  Ом. 

г) Беремо 15,025,06,0 ==пХ  Ом. 

5. Знаходимо за формулою (6.5) дійсні значення струмів однофазного 

короткого замикання, що проходять по петлі фаза–нуль. 

а) у разі замикання фази на корпус двигуна 1: 

( ) ( )
.390

12,0184,0308,0144,0
3
056,0

220
22

1 АI KЗ =

++++

=  

б) у разі замикання фази на корпус двигуна 2: 

( ) ( )
.282

15,0272,0452,018,0
3
056,0

220
22

2 АI KЗ =

++++

=  

Висновок: оскільки дійсні (обчислювальні) значення струмів однофазного 

КЗ (390 і 282 А) перевищують найменші допустимі за умовами спрацьовування 

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

вибраний правильно, тобто вимикальна здатність системою занулення 

забезпечена. 

 

Таблиця 6.5 – Варіанти вихідних даних до розрахунку занулення 

 
№ 

вар. 

Параметри 
Потужність 

трансформа-
тора, кВА 

Схеми 

з’єднання 

обмоток 

Ном. 

струм 

двиг. Ін1, А 

Ном. 

струм 

двиг. Ін2, А 

Довжина  
дротів l1, 

м 

Довжина  
дротів l2, 

м 
1 250 Δ/Yн 100 50 50 25 

 

Продовження табл. 6.5 

2 25 /н 15 25 100 30 
3 40 Δ/Yн 25 12 80 55 
4 100 /н 50 45 100 150 
5 63 Δ/Yн 40 70 90 300 
6 160 /н 55 80 60 55 
7 400 Δ/Yн 120 25 75 75 
8 630 /н 75 15 95 80 
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9 1000 Δ/Yн 150 55 70 45 
10 1600 /н 200 75 110 150 
11 250 Δ/Yн 150 125 40 250 
12 25 /н 10 55 200 30 
13 40 Δ/Yн 30 35 150 60 
14 100 /н 75 45 150 75 
15 63 Δ/Yн 30 60 100 30 
16 160 /н 100 45 80 80 
17 400 Δ/Yн 200 135 40 70 
18 630 /н 250 150 50 40 
19 1000 Δ/Yн 170 70 50 60 
20 1600 /н 300 150 30 140 
21 25 Δ/Yн 150 35 110 55 
22 40 /н 200 45 40 150 
23 63 Δ/Yн 150 60 200 300 
24 100 /н 10 45 150 55 
25 160 Δ/Yн 30 135 150 75 

 
Контрольні питання 

1. Як звільнити людину з кола струму в мережах до 1000 В та вище? 

2. Як виконується штучне дихання методом з рота в рот? 

3. Як виконується непрямий масаж серця? 

4. Наведіть класифікацію електроустановок і приміщень за небезпекою 

електротравм та за величиною напруги. 

5. Як змінюється потенціал на поверхні землі в зоні розтікання струму? 

6. Що називається напругою дотику та напругою кроку? 

7. Охарактеризуйте небезпеку ураження людини електричним струмом у 

мережах, ізольованих від землі. 

8. Охарактеризуйте небезпеку ураження людини електричним струмом у 

мережі з глухозаземленою нейтраллю. 

9. Які основні технічні рішення з електробезпеки використовують під час 

нормального режимі роботи електроустановок? 

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

напруги можна використовувати? 
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11. Яке призначення занулення? Як воно виконується? 

12. Назвіть вимоги до нульових захисних провідників і заземлення 

нейтралі у мережах з глухозаземленою нейтраллю. 

13. Як виконуються роботи в електроустановках? 

Література: [4, 5, 8]. 
 

Практичне заняття № 7 
Тема. Оцінювання захисних споруд 
Мета: надати студентам практичних умінь з оцінювання надійності 

захисту людей у захисних спорудах під час аварій на радіаційно та хімічно 

небезпечних об’єктах і визначення заходів підвищення надійності захисту. 

Короткі теоретичні відомості 
Надзвичайна ситуація – це ситуація на об’єкті чи окремій території, яка 

спричинена подіями природного, екологічного, технічного, соціального, 

військового й іншого характеру, що призвела чи може призвести до значної 

шкоди порушення нормальної життєдіяльності та загибелі людей.  

Захист населення – це комплекс заходів, спрямований на попередження 

негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій чи максимального 

послаблення ступеня їх негативного впливу.  

Захисні споруди – це споруди, спеціально призначені для захисту 

населення від сучасних засобів масового ураження, а також від впливу радіації, 

ОР, СДОР, біологічних засобів.  

Сховище – це міцна герметична споруда, обладнана фільтровентиляцією. 

Укриття забезпечують надійніший захист людей, які в них переховуються від 

усіх шкідливих чинників. В укриттях люди можуть знаходитися більш 

тривалий час, їх безпека забезпечується протягом кількох діб (рис. 7.1).  
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Рисунок 7.1 – Схема побудови типового сховища: 

1– захисно-герметичні двері; 2 – шлюзові камери, вчасно збудовані або 

збудовані (тамбури); 3 – санітарно-побутові відділення; 4 – основне 

приміщення для розміщення людей; 5 – аварійний вихід;                                       

6 – фільтровентиляційна камера; 7 – приміщення для зберігання продуктів 

харчування; 8 – медпункт 

 

Організація обслуговування сховищ покладається на службу сховищ та  

укриттів.  

Основні правила перебування в захисних спорудах:  

− мати при собі дводобовий запас продуктів харчування, особисті речі, 

документи та індивідуальні засоби захисту;  

− виконувати всі вимоги коменданта;  

− забороняється приносити легкозаймисті і надто пахучі речовини, 

громіздкі речі;  

− не приводити домашніх тварин;  

− забороняється запалювати гасові лампи, свічки;  

− не курити.  



81 

 

Виведення людей зі сховища проходить за вказівкою коменданта і під 

керівництвом особового складу служби сховища.  

Евакуацією  називається організований вивід чи вивіз населення із зон 

можливого враження, затоплення чи терористичного нападу. За територіально-

виробничим принципом вивіз працівників установ і членів їх сімей, студентів 

та учнів організовується підприємствами або  установами, а решта населення 

евакуюється через домоуправління за місцем проживання. 

В умовах надзвичайних ситуацій здійснюється комплекс заходів, які   

мають забезпечити: укриття населення в захисних спорудах, евакуацію, 

медичну допомогу, радіаційний і хімічний захист.  

Завдання до теми 
На промисловому об’єкті робітники та службовці працюють в одну зміну. 

Під час аварії на цьому чи сусідніх підприємствах об’єкт може опинитися в зоні 

забруднення. Для захисту виробничого персоналу побудовано сховище у 

будівлі, де працюють люди. 

Отже, необхідно оцінити надійність захисту виробничого персоналу у 

сховищі під час аварії з можливим хімічним або радіаційним забрудненням 

території. Варіанти завдання наведені у таблиці 7.1.  

Під час роботи оцінити: 

1. Достатність місць у сховищах для укриття робітників і службовців  

Зміни, що працює. 

2. Чи забезпечать системи повітропостачання сховища всіх людей 

повітрям за встановленими нормами? 

3. Достатність аварійного запасу води у сховищі. 

 

Таблиця 7.1 – Звіт з проведеної роботи 
Кількість 

людей у 
зміні, що 

працює 

Місткість сховища Оцінка системи 

повітропостачання 
Оцінка 

водопостачання 
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 Мп, чол. М0,чол. NІ чол. NІІ,чол. NІІІ,чол. Мв,чол. 

       

Укриття в захисних спорудах є одним з найефективніших способів 

захисту людей за умов надзвичайних ситуацій. 

Захисні споруди, що знаходяться на об’єкті можуть забезпечити надійний 

захист виробничого персоналу під час аварій і катастроф тільки за таких умов: 

 − загальна місткість захисних споруд дозволяє розмістити всю зміну, що 

працює; 

 − системи життєзабезпечення захисних споруд дозволяють перебувати в 

них людям протягом установленого часу; 

 − розташування захисних споруд відносно місць роботи людей дозволяє 

їм своєчасно сховатися в цих спорудах. 

1 Оцінювання місткості захисних споруд 
Для захисних споруд існують норми приміщень за площею, за об’ємом, 

тому оцінювання слід робити окремо. 

Кількість місць за площею (Мn ) визначають так: 

,
1S

S
M укр

n =                                                                           (7.1) 

де  S –  площа приміщень для тих, хто ховається; Sl  – норма площі на одну 

особу (Sl – 0,5м2, якщо висота приміщення 2,15... 2,9 м; Sl = 0,4 м2, якщо висота 

приміщення більша за 2,9 м). Кількість місць за об’ємом (М0) визначають так: 

,
)(

1
0 V

hSS
M допукр +

=                                                      (7.2) 

де Sдоп – сумарна площа допоміжних приміщень у зоні герметизації, м; h –

висота приміщень, м. Vl – норма об’єму приміщення на одну особу (V = 1,2 м3). 
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Місткість сховища визначають за чисельністю людей, які планують 

розміщувати в сховищі та на скількох людей зі зміни, що працює не вистачає 

місць у сховищах. 

2 Оцінювання системи повітропостачання 
У сховищі можуть бути реалізовані такі режими повітропостачання: 

1 Режим  I – чистої вентиляції (N1). 

2 Режим  II – фільтровентиляції (N2). 

3 Режим  III – повної ізоляції (N3). 

Реалізація названих режимів відбувається за допомогою 

фільтровентиляційних комплексів (ФВК). Продуктивність одного комплекту 

ФВК : 

У режимі I –1200 м3/год. (V1), 

У режимі II – 300 м3/год. (V2). 

У режимі III один комплект ФВК забезпечує повітрям 150 чоловік (V3). 

Визначають кількість людей, яка може бути забезпечена повітрям у режимі I: 

,
1

1
1 W

VnN 
=                                                                      (7.3) 

де п – кількість ФВК у сховищі; V1 – продуктивність одного комплекту ФВК у 

режимі; W1 – норма повітря на одну людину у режимі І. W1 = 10 м3/год. 

Визначають кількість людей, що може бути забезпеченою повітрям в режимі II: 

,
2

2
2 W

VnN 
=                                                                      (7.4) 

де V2 – продуктивність одного комплекту ФВК у режимі ІІ. W2 – норма повітря 

на одну людину в режимі ІІ, W2 = 2 м3 1 год. 

У режимі III  повітрям може бути забезпечено: 

.1503 nN =                                                                     (7.5) 
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У висновках  зазначають, скільки людей  у  сховищі  не забезпечено 

встановленою нормою кількості повітря в режимах  I, II, III. 

3 Оцінювання системи водопостачання 
Водопостачання сховища забезпечується зовнішньою водопровідною 

мережею. Окрім того, у сховищі створюють аварійний запас води з розрахунку 

3 л води на добу на кожну людину. 

Визначають, на скількох людей вистачить наявного аварійного запасу води 

(Nв) у сховищі; 

maxTB
BN

t
в


= ,                                                                             (7.6) 

де B –  аварійний запас води, л; Bt – норма води на добу на одну особу л/добу; 

Tmax – максимальна запланована тривалість перебування людей у сховищі, діб. 

У висновках зазначають, яка кількість людей не забезпечена аварійним 

запасом води. 

Загальні висновки 

1.  Чи забезпечують наявні захисні споруди надійний захист виробничого 

персоналу? 

2.  Які вимоги надійного захисту не виконуються? 

3.  Рекомендації, що спрямовані на підвищення надійності захисту 

виробничого персоналу в захисній споруді. 

Пропонують такі варіанти рекомендацій. 

Якщо не вистачає повітря, то необхідно передбачити встановлення 

додаткових комплектів ФВК. 

Якщо не вистачає аварійного запасу води, то проблему розв’язують 

завдяки облаштуванню у сховищі додаткової ємності на потрібну кількість 

води. 

 

Таблиця 7.2 – Варіанти вихідних даних для розв’язання задачі 
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№ 
пор. 

Кількість 

людей у 

зміні, кіл.. 

Площа приміщень 

для укриття, м² 

В
и

со
та

 

п
р
и

м
іщ

ен
ь
  
h
,м

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

Ф
В

К
, 
п

 

А
в
ар

ій
н

и
й

 з
ап

ас
 

в
о
д

и
 В

, 
л
 

Максимальна 

тривалість 

укриття 
Тмах, діб 

Sукр Sдоп 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 310 120 10 2,5 2 1200 2 
2 240 100 30 2,2 2 2100 2 
3 200 120 27 3,0 2 2800 3 
4 400 152 53 2,2 3 1800 2 
5 380 160 35 2,5 3 2800 3 
6 250 155 46 2,3 2 1600 2 
7 220 122 22 3,0 3 2700 3 
8 470 230 34 2,4 4 2700 3 
9 550 240 57 2,7 5 4850 2 
10 590 310 40 3,1 5 4850 3 
11 520 227 35 2,6 6 3200 2 
12 450 154 55 2,5 4 3100 3 
13 205 76 44 2,3 2 2800 2 
14 170 77 10 2,4 2 1800 3 
15 210 132 15 2,2 2 2800 2 

 
Контрольні питання 

1. Назвіть причини виникнення на виробництвах технологічних 

надзвичайних ситуацій. 

2. Які об’єкти належать до пожежнонебезпечних (загалом і у вашій 

місцевості зокрема)? 

3. Надайте визначення аварії та пожежі. 

4.  Назвіть основну причину надзвичайних ситуацій у хімічній 

промисловості. 

5.  Охарактеризуйте хімічно небезпечні об’єкти. 

6.  Що є найефективнішим способом захисту людей в умовах 

надзвичайних ситуацій? 

7.  Назвіть умови, за яких захисні споруди, що знаходяться на об’єкті, 

можуть забезпечити надійний захист виробничого персоналу під час аварій і 

катастроф. 
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8. Що ми розуміємо під системами життєзабезпечення захисних споруд? 

Література: [9–14] 

 

 
Практичне заняття № 8 

Тема. Загальні принципи надання першої долікарської допомоги 

постраждалим 
Мета: засвоїти практичні методи надання першої допомоги потерпілим. 

Короткі теоретичні відомості 

Найперше завдання під час ліквідації наслідків дії небезпечних і 

шкідливих чинників на людину – надання першої долікарської допомоги 

постраждалим (рис.8.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Поняття «травма» і «перша долікарська допомога» 

 

Для надання відповідної долікарської допомоги необхідно, насамперед, 

правильно класифікувати одержану постраждалим травму.  

 
Рисунок 8.2 – Класифікація травм залежно від виду діяльності 

постраждалого 
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Перша долікарська 

допомога – це ряд 

термінових лікувально–

профілактичних заходів, які 

необхідно провести при 

травмах, нещасних випадках, 

раптових захворюваннях. 
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Рисунок 8.3 – Класифікація травм за ступенем важкості 

 
Рисунок 8.4 – Класифікація травм залежно від факторів, що впливають 

 
Рисунок 8.5 – Класифікація травм за формою прояву 

 

Перша допомога під час, у разі кровотеч кровотечах 

Кровотеча – це витікання крові з судин, що наступає найчастіше в 

результаті їхнього ушкодження. Під час кровотеч головна небезпека пов’язана з 

втратою крові й виникненням у зв’язку із цим гострого недостатнього 

кровопостачання тканин. Недостатнє постачання органів киснем викликає 

порушення їхньої діяльності; передусім це стосується мозку, серця й легенів. 
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Рисунок 8.6 – Перша допомога під зовнішніх кровотечах 

 

Перша допомога у разі капілярної кровотечі 

У разі капілярної кровотечі втрата крові порівняно невелика. Таку 

кровотечу можна швидко зупинити, наклавши на ділянку, що кровоточить, 

чисту марлю, поверх марлі – шар вати і перев’язавши рану. Якщо під рукою 

немає ні марлі, ні бинта, то місце, що кровоточить, можна перев’язати чистою 

носовою хусткою. Накладати прямо на рану волохату тканину не можна, тому 

що на її ворсинках перебувають численні бактерії, які можуть викликати 

зараження рани.  

Перша допомога у разі венозної кровотечі 

Венозна кровотеча найкраще зупиняється пов’язкою, що давить. На 

ділянку, що кровоточить, накладають чисту марлю, поверх її – розгорнутий 

бинт або складену в кілька разів марлю, у крайньому разі – складена чиста 

носова хустка. Здійснюється тиск на відкриті кінці ушкоджених судин, що 

дозволяє здавити їх і кровотеча припиняється. 

Якщо під час надання допомоги немає під рукою пов’язки, що давить, а в 

потерпілого сильна кровотеча з ушкодженої вени, місце, яке кровоточить, треба 

відразу пригорнути пальцями. У разі кровотечі з вени верхньої кінцівки в 

деяких випадках досить просто підняти руку нагору. Але у всіх випадках на 

Зовнішні 
кровотечі 

кровотечі, під час яких кров витікає з рани або ж природних 

отворів тіла назовні 

Капілярна 

Венозна 

Артеріальна 

Змішана 

виникає під час поверхневих ран; кров з рани витікає 

краплями 
відбувається у разі більш глибоких ран, наприклад різаних, 

колотих; при цьому виді кровотечі спостерігається рясне 

витікання крові темно-червоного кольору 
виникає у разі глибоких рубаних, колотих ран; артеріальна 

кров яскраво-червоного кольору, б’є струменем з 

ушкоджених артерій, у яких вона перебуває під тиском 

спостерігається в тих випадках, коли в рані кровоточать 

одночасно вени й артерії 
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рану варто накласти пов’язку. Найзручнішим для таких цілей є індивідуальний 

перев’язний пакет, що продається в аптеках. 

Перша допомога у разі артеріальної кровотечі 

Артеріальну кровотеча, як і венозну, можна зупинити за допомогою 

пов’язки, що давить. У разі кровотечі з великої артерії варто негайно зупинити 

приплив крові до ушкодженої ділянки, придавивши артерію пальцем вище 

місця поранення. Однак ця міра є тимчасовою; артерію притискають пальцем 

доти, поки не підготують і не накладуть пов’язку, що давить. 

У разі кровотечі зі стегнової артерії накладення однієї пов’язки, що 

давить, іноді виявляється недостатнім. У таких випадках доводиться накладати 

петлю або джгут. Якщо ж під рукою немає стандартного джгута, то замість 

нього можна застосувати імпровізований джгут – косинку, носову хустку, 

краватку, підтяжки. 

Накладений джгут або петля повністю припиняють приплив крові в 

кінцівку. Тому якщо їх залишити на кінцівці на тривалий час, то може 

відбутися її омертвіння. У зв’язку із цим їх застосовують тільки у виняткових 

випадках, зокрема на плечі й стегні (у разі відривання частини кінцівки, у разі 

ампутацій). 

Потерпілого з накладеним джгутом або петлею протягом двох годин 

обов’язково варто доставити до лікувальної установи для спеціальної 

хірургічної обробки. 

Кровотечу з верхньої кінцівки можна зупинити за допомогою пакетика 

бинта, вкладеного в ліктьовий згин або в пахвову западину, з одночасним 

стягуванням кінцівки джгутом. Подібним чином роблять і у разі кровотеч 

нижньої кінцівки, вкладаючи в підколінну ямку валик; правда, такий спосіб 

зупинки кровотечі застосовується не часто. 

У разі кровотечі з головної шийної артерії – сонної – варто негайно 

пригорнути рану пальцями або ж кулаком; після цього рану набивають 

більшою кількістю чистої марлі. Цей спосіб зупинки кровотечі називається 
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тампонуванням. 

Перша допомога при інших зовнішніх кровотечах 

Кровотеча з носа виникає унаслідок удару в ніс, сильного чхання, у разі 

важких травм черепа, а також у разі деяких захворювань, наприклад у разі 

грипу. Потерпілого укладають на спину із трохи піднятою головою; на 

перенісся, шию і область серця кладуть холодні компреси або лід. Потерпілий 

стискає пальцями крила носа.  

Кровотечу після видалення зуба можна зупинити, поклавши на місце 

вилученого зуба марлеві кульки, що хворий затискає зубами. 

Кровотеча з вуха спостерігається у разі поранень зовнішнього слухового 

проходу і у разі переломів черепа. На поранене вухо накладають чисту марлю, а 

потім перев’язують. Потерпілий лежить із трохи піднятою головою на 

здоровому боці. Робити промивання вуха не можна. 

Кровотеча з легенів виникає унаслідок сильних ударів у грудну клітку, 

переломів ребер, у разі туберкульозу. Потерпілий відкашлює яскраво-червону 

пінисту кров; дихання при цьому утруднене. Потерпілого укладають у 

напівсидячому положенні, під спину йому підкладають валик, на який він може 

обпертися. На відкриті груди кладуть холодний компрес. Хворому забороняють 

говорити й рухатися. 

Кровотеча зі стравоходу виникає унаслідок його поранення або ж 

унаслідок розриву його вен, розширених під час деяких захворювань печінки. 

Шлункова кровотеча спостерігається у разі виразки шлунка або пухлини, які 

роз’їдають судини, що проходять у його стінках, а також під час травм шлунка. 

Перша допомога у разі внутрішніх кровотечах 

Потерпілого укладають у напівсидячому положенні із зігнутими в колінах 

ногами. На черевну ділянку кладуть холодний компрес. Потерпілому не можна 

пити та їсти. Необхідний повний спокій. У разі кровотеч із травного тракту 

необхідно термінове хірургічне втручання.  
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Рисунок 8.7 – Перша допомога у разі внутрішніх кровотечах 

 

Перша допомога у разі внутрішньочеревних кровотеч 

Потерпілого укладають у напівсидячому положенні із зігнутими в колінах 

ногами, на ділянку живота кладуть холодний компрес. Не можна давати пити і 

їсти. Необхідно забезпечити негайне транспортування хворого до лікувальної 

установи. 

Перша допомога у разі кровотеч у плевральну порожнину 

У разі  кровотечі в плевральну порожнину дихання утруднене, за значної 

кровотечі потерпілий задихається. Його укладають у напівсидячому положенні 

із зігнутими нижніми кінцівками, на грудну клітку кладуть холодний компрес. 

Хворий потребує термінової госпіталізації. 

Перша допомога у разі розтягнень 

У разі будь-якого розтягнення необхідно, насамперед, зменшити біль у 

постраждалого. Потім необхідно іммобілізувати поранений суглоб. Для цього у 

разі невеликої пухлини можна застосувати еластичний бинт. Додатково можна 

зробити компрес для зменшення пухлини. У разі розтягнень необхідно 

звернутися за допомогою до лікаря, тому що за такого ушкодження не 

виключена тріщина кістки. 

Перша допомога у разі вивихів 

Вивихи легко визначаються за зміною зовнішнього вигляду суглоба і за 

скривленням. Потерпілий може рухати вивихнутою кінцівкою, але з великою 

напругою, причому кожен рух надзвичайно болісний. Суглоб опухає. 

Внутрішні 
кровотечі 

кровотечі, у разі яких кров збирається в порожнинах тіла 

людини 

Внутрішньочеревна 

У плевральну 
порожнину 

У більшості випадків виникає під час розриву 
печінки й селезінки 

У більшості випадків виникає під час ураження 

грудної клітини 
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Вивихнута кінцівка вимагає дуже обережного обходження. Її іммобілізують у 

тому положенні, яке вона прийняла після травми. Не можна самим уживати 

яких-небудь спроб до вправляння вивихнутої кінцівки, оскільки будь-який 

змушений рух заподіює сильний біль і, окрім того, у разі вивиху можливий 

перелом кістки. Тому, не відкладаючи, треба звернутися за допомогою до 

лікаря. 

Перша допомога у разі переломів 

Перелом – це порушення цілості кісток. Кістка хоча і є найтвердішою із 

усіх тканин організму, але її міцність також має певні межі.  

 
Рисунок 8.8 – Види переломів 

 
Перша допомога у разі закритих переломів 

На місце закритого перелому накладається компрес із препаратом 

оцтовокислого алюмінію. Потім переламану кінцівку або ж частину тіла 

іммобілізують. Якщо потерпілого мучить спрага, то його варто напоїти, 

найкраще якою-небудь мінеральною водою. Після ретельної іммобілізації 

переламаної ділянки тіла постраждалого варто доставити до лікувальної 

установи для хірургічної обробки. 

Перша допомога у разі відкритих переломів 

На місце закритого перелому накладається компрес із препаратом 

оцтовокислого алюмінію. Потім переламану кінцівку або ж частину тіла 

іммобілізують. Після ретельної іммобілізації переламаної ділянки тіла 

постраждалого варто доставити до лікувальної установи для хірургічної 

обробки. 

Перелом 

таке ушкодження кістки, за якого 
не відбувається порушення 

цілісності шкіри 

Закритий 
таке ушкодження кістки, за якого 
вона виступає на поверхню 

шкірного покрову 

Відкритий 
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Перша допомога у разі опіків 

Опік – ушкодження тканин організму, спричинене впливом високої 

температури, деяких хімічних речовин або радіаційних промінів.  

 
Рисунок 8.9 – Види опіків 

 

Незалежно від чинників, які спричинили появу опіку, розрізняють чотири 

ступені опіків: 

I – почервоніння та набряк шкіри; 

II – поява міхурів, наповнених жовтуватою рідиною – плазмою крові; 

III – утворення струпів як результат місцевого некрозу (омертвіння) 

тканин; 

IV – обвуглювання тканин. 

Перша допомога у разі термічних і променевих опіках 

Обробка обпалених поверхонь тіла повинна проводитися у чистих 

умовах. Рот і ніс потерпілого повинні бути по змозі закриті марлею або хоча б 

чистою носовою хусткою або косинкою для того, щоб під час розмови й подиху 

з рота й носа на обпалені місця не попадали хвороботворні бактерії, здатні 

спричинити зараження. 

До обпалених місць не можна доторкатися руками; не слід проколювати 

міхури, відривати прилиплі до місць опіку частини одягу. Обпалені місця 

потрібно прикрити чистою марлею; у разі великих опіків для цих цілей 

використають чисті пропрасовані простирадла. Як виняток замість марлі можна 

використати чисті носові хустки. Дуже зручно для цих цілей застосовувати 

спеціальні пакети. 

виникає під 
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кислоти й т. п. 
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Перша допомога у разі хімічних опіків 

У разі опіків розчином кислоти уражену поверхню потрібно облити 

великою кількістю води, краще тримати це місце під струменем води протягом 

10 – 15 хвилин, потім змити слабким розчином лугу (одна ложка питної соди на 

склянку води). 

Опік, спричинений розчином лугу, промивають великою кількістю води 

протягом 10 – 15 хвилин, уражену поверхню змочують слабким розчином (1 – 

2%) оцтової або лимонної кислоти. 

Опік негашеним вапном обмивати водою не можна. 

Після виконання необхідних процедур постраждалого негайно 

транспортувати до лікувальної установи. 

Перша допомога при відмороженнях 

Відмороження – ушкодження тканин організму, спричинене впливом 

низької температури. 

Розрізняють чотири ступені відмороження. У разі відморожень I ступеня 

характерною ознакою є збліднення шкіри, різке зниження або повна відсутність 

чутливості. Цей ступінь відмороження оборотний і завдяки зігріванню 

синюшно–червоний відтінок шкіри, почуття печіння, набряклість тканин, а 

також тупі болі звичайно проходять через кілька днів. Загальний стан 

потерпілого погіршується незначно. У разі відмороження II ступеня після 

зігрівання на шкірі з’являються міхури із прозорою білою або кров’янистою 

рідиною. Значно погіршується загальний стан: підвищується температура, 

турбує озноб, знижується апетит і порушується сон. Шкіра тривалий час 

залишається синюшною зі зниженою чутливістю. Для відмороження III 

ступеня характерні омертвіння всіх шарів шкіри й м’яких тканин (при цьому 

навколо вогнища утвориться запальний вал, а через 3 – 5 днів може розвитися 

гангрена), озноб, рясний піт, апатія. У разі відмороженнях IV ступеня наступає 

омертвіння не тільки м’яких тканин, але й кістки. 

Необхідно якнайшвидше зігріти хворого – перенести (або перевезти) у 
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тепле приміщення. Потім зігріти постраждалу частину тіла розтиранням 

відмороженої ділянки чистими руками або змоченими спиртом, горілкою або 

одеколоном до появи чутливості, почервоніння шкіри. Зігрівати можна за 

допомогою теплих ванн, поступово (протягом 30 хв) підвищуючи температуру 

води з 20 до 40 0С. Після цих процедур уражену ділянку тіла треба насухо 

протерти, закрити чистою (краще стерильною) серветкою або пов’язкою й 

укутати чим-небудь теплим. Жиром і різними мазями місце відмороження 

змащувати не можна. 

Перша допомога у разі отруєнь 

Отруєння – група захворювань, які обумовлені впливом на організм 

отрути різного походження. 

Отрута – це шкідлива речовина, яка згубно діє на функціонування 

організму, порушує обмін речовин. Дія отрути проявляється у вигляді отруєння, 

результат якого може бути смертельним. 

 
Рисунок 8.10 – Види отруєнь 

 

Перша допомога у разі отруєнь газами 

Окис вуглецю утвориться під час неповного згоряння вугілля; ця сполука 

міститься у світильному газі та вихлопних газах автомобілів. Потрапляючи в 

організм під час вдихання, газ швидко проникає в червоні кров’яні тільця, тим 

самим перешкоджаючи надходженню в них кисню. Отруєння окисом вуглецю 

проявляється головними болями, слабістю, запамороченням, шумом у вухах, 

нудотою й блювотою, втратою свідомості й нарешті смертю. Потерпілого 

потрібно винести на свіже повітря і негайно почати проводити заходи щодо 

оживлення. 

Небезпека отруєння вуглекислим газом виникає під час горіння, бродіння 

Отруєння 

Газами Хімічними 

речовинами 
Продуктами 

харчування 
Наркотичними 

засобами 
Лікарськими 

препаратами 



96 

 

у виноробних підвалах, колодязях. Проявляється серцебиттям, шумом у вухах, 

почуттям тиску за грудиною, втратою свідомості. Потерпілого потрібно 

винести на свіже повітря й негайно почати проводити заходи щодо оживлення. 

Перша допомога у разі отруєння харчовими продуктами 

У побуті найчастіше спостерігається отруєння грибами. Навіть їстівні 

гриби можуть стати шкідливими у разі повторного підігрівання. Шкідлива дія 

отрутних грибів залежно від їхнього виду різна. Органи травлення можуть бути 

уражені блідою поганкою й іншими отруйними грибами. 

На печінку та нирки шкідливо діють зелена і бліда поганки. Симптоми 

отруєння наступають через 6 – 12 годин після вживання. Спочатку з’являються 

болі в животі, діарея, потім – слабість, почуття повної знемоги, зменшення 

кількості відокремлюваної сечі. 

У старих м’ясних консервах, зіпсованих копченостях, м’ясі утвориться 

м’ясна отрута, яка називається ботулінічним токсином. Ознаки отруєння 

з’являються через 12 – 30 годин після вживання в їжу зіпсованих продуктів у 

вигляді блювоти, поносу, головних болів, роздвоєного бачення, порушення 

ковтання, паралічу кінцівок. Може наступити смерть через ослаблення серцевої 

діяльності і паралічу дихального центру. 

Сальмонельоз виникає уразі вживання в їжу несвіжих картопляних і 

рибних салатів може виникнути діарея, що супроводжується болями в животі. 

У цьому разі йдеться про хвороботворні мікроорганізми – сальмонели, що 

розмножуються в салатах протягом 10 – 12 годин. Постраждалому варто дати 

активоване вугілля та викликати швидку допомогу. 

Перша допомога у разі отруєння хімічними речовинами 

У випадках, коли кислота попадає всередину організму людини, на 

обличчі з’являється опік (на губах, у кутах рота). Слизова оболонка порожнини 

рота набуває білого кольору, потерпілий скаржиться на сильний біль у всьому 

шлунковому тракті, голос стає хрипким, з’являється задишка, може наступити 

колапс. Перша допомога у разі отруєння кислотами полягає в промиванні 
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шлунку великою кількістю води з додаванням паленої магнезії (30г на 200 мл 

води), частому питті води зі шматочками льоду. Добре давати постраждалому 

молоко, сирий яєчний білок, відвар лляного насіння, соняшникове масло. 

Якщо всередину потрапила лужна речовина, виникає опік слизової; 

з’являються блювота маслянистими масами чорного кольору, сильне 

слиновиділення, біль у роті, глотці й стравоході, ковтання порушується. 

Насамперед необхідно промити шлунок підкисленою водою (100 мл розчину 

оцту на 1л води) до припинення блювоти. Потерпілому дають пити у великих 

кількостях молоко, лимонний й апельсиновий сік, 1% –вий розчин лимонної 

або оцтової кислоти зі шматочками льоду. 

У разі потрапляння парів бензину всередину організму людини 

з’являються головні болі, запаморочення, слабість, нудота, блювота, судороги, 

ослаблення дихання. Постраждалого варто негайно винести на свіже повітря; 

якщо подих ослаблений, то треба відразу ж приступити до штучного дихання. 

Доцільно спричинити в потерпілого блювоту. 

У разі потрапляння розчинників усередину організму ці речовини 

шкідливо впливають на нирки та печінку. Спочатку вони зумовлюють почуття 

сп’яніння, потім запаморочення, блювоту, пізніше – втрату свідомості. 

Розчинники впливають і на дихальний центр. 

У постраждалого варто відразу ж спричинити блювоту, напоїти молоком і 

якомога швидше доставити до лікувальної установи. 

У разі контакту із ртуттю виникають отруєння, що проявляються 

ушкодженням печінки, нирок і кишечнику. Потерпілому необхідно дати 

активоване вугілля, сирий яєчний білок, молоко і негайно транспортувати до 

лікувальної установи. 

Перша допомога у разі отруєння наркотичними засобами 

Алкоголь уживається у вигляді етилового спирту, який міститься в 

спиртних напоях, а також у вигляді метилового спирту (денатурату). 

Смертельна доза етилового спирту – 7 – 8 г на 1 кг ваги людини. 
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Найбільший вплив спирт здійснює на мозок. Людина, що перебуває у важкій 

стадії сп’яніння, засинає; сон переходить у несвідомий стан і унаслідок 

паралічу центрів дихання та кровообігу може наступити смерть. 

Метиловий спирт як алкогольний напій уживають найчастіше ті 

алкоголіки, які на роботі мають до нього доступ. Доза 10 мл метилового спирту 

може виявитися смертельною. Через 10 – 12 годин після вживання виникають 

головні болі, запаморочення, біль у животі й очах, блювота. Зір порушується, 

розвивається сліпота. Далі наступає втрата свідомості та смерть. 

Отруєного алкоголем варто винести на свіже повітря, спричинити в нього 

блювоту, у разі припинення дихальної діяльності треба робити штучне дихання. 

Якщо свідомість збережена, корисно дати випити чорної кави. 

Нікотин – це отрута, що міститься в тютюнових листах і впливає на 

вегетативну нервову систему, на мозок. Смертельна разова доза становить 

0,05 г. Отруєння нікотином може спостерігатися не тільки в початківців, але і у 

курців зі стажем. Проявляється це слабістю, слинотечею, нудотою, блювотою, 

позивами на низ. Зіниці при цьому звужені, пульс уповільнений. 

Постраждалого варто напоїти чорною кавою, порадити глибоко дихати 

свіжим повітрям. 

Перша допомога у разі отруєння лікарськими препаратами 

Болезаспокійливі та жарознижувальні засоби. До цих засобів насамперед 

належать бутадіон, промедол, анальгін і т. п. Дія цих ліків спричиняє 

гальмування центральної нервової системи та посилення віддачі тепла 

розширеними шкірними судинами. Прийом великих доз цих препаратів 

обумовлює значне потіння, сонливість і глибокий сон, що може перейти в 

несвідомий стан. 

Снотворні засоби. Уживання великих доз гексобарбітала, фенобарбітала, 

циклобарбітала й інших снотворних засобів спричиняє глибоке гальмування 

мозкової діяльності; наступає сон, з якого потерпілий більше не приходить у 

себе, розвивається параліч дихального центру і центру кровообігу. Смерть 
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наступає унаслідок зупинки серця та паралічу дихальних м’язів. Перша 

допомога аналогічна зазначеній вище. Якщо потерпілий у свідомості, у нього 

спричиняють блювоту. 

Наркотичні засоби – морфін та опій – дуже потрібні в медицині ліки. 

Призначення цих ліків суворо контролюється, але проте люди, що страждають 

морфінізмом, дістають їх незаконними шляхами і потайки їх уживають. Морфін 

та опій вгамовубть біль, спричиняють приємні відчуття, прекрасний настрій. 

Отруєння цими речовинами проявляється запамороченням, глибоким сном, 

навіть втратою свідомості, порушенням дихання, звуженням зіниць. 

Під час надання першої допомоги, насамперед, варто провести штучне 

дихання; якщо свідомість збережена, потерпілого рекомендується напоїти 

чорною кавою і швидко доставити до лікувальної установи. 

Перша допомога у разі укусів тварин 

Укуси комах. Колючі органи комах містять отруйні речовини, що 

спричиняють набряк у місці укусу, а пізніше – під впливом бактерій – і 

інфекцію. 

Якщо людину вжалить оса, бджола або шершень, то насамперед за все 

варто видалити жало, а потім пальцями видавити з ранки отруту. Місця укусу 

протирають йодною настойкою або ж розведеним нашатирним спиртом. Якщо 

не вдається видалити з ранки жало, то цю процедуру залишають лікареві. Місця 

укусів комарів, мух, ґедзів протирають нашатирним спиртом або ж змочують 

мильним розчином. 

У разі укусу бджоли в язик у наслідок удушення може наступити смерть. 

У таких випадках потерпілому необхідна термінова допомога: у рот йому 

кладуть шматки льоду, дають морозиво або хоча б рекомендують 

обполіскувати порожнину рота холодною водою. 

Укуси змій. Однією із самих небезпечних отрутних змій є гадюка 

звичайна. У місці укусу, найчастіше в ділянці гомілки, видно дві маленькі 

криваві крапки. Це сліди від зубів гадюки. Над двома передніми зубами в неї 



100 

 

розташовується мішечок з отрутою. Під час укусу отрута проникає в рану і з 

місця укусу поширюється далі по всьому організмі. Під час першої допомоги з 

рани та навколишніх ділянок прагнуть видавити або відсмоктати якнайбільше 

крові й промивають ранку розчином марганцевокислого калію, після чого 

перев’язують. Потерпілому треба дати випити побільше рідини, корисна при 

цьому чорна кава.  

Укуси тварин. Рани від укусів тварин обробляються відповідно до 

загальних правил, але при цьому їх завжди варто вважати ранами 

інфікованими. У таких випадках рану варто обробити так само, як і у разі укусі 

гадюки. 

Перша допомога у разі шокових станів 

Шок – це серйозна реакція організму на поранення, що становить велику 

небезпеку для життя потерпілого. Іноді шок виникає відразу ж (миттєвий), у 

інших випадках – через 2–4 години після травми, коли життєво важливі органи 

тіла загальмовуються і виснажуються унаслідок боротьби з наслідками травми. 

Ознаками шокового стану є те, що потерпілий у стані шоку блідий, не 

сприймає навколишнє середовище, чоло покривається холодним потом, зіниці 

розширені, подих і пульс прискорені, кров’яний тиск падає. У разі важкого 

шокового стану спостерігаються блювота, сильна спрага, колір обличчя стає 

попелястим, губи, мочки вух і кінчики пальців набувають синюшного відтінку. 

Такий стан може перейти в несвідомий стан і закінчитися смертю. 

Швидка й ефективна перша допомога, яка надається у разі будь-якого 

важкого поранення, попереджає виникнення шоку. Однак якщо в 

постраждалого вже розвився шок, йому необхідно надати допомогу, що 

відповідає, насамперед, виду поранення, а саме: зупинити кровотечу, 

іммобілізувати перелом тощо. Потім його вкутують у ковдру та вкладають у 

горизонтальному положенні із трохи опущеною головою. Якщо потерпілий 

відчуває спрагу і при цьому немає підозри на ушкодження черевних органів, 

йому дають попити мінеральної води. 
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Транспортування потерпілого в шоковому стані до лікувальної установи 

повинно проводитися винятково дбайливо. Усі заходи, що перешкоджають 

виникненню шоку, полягають у такому: створення тиші, спокій, тепло (але не 

перегрівання), зменшення болів, прийом рідини (тільки у разі кровотеч і опіків, 

але в жодному разі з пораненнями травного тракту), швидке транспортування. 

Порядок виконання роботи 

Робота полягає у розв’язанні практичних завдань. Кожне завдання описує 

ситуацію одержання людиною травми. Потрібно класифікувати травму ( 

залежно від виду діяльності постраждалого, за ступенем важкості, залежно від 

чинників, що впливають, за формою прояву) і розробити стратегію надання 

першої медичної допомоги потерпілому в такій ситуації. 

Варіанти завдання (табл.7.1) видаються викладачем. 

Таблиця 8.1 – Варіанти завдання 

№ 

з/п Опис ситуації 

1 2 

1 Травма голови від гострого предмета. Рана кровоточить. 

Свідомість присутня. Потерпілий марить 

2 Перелом руки і стегна унаслідок падіння з висоти. Перелом 

закритий, сильний біль, підвищена говірливість постраждалого 

3 Ушкодження рук гострим різальним інструментом. Сильна 

венозна кровотеча. Шок 

4 Хімічний опік обличчя. Неглибокі рани на тілі унаслідок 
падіння. Втрата свідомості 

5 Глибокі рвані рани унаслідок укусу людини бездомною 

собакою. Закритий перелом руки унаслідок падіння 

6 Термічний опік другого ступеня обох ніг. Відсутність 

свідомості. Сильний біль 
7 Отруєння чадним газом. Дихальна діяльність пригноблена 
8 Потерпілий випадково випив кислоту. Затримка подиху 

9 Отруєння лугом. Втрата свідомості та падіння постраждалого 

унаслідок чого утворилось багато поверхневих ран 

10 Обмороження ніг третього ступеня. Відсутність чутливості 

пальців ніг. Сильний біль 

11 Травма спини унаслідок падіння з висоти. Сильний біль, що 

підсилюється під час руху 
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12 Сильне харчове отруєння. Біль у шлунку, блювота, підвищення 

температури 
13 Відкрита травма черепа, рясна кровотеча, втрата свідомості 
14 Загальне перегрівання організму. Підвищення температури тіла 
15 Венозна кровотеча. Втрата свідомості 
16 Падіння з висоти і втрата свідомості 
 

Контрольні запитання 
1. Що таке перша допомога? 

2. Назвіть класифікації травм залежно від виду діяльності та за ступенем 

важкості. 

3. Особливості надання першої допомоги у разі ранах і кровотеч. 

4. Що таке опік? Які основні правила надання першої допомоги у разі 

опіків? 

5. Назвіть основні принципи надання першої допомоги у разі укусів 

тваринами. 

6. Назвіть основні принципи надання першої допомоги у разі отруєнь. 

7. Що таке шок, у яких випадках він виникає? 

8. Назвіть основні принципи надання першої допомоги у разі шокового 

стану постраждалого. 

 Література: [ 14, 15] 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 
                       25 % – 2 бали; 
                       50 % – 4 бали; 
                       75 % – 6 балів; 
                       100 % – 8 балів. 
Наявність конспекту – 2 бали. 
Усього: 10 балів 

Робота студентів на 
практичних заняттях 

Відвідування практичного заняття: 1 х 8 = 8 балів. 
Відпрацювання та відповіді  
на практичних заняттях: 4 х 8 = 32 балів 
Написання рефератів та їх презентація відповідно до 
тематики курсу – 10 балів. 
Усього: 50 балів 

Поточний і підсумковий 
контроль 

Виконання контрольних робіт за змістовими 
модулями: 
а) І модульна контрольна робота – 10 балів; 
б) ІІ модульна контрольна робота – 10 балів. 
Усього: 20 балів 

Залік Усього: 20 балів 
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 навчальної 

дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
навчальної 
дисципліни 
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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт «Безпека 

життєдіяльності, цивільний захист» для студентів денної та заочної форм 

навчання спеціальностей: 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 

131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування 274 Автомобільний 

транспорт, 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), 122 

Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія 171 Електроніка, 101 

Екологія 162 Біотехнології та біоінженерія 193 Геодезія та землеустрій 

освітнього ступеня «Бакалавр»
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