
Задачі для самостійного розв’язку  за темою «Захисне заземлення». 

 

Розрахункові формули для розв’язку наведених задач наведені в теоретичному 

лекційному матеріалі по відповідній темі (Лекція 15) та лабораторній роботі (Л.Р № 5 

Дослідження захисного заземлення).  

Завдання на практичне заняття: 

В зошиті для практичних робіт скорочено записати умову (Дано, знайти), навести 

розрахункову формулу, виконати підстановку та записати відповідь з наведенням одиниць 

вимірювання. 

 

Приклад виконання 

ЗАВДАННЯ № 14.04 

 

Що повинно з’явитися в робочому зошиті (рукописний варіант) 

 

Дано:  
n

1

 рном.і = 1000 кВт; 

Кп = 0,7 

соsφсзв = 1 
____________________ 

Знайти: Рр,   ???   кВт 

 

Розвязок: 

Рр = Кп P
n

1

 ном,=0.7*1000=700  кВт 

Відповідь:   Рр =700 кВт 

Визначити розрахунковий максимум активної потужності (Рр, кВт) групи 

електроприймачів методом коефіцієнта попиту, якщо: установлена 

номінальна потужність групи 
n

1

 рном.і = 1000 кВт; груповий коефіцієнт попиту 

Кп = 0,7; середньозважений коефіцієнт потужності соsφсзв = 1 



ЗАВДАННЯ № 5.1 

 

 

ЗАВДАННЯ № 5.2 

 

ЗАВДАННЯ № 5.3 

 

 

ЗАВДАННЯ № 5.4 

 

 

ЗАВДАННЯ № 5.5 

 

 

ЗАВДАННЯ № 5.6 

 

Очікуваний струм через тіло людини, яка доторкнулася до корпусу 

електропристрою, що опинився під напругою, дорівнює Іл=0,02А. 

Визначити  напругу дотику Uд , якщо опір людини Rл=1370 Ом   

Результуючий опір заземлюючого пристрою, що складається з 10 однакових 

вертикальних заземлювачів(п=10) дорівнює Rз=2 Ом. Визначити опір 

одного вертикального заземлювача Rо.в. (прийняти коефіцієнт екранування 

η=0.8) 

Визначити опір заземлюючого пристрою Rз, якщо напруга на 

заземлюючому  пристрої Uз=40В, а струм, що стікає з заземлювача в 

землю Із=4А   

Визначити очікуваний струм через тіло людини Іл (мА), якщо напруга 

кроку  Uк=20В , а опір тіла людини Rл=1000 Ом 

 

Визначити  ємнісний струм замикання (Із) на землю в мережі напругою  

U= 6 кВ якщо загальна протяжність повітряних ліній  lп = 10 км,  

а кабельних  Ік=20 км. 

Визначити кількість вертикальних заземлювачів (п) заземлюючого 

пристрою, якщо опір одного вертикального заземлювача Rо.в.=20 Ом,  а 

величина захисного заземлення Rз повинна бути не більше як 2 Ом 

(коефіцієнт екранування заземлювачів прийняти η=0,5) 
 


