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ЛК - 2 Умови безпечного використання електричної енергії на геотехнічних ви-

робництвах 

2.1 Електробезпека та основні заходи захисту  на геотехнічних підприємствах (Які 

фактори виробничого середовища впливають на можливість враження людини елек-

тричним струмом? ) 

2.1.1 Причини електротравм на геотехнічних виробництвах 

2.1.2 Дія електричного струму на організм людини (Які фактори які визначають 

вражаючу дію струму? Які види електротравм існують? Які значення струму встано-

влено в залежності від дій на організм людини? Як сила струму та тривалість його 

протікання впливають на вражаючий ефект? З яких опорів складається опір контуру 

протікання струму при доторканні людини? Якою схемою представляють опір замі-

щення людини? Яке значення активного опору людини приймається за мінімальне 

розрахункове? Який випадок доторкання людини електричної мережі є найнебезпе-

чнішим і чому?) 

2.1.3. Умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора 

(З чого складається опір ізоляції СЕП? Що таке зосереджений опір? Від чого зале-

жить величина струму витоку на землю в мережі з ізольованою нейтраллю? Як змі-

нюються напруги в мережі з ізольованою нейтраллю при доторканні людини однієї з 

фаз? Що впливає на діюче значення струму через людину при доторканні фази в ме-

режі з ізольованою нейтраллю (в загальному випадку)? Як визначеється струм через 

людину при доторканні фази мерезі з ізольованою нейтраллю при нехтуванні емніс-

тю мережі? Які мінімальні опори ізоляції (уставки спрацювання захисту) прийняті 

для підземних мереж? )? Як визначеється струм через людину при доторканні фази 

мерезі з ізольованою нейтраллю при врахуванні тільки емності мережі? Що визначає 

небезпеку при доторканні провідників мережі з ізольованою нейтраллю? Як реалі-

зуються заходи безпеки за допомогою швидкодіючого захисту та пристроїв контро-

лю ізоляції? Як несиметричне зниження опору ізоляції впливає на струм через лю-

дину? 
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РОЗДІЛ 2 УМОВИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРО-

ЕНЕРГІЇ НА ГЕОТЕХНІЧНИХ ПІДПРИЄМТВАХ 

 

Електроенергія має безперечні переваги перед іншими видами енергії. 

Це: простота використання, відносна дешевизна та екологічна чистота, мож-

ливість передачі на значні відстані.  

Розвиток економіки супроводжується завжди розширенням області ви-

користання електричної енергії, ростом енергоозброєності праці. Електрична 

енергія є потенційним джерелом небезпеки. На гірничих підприємствах вона 

може бути причиною враження людей електричним струмом та може викли-

кати пожежі і вибухи. Тому умовою безпечного використання електричної 

енергії є використання: комплексу заходів попередження враження обслуго-

вуючого персоналу електричним струмом; та комплексу заходів попере-

дження пожеж та вибухів, причиною яких є електричний струм. 

 

2.1. Електробезпека та основні заходи захисту  на геотехніч-

них підприємствах 

 

На геотехнічних підприємствах існують особливі умови, які мають пев-

ний вплив на стан виробничого травматизму, зокрема електротравматизму. 

Найважливішими факторами виробничого середовища, що впливають на ор-

ганізм людини та на можливість враження електричним струмом у цих умо-

вах, є: підвищена температура, вологість, робота при недостатньому освіт-

ленні, наявність шуму гірничих машин та вібрацій, гірського тиску, що під-

вищує пошкоджуваність електроустаткування та мереж.  

У світі на 1 млн. мешканців припадає від трьох до десяти електротравм з 

летальними випадками на рік. Ураження електричним струмом складає 2...2,5 

% від усіх травм, але 12 %  із летальними випадками. Особливо проблема є 

гострою для України, де на 1 млн. мешканців  щорічно гине більше 20 чоло-
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вік, в той же час як в розвинутих країнах Європи цей показник складає 5...7 

загиблих на 1 млн. мешканців. Більша частина (більше 80 %) смертельних 

електротравм приходиться на електроустановки напругою до 1000 В. 

 

2.1.1. Причини електротравм на геотехнічних  

підприємствах 

 

Як показує аналіз електротравм в Мінтопенерго України, загальними 

причинами  електортравм  є: незадовільна  організація  робіт,  особиста  нео-

бережність потерпілих, грубе порушення вимог Правил безпеки.  

 Для гірничодобувної промисловості відносно більша частина електро-

травм припадає  на  відкриті  роботи – 60...65 %, на підземні – 30...40 % від 

загальної кількості травм. При чому 60 % всіх електротравм виникає внаслі-

док  порушення  Правил  безпеки (ПБ), 40 % електротравм – в  наслідок  

конструктивних  недоліків  електрообладнання,  мереж,  електроустановок.  

Найбільша кількість електротравм (приблизно 57 %) припадає  на  персонал 

зі стажем роботи до 3-х років. Таку ж долю електротравм одержують праців-

ники у віці до 30 років. 

 Коротко основні причини електротравм на геотехнічних підприємствах 

можна назвати: 

- торкання струмоведучих частин, що знаходяться під напругою (до ого-

лених проводів, шин, контактів апаратів та ін.). 

- торкання конструктивних частин мережі та обладнання, які нормально 

не знаходяться під напругою, але опинилися під нею при пошкодженні ізоля-

ції; 

- знаходження біля обірваних проводів; 

- торкання металевих предметів, які не є елементами електроустановок, 

але випадково опинилися під напругою; 
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- поява потенціалів на ділянці робіт зі  знятою напругою внаслідок інду-

кції від сусідніх установок, що знаходяться під напругою; 

- попадання під напругу внаслідок зворотної трансформації; 

- торкання статично зарядженого обладнання. 

 

2.1.2. Дія електричного струму на організм людини 

 

Небезпечний вплив електричного струму на людину було виявлено в 

останній четверті XVIII століття. Першу виробничу електротравму при пос-

тійному струмі описав француз Леруа де’Маркюр у 1863 році, а першу елек-

тротравму  при  змінному  струмі  у 1882  році  описав австрійський вчений 

С. Еллінек. Однак електробезпека, як система організаційних, технічних за-

ходів та засобів, що забезпечують захист людей від небезпечної дії електрич-

ного струму, електричної дуги, електромагнітного поля та статичної електри-

ки, виникла значно пізніше, коли почалося широке впровадження змінного 

струму.  

Дія електричного струму на організм людини залежить від багатьох фа-

кторів: від роду струму (постійний чи змінний); від його частоти; від величи-

ни струму; від тривалості протікання струму; від шляху проходження струму 

через людину; від фізичного і психологічного стану людини. 

Вивчення механізму електротравм показує, що електричний струм ви-

кликає в організмі загальну рефлекторну реакцію зі сторони центральної та 

периферійної нервової систем, серцево-судинної системи, що призводить до 

порушення нормальної роботи серця або до зупинки дихання. Найбільш шкі-

длива дія струму з промисловою частотою 50...60 Гц - з’являється хаотичне 

скорочення волокон серцевого м’язу, так звана фібриляція, при появі якої 

припиняється робота серця. Найбільш вірогідно людина вражається при про-

ходженні струму через найбільш важливі органи:серцево-судинну систе-

му,нервову систему та ін.Найбільш вразливими частинами тіла є: зворотня 
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сторона долоні, щока, шия, плече, гомілка. Необхідно  пам'ятати, що  при 

враженні струмом, нормальна робота серця не відновлюється сама по собі. 

Але припинення дихання та серцебиття не означає, що настала дійсна смерть. 

Це може бути шок чи клінічна смерть, яка може продовжуватися 7...8 хви-

лин. Про те, це не може бути причиною відмови від надання допомоги. Треба 

робити непрямий масаж серця та штучне дихання. Обов'язковими є ці заходи 

до приходу лікаря. Тільки лікар констатує смерть. Така травма називається 

електричним ударом і має місце часто при проходженні невеликих струмів. 

Крім такої травми існують інші електротравми: опіки, електричні знаки, 

електрометалізація шкіри. Опіки мають місце як при безпосередньому про-

ходженні струму через тіло людини, так і без проходження, наприклад: при 

розплавленні плавких вставок запобіжників, від розлітаючих часток розплав-

леного металу, від доторкання до сильно нагрітих частин електроустаткуван-

ня. Більш серйозні опіки бувають від електричної дуги, особливо в мережах 

напругою вище 1000 В. Короткочасне проходження великого струму, як пра-

вило, не супроводжується електричним ударом, але є часто достатнім щоб 

визвати серйозні, можливо смертельні, опіки. 

Електричні знаки за зовнішньою ознакою являють собою припухлість на 

поверхні шкіри круглої чи еліпсоїдної форми з різко окресленою каймою. 

Особливістю електричного знаку є безболісність, але наслідки такої травми 

можуть бути серйозними (муміфікація, відторгнення).  

Електрометалізація заключається у поверхневому проникненні частинок 

металу в шкіру. Наслідки травми залежать від ураженої поверхні як і при 

опіках.Навіть при легких електротравмах, за рахунок дії електричного стру-

му, можливі  ускладнення: розлад  зору, слуху, викривлення смаку та ін. Із 

пізніших ускладнень можливі: стенокардія, інфаркт міокарда, психоневрози, 

цукровий діабет та ін.  

Наслідки  дії електричного струму на людину, його вражаючий ефект 

визначається різними факторами. Найбільш небезпечним є змінний струм 



6 

 

промислової частоти 50...60 Гц, що обумовлено здатністю його подразнювати 

та викликати  збудження  тканин  організму, порушуючи його життєву функ-

ціональну діяльність. Постійний струм приблизно в 3...5 раз є безпечнішим, 

його дія менш інтенсивна і в основному теплова. Але при напрузі 500 В пос-

тійний струм за небезпекою не відрізняється від змінного.  

Із зростанням частоти струму небезпечна дія змінного струму зменшу-

ється. 

Небезпека струму, що протікає через тіло людини, підвищується із зрос-

танням струму. 

 За дією на організм людини розрізняють: 

- пороговий відчутний струм (0,5...2 мА змінного струму і 5...7 мА пос-

тійного); 

- пороговий відпускаючий струм - найбільше значення струму, при яко-

му людина може самостійно звільнитися від провідника зі струмом (прибли-

зно 6 мА); 

- пороговий невідпускаючий струм (10...15 мА змінного струму і 50...130 

мА постійного); 

- пороговий фібріляційний струм (80...100 мА) при дії більше 3 секунд. 

 Струм 100 мА є смертельно небезпечним. В практиці проектування за-

собів захисту за тривале безпечне значення струму прийнято 25 мА при ная-

вності засобів автоматичної компенсації ємності мережі та 30 мА - при їх від-

сутності. 

Чим довша дія струму на організм людини, тим більша ймовірність його 

небезпечних наслідків і навпаки. Залежність величини короткочасного без-

печного змінного струму від тривалості його дії на організм може бути пред-

ставлена формулою американського інженера Дальзіеля: 

 

t/165.0кбI  , 
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де: Iкб - короткочасний безпечний струм, А; t - час проходження струму 

через людину. 

На практиці використовують наступний ряд короткочасних допустимих 

струмів від часу проходження через тіло людини (таблиця 1.). 

 

Таблиця 1. Ряд короткочасних допустимих струмів від часу проходження через 

тіло людини 

T, с 0,2 0,5 0,7 1 30 
Біль-

ше 30 

Ікб, мА 250 100 75 65 6 1 

 

Дія струму на організм людини залежить також від шляху проходження 

струму. Дуже небезпечним є проходження струму крізь основні органи жит-

тєдіяльності людини. Важливим параметром, що дозволяє знайти величину 

вражаючого струму, є електричний опір ланцюга струму, що протікає через 

людину. Найбільш ймовірними є шляхи струму від одної руки до іншої та від 

руки до ноги. Це є найбільш небезпечні шляхи, тому що струм проходить че-

рез область серця, основні нервові вузли та ін.  

 Якщо людина торкається до струмоведучих елементів двома руками: 

 

Rланц = Rлюд + 2Rп.к., 

 

де: Rланц – опір  ланцюга  замикання, Ом; Rлюд - опір людини, Ом; Rп.к. - 

перехідний опір в місці контакту з струмоведучим елементом установки, Ом. 

 Для шляху струму від руки до ноги: 

 

Rланц. = Rлюд. + Rп.к. + Rвзуття + Rр.з., 

 



8 

 

де: Rр.з. - величина розтікання струму на землю, Ом. 

Звідси видно, що, для забезпечення безпеки персоналу, використовують 

індивідуальні засоби захисту: діелектричні рукавички, які значно збільшують 

опір Rп.к.; гумове взуття (Rвзуття = 1 кОм і більше), ізоляційні коврики, підста-

вки і інші, які збільшують Rр.з.При розрахунку захисту виходять із найбільш 

небезпечних випадків, коли всі значення опорів приблизно дорівнюють ну-

лю, тобто Rланц .   Rлюд.. 

Багатьма експериментальними дослідженнями встановлено, що величи-

на опору тіла людини залежить від багатьох факторів: прикладеної напруги, 

частоти, площі контакту з електродами, стану шкіряного покриття, місця ко-

нтакту, температури зовнішнього середовища та ін. 

Найбільший опір має шкіра людини, а повний опір людини є нелінійною 

величиною і може бути поданий схемою заміщення (рис. 2.1): 

Підвищення напруги, прикладеної до тіла людини, веде до пробою шкі-

ряного покрову, в результаті чого повний опір людини зменшується до внут-

рішнього опору людини. 

Для розробки захисту необхідно знати і вміти оцінити хоча б приблизно 

мінімальне значення опору людини.  

 

 

                                                                            

  

 

 

 

Рис.2.1. Схема заміщення опору людини: 

r1 - опір внутрішніх органів; r2 - опір шкіряного покрову; с – ємність, обумовлена 

шкіряним покровом. 

За  мінімальний  розрахунковий опір людини  прийнято опір Rлюд = 1000 

Ом. Найбільш небезпечним є торкання людини до 2-х фаз, коли до тіла лю-
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дини  прикладена лінійна напруга мережі, тоді струм через людину є небез-

печним, так як: 

Iлюд=
люд

ф

R

U3
, 

де: Ілюд – струм через людину, А; Uф – фазна напруга, В. 

Але людина, на щастя, у більшості випадків попадає під одну фазу. В 

цьому випадку струм через людину залежить від прийнятого режиму нейтра-

лі трансформатора: ізольована вона чи заземлена. 

 

2.1.3. Умови електробезпеки в мережі з ізольованою 

нейтраллю трансформатора 

 

В даній системі (рис. 2.2) опір ізоляції є одним з основних факторів без-

печного використання електроенергії. Опір ізоляції СЕП складається з опору 

ізоляції елементів мережі: ліній електропередачі, двигунів, електроапаратів 

та ін. При цьому, кожну одиницю довжини мережі можна уявити як опір ізо-

ляції між проводом і землею. Крім цього, проводи як між собою, так і між 

кожним проводом і землею мають ємнісний зв’язок. В коротких, з точки зору 

хвильових процесів, електричних мережах, якими є мережі гірничих підпри-

ємств, опори окремих фаз, по відношенню до землі, можна представити зосе-

редженими активними та ємнісними опорами. 

  

I
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Рис. 2.2. Розрахункова  схема мережі з  ізольованою  нейтраллю трансформатора (I – 

нейтраль джерела ізольована (insulate – ізолювати) за стандартами МЕК 60364-5-54). 

 

При нормальному режимі роботи мережі, активна і ємнісна провідність 

окремих фаз по відношенню до землі приблизно рівні між собою, тобто: 

  

r1 = r2 = r3  = r; x1 = x2 = x3 = x, 

де: r1, r2, r 3 – активний опір відповідних фаз, Ом; x1, x2, x3 – ємнісний 

опір відповідних фаз, Ом.   

Або: 

g1 =g2 = g3 = g =1/r; b1 = b2 = b3 = b = 1/x, 

 

де: g1, g2, g3 – активна провідність відповідних фаз, См; b1, b2, b3 – ємніс-

на провідність відповідних фаз, См. 

Тоді фазні напруги  (рис. 2.3): 

 

3U2U1U  , 

а струми витоку на землю: 

 

1Y1U1I  , 222 YUI  , 333 YUI  , 

 

де : =Y q – jb – загальна провідність, См. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Векторна діаграма напруг мережі із ізольованою нейтраллю. 
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При симетричному опорі ізоляції фаз потенціал нейтралі трансформато-

ра  співпадає з потенціалом землі UN = 0. 

При торканні людиною до одної з фаз симетрія мережі порушується. 

Нульова точка приймає нове положення O
1
 . При цьому змінюється і значен-

ня фазних напруг: 

NU1U1U  ; NU2U2U  ; NU3U3U  . 

 

На основі першого закону Кірхгофа: 
л

IIII 
321

= 0, підставляючи 

значення струмів: 

 

0Y)UU(Y)UU(Y)UU(Y)UU( людN13N32N21N1  , 

 

та вирішуючи рівняння можна знайти напругу нейтралі UN і потім знай-

ти струм через тіло людини. Так як U1=U2=U3 в мережі з ізольованою нейт-

раллю, тоді: 

03U2U1U  , 

тому 

.0YNU3лY)NU1U(  , 

звідки 

Y3лY

лY1U
NU


 , 

тоді 

люд
G)

N
U

1
U(

люд
I  , 

 

де: людGлюдY  . 

Діюче значення струму через тіло людини в загальному вигляді: 

 



12 

 

2)
3

b
2

b
1

(b2)
люд

G
321

(g

2)]
3

b
2

3(b)
32

(g32)]
3

b
2

(b3)
32

[3(g

2

люд
G

Ф
U

люд
I                                    








gg

gg

, 

 

Проведемо аналіз цього виразу.  

Приймемо, як окремий випадок, що електроустановка має коротку елек-

тричну мережу, коли величина ємнісної провідності ізоляції по відношенню 

до землі невелика і нею можна знехтувати, тобто b1 = b2 = b3 = 0. 

Але в умовах сирих виробок та поганого обслуговування мережі якість 

ізоляції може значно знизитися g1 = g2 = g3 = 1/r, і не враховувати це зниження 

не можна. 

Приймаємо: Gлюд=1/Rлюд.  

Якщо ці параметри підставити у вище наведений вираз, то можна одер-

жати залежність, що: 

rлюд3R

Ф3U
людI


 . 

Якщо задатися допустимим значенням безпечного струму IДБ для люди-

ни, можна знайти мінімальне значення безпечного опору ізоляції: 

 

люд3R
дбI

Ф3U
r  . 

 

Це значення можна прийняти як установку спрацювання захисту. 

Для мережі з Uн = 380 В, при  Rлюд = 1000 Ом, Ітрив.без. = 0,03 А  значення  

r = 19000 Ом (граничне значення опору ізоляції). 

При Uï = 660 В   -    r = 35000 Ом. 

При експлуатації довгих електромереж ємністю нехтувати не можна. 
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Припустимо, що активний опір ізоляції залишається досить високим, 

тобто g1 = g2 = g3 = g = 0, а ємнісна провідність  b1 = b2 = b3 = b = 1/x = C. 

Тоді із загального виразу для струму через тіло людини можна одержа-

ти: 

12C22
люд9R

CФ3U

2
c

2
люд9R

Ф3U
людI








 . 

 

Для мережі 380 В із звичайною ємністю мережі С = 1 мкФ/фазу  

при Rлюд 1000 Ом струм через тіло людини І люд  = 0,15 А. 

Для мережі 6000 В при аналогічних умовах Ілюд = 2,36 А. 

Таким чином, наявність тільки одної складової (ємність мережі по від-

ношенню до землі) при торканні людини до струмоведучих елементів приз-

водить до тяжких електротравм. На практиці мають місце мережі, що мають 

як значну активну, так і ємнісну провідність, коли: 

 

g1 = g2 = g3 = 1/r, b1 = b2 = b3 = 1/x . 

 

Для цих умов із загального виразу для струму через людину: 

)2r2С2(12
люд9R

)люд6Rr(r
1людR

ФU
людI







. 

 

Для мережі напругою 380 В з ємністю 1 мкФ/фазу, при R люд  = 1000 Ом 

та r = 19000 Ом, струм через тіло людини І люд  = 0,14 А. Як видно з цього 

прикладу, при ємності фази по відношенню до землі 1 мкФ/фазу, що харак-

терно для дільничних мереж гірничих підприємств, навіть при відносно ви-

сокому опорі ізоляції мережі доторкання людини до струмоведучого каналу, 

є смертельно небезпечним. Наявність ємності в даному випадку підвищує 
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струм через людину в 4,7 рази. Тобто, небезпека враження людини струмом 

визначається в основному ємністю мережі. 

Мінімальне значення активного опору (критичного опору) при певних 

значеннях ємності мережі, що обмежує струм через людину до безпечного 

Ід.б.= 0,03 А, приведено на рис. 2.4. 

Суттєвий ефект по відношенню підвищення електробезпеки може дати 

використання швидкодіючого захисту, що обмежує час дії струму на людину, 

а також суттєві зниження ємності мережі за рахунок її повної чи часткової 

компенсації. Крім того, контроль стану ізоляції повинен бути безперервним і 

поширюватися на всю електрично пов’язану мережу. При зниженні опору 

ізоляції до критичного значення, електрична мережа повинна відключатися. 

 

Рис. 2.4.Залежність критичного опору ізоляції від ємності фази мережі по відношен-

ню до землі. 

При експлуатації електроустановок, активний опір ізоляції змінюється в 

різних фазах по різному. При цьому, може трапитися, що опір ізоляції однієї 

з фаз буде значно меншим, ніж в двох інших фазах, тобто: 

 

g1   g2  g3, b1 = b2 = b3 = 0, 

2)людG321(g

2)323(g2)32g(g

2

людGФU

людI





gg

gg
. 
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Аналіз цього рівняння показує, що величина струму через людину, при 

незмінних g2 та g3, визначається в значній мірі величиною g1 фази, до якої до-

торкнулася людина.Приймемо g2 = g3 та введемо поняття коефіцієнту неси-

метрії k=r1/r, тоді: 

kr1)(2kлюдR

kФ3U
людI


 . 

При  доторканні  людини  до фази з значним зниженням опору ізоляції 

(k < 1), струм Ілюд буде меншим, чим при доторканні каналу установки з си-

метричним опором (k = 1). Граничним найбільш небезпечним є випадок до-

торкання до каналу, що має безмежно великий опір (k  ). Граничним ви-

падком несиметричного стану ізоляції є глухе замикання одної фази на зем-

лю. При доторканні людини до фази з пошкодженою ізоляцією, струм через 

тіло людини дорівнює нулю, а при доторканні до фази з непошкодженою ізо-

ляцією, людина практично знаходиться під лінійною напругою.  

 

 


