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Вступ. Дякуючи своїм незаперечним перевагам, електрична енергія 

знайшла широке застосування з кінця XIX століття. На жаль, ця енергія, як і 

будь-яка інша, являється біологічно активною, тобто небезпечною і шкідливою 

для людини. Небезпека електричної енергії проявляється у вигляді травм 

різного ступеня аж до летальних наслідків у випадку включення людини в 

електричне коло чи підпадання під дію електричної дуги. Шкідливість її 

проявляється у вигляді захворювань, зумовлених дистанційною дією 

електричної дуги, електричного та магнітного полів промислової частоти у 

випадку перебування людини поблизу діючих електроустановок.  

Як на початку застосування електричної енергії, так і зараз, на початку 

ХХІ століття, проблема електробезпеки залишається достатньо актуальною 

через широке затосування електроустановок в усіх проявах життєдіяльності 

людини, специфічними умовами виникнення і значною кількістю електротравм 

на виробництві і у побуті [1, 2]. 

І не зважаючи на те, що спроби убезпечити експлуатацію 

електроустановок почалися відразу після широкого їх застосування, проблема 

електробезпеки не вирішена до цього часу. Зараз чітко сформулювався такий 

погляд щодо розробки положень електробезпеки: ―…захисні заходи від дії 

електрики мають базуватись не на зменшенні величин уражуючої напруги і 

уражуючого струму, бо як показують медико-біологічні дослідження, 

обгрунтувати це зменшення складно, а на виключенні утворення електричного 

кола через тіло людини‖. [3] 

На жаль, до цього часу існують нормативи щодо електробезпеки, що 

базуються на зменшенні величин уражуючих напруги і струму. До таких 

нормативів у першу чергу відноситься  ГОСТ 12.1.038-88. ССБТ. 

―Электробезопасность. Допустимые значения напряжений прикосновения и 

токов‖ [4]. 

Для успішної розробки дієвих нормативних матеріалів щодо 

електробезпеки у першу чергу слід чітко і достовірно уявляти електричні 

параметри, що виникають у випадку включення людини у коло електричного 

струму і особливо визначитись із найбільш розповсюдженими електричними 

колами промислової частоти (50 Гц).  

Розгляду цього питання присвячена дана стаття.  

Параметри електричного кола через тіло людини. Електрична травма 

виникає у випадку включення людини в електричне коло, тобто коли через 

людину протікає електричний струм. У цьому випадку тіло людини стає немов 

би своєрідним споживачем електричної енергії, своєрідною електроустановкою, 

якій притаманні вся параметри, що характеризують будь-яку електроустановку.  
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У першу чергу до цих параметрів відноситься прикладена до тіла людини 

електрична напруга, яка і обумовлює величини інших параметрів: опору тіла 

людини, сили протікаючого через людину струму і потужності тіла людини.  

Електричний опір тіла людини не є постійною величиною, а залежить від 

багатьох факторів і, у першу чергу, від прикладеної напруги, тобто опір тіла 

людини електричному струму є нелінійним.  

Шляхом експериментальних досліджень і згідно даних літературних 

джерел [3, 5 та ін.] авторами запропонована наступна математична залежність 

опору тіла людини (
л

Z , кОм) від величини прикладеної напруги (
л

U , В) [6]: 

53,0)9,4/(54 
лл

UZ .      (1) 

Графічне зображення цієї залежності у діапазоні напруг 10-250 В 

наведене на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Залежність електричного опору тіла людини від прикладеної напруги  

 

Як видно з формули (1) і рис. 1, величина опору тіла людини від 

прикладеної напруги описується гіперболічною функцією, що зменшується у 

достатньо широких межах – від 4,15 до 0,74 кОм зі збільшенням електричної 

напруги від 10 до 250 В, особливо у діапазоні напруг 10-50 В. 

Сила струму, що протікає через тіло людини, є другим важливим 

параметром, який характеризує стан тіла людини у випадку електротравми. До 

речі, вважається, що від сили цього струму залежить наслідок електричного 

ураження.  

Залежності сили струму (
л

I , мА), що протікає через тіло людини, від 

напруги, прикладеної до тіла людини, мають вигляд: 

  )6,5653,0/()9,4( 
лллл

UUUI ;    (2) 

  ,5431073,0
лл

UI  .       (3) 

Залежність (2) є більш точною і являє собою параболу, а залежність (3)   

дозволяє визначити силу струму з точністю ±10% і являє собою степенну 

регресію.  
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На рис. 2 представлена графічна залежність струму, що протікає через 

тіло людини, від прикладеної до тіла людини напруги. Ця сила струму 

змінюється достатньо суттєво – від 2, 41 до 337,8 мА.  

 

 
Рис. 2. Залежність сили протікаючого через тіло людини струму від 

прикладеної до тіла людини напруги  

 

Потужність тіла людини є третім електричним параметром тіла людини, 

що перебуває під напругою. На жаль, поки що ми можемо враховувати тільки 

повну (активну і ємнісну разом) потужність тіла людини, поки не вирішені 

достовірно питання щодо велични електричної ємності тіла людини.  

Математичні залежності потужності тіла людини (
л

S , ВА) від напруги, 

прикладеної до тіла людини мають наступний вигляд:  

))6,5653,0(1000/()9,4(2 
лллл

UUUS ;    (4) 
,54325103,7

лл
US  .      (5) 

Графічна залежність потужності тіла людини від прикладеної напруги 

представлена на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Залежність потужності тіла людини від прикладеної напруги  
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Як видно з цього рис., залежність потіжності тіла людини є параболою, а 

числові значення потужності у діапазоні уражуючих напруг 10-250 В 

змінюються від 0,024 до 84,45 ВА, тобто майже у 3500 разів.  

Допустимі значення електричних параметрів тіла людини. Згідно з 

діючими нормативними документами (ГОСТ 12.1.038-88) в Україні 

нормуються допустимі значення діючої на людину напруги (
дл

U
.

, В) і 

протікаючого струму (
дл.

I , мА) від тривалості дії ( t , с) при значеннях 

тривалості від 0,08 (0,1) с до 1 с і інтервалом у половину періоду частоти (0,1 с), 

а також понад 1 с (без змін від тривалості дії).   

Отримані у результаті апроксимації математичні залежності допустимих 

напруги і сили струму представлені нижче (6, 7), а побудовані графічні 

залежності  представлені на рис. 4: 

21,0/94,49
.

 tU
дл

;     (6) 

21,0/94,49
.

 tI
дл

.     (7) 

 

 
       а                б    

Рис. 4. Залежності допустимих для людини значень напруги (а) і сили 

протікаючого струму (б) від тривалості дії 

 

Як видно з представлених даних, ці залежності мають гіперболічний 

характер, суттєво зменшуючись зі збільшенням тривалості перебування людини 

під напругою.  

У результаті електротехнічних розрахунків отримані інші два 

―допустимі‖ електричні параметри тіла людини: повна потужність (
дл.

S , ВА) і 

повна енергія, спожита людиною за час перебування в електричному колі (
дл.

W , 

ВА·с): 

)1000/()94,4921,0(S 22

.
tt

дл
 ;    (8) 

2

.
/494,2S t

дл
 ;      (9) 

  t
дл

/494,2W
.
 .      (10) 

Побудовані графічні залежності допустимих потужності і споживаної 

енергії від тривалості дії електричної напруги представлено на рис. 5. 



 105 

 
    а        б 

Рис. 5. Залежності допустимих для людини значень потужності (а) і спожитої 

електроенергії (б) від тривалості дії електричної напруги 

 

Висновок. Представлено залежності електричних параметрів тіла людини 

(опору, сили електричного струму і потужності) від уражувальної напруги 

промислової частоти, а також залежності допустимих параметрів (напруги, 

сили струму, потужності і спожитої енергії) від тривалості перебування людини 

в електричному колі.  

Серйозні урахування представлених параметрів дозволять уточнити 

допустимі значення і підвищити ефективність розроблюваних заходів 

електробезпеки.  
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