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1. Щiя електричного струму на органiзм людини

Ступiнь небезпечного впливу на людину електричного струму заJIежить вiд виду i

величини напруги та струму, частоти електричного струму, шляху його проходження

через тiло людини, триваJIостi впливу на органiзм i умов навколишнього середовища.

Найбiльша кiлькiсть електротравм виникас при експлуатацiТ електроустановок та

мереж напругою до 1000 В. основними причинами ураження електричним стр}мом е

беiпосереднiй *o"run, з вiдкритими струмоведучими частинами обладнання, якi втратили

своi iзоляцiйнi властивостi та вплив електроструму через електричнУ ДУГУ на пРИСТРОЯХ

вiдключення.
щiя електроструму на органiзм людини проявляеться у складних та рlзноманlтних

формах. yci ураження, що викликанi дiею електричного струму, подiляються на внутрiшнi

та зовнiшнi.
ВiдповiднО до цьогО в практиЧних умовах розрiзНяютЬ еJIектричнi улари, якi

викликають ураження всього органiзму, електротравму, що являе собою зовнiшне мiсце

ураження, яке мас бути тепловим (опiк), механiчним (розрив тканини) або хiмiчцим
(електролiз).

встановлено, що найбiльша величина змiнного струму промисловоi частини. При

якiй людина може самостiйно вiдiрватись вiд електропроводу, дорiвнюе в середньому 15-

20 мА (лля постiйного струму - 6-79 мА)
Безпечними вважаються змiнний струпл (частота s0 Гц) силою до 0,01-0, 02 А та

постiйний струм - до 0,05 * 0,06 А. Струм 0,1 А i вище с смертельним для людини. Опiр

тiла людини складаеться iз опору шкiри та внутрiшнiх органiв. Середнiй опiр внутрiшнiх
органiв мо}кна прийняти рiвним 1000 Ом. Шкiра е iзоляцiйною оболонкою, шIО ЗаХИЩа€

дЬ"по, мiрою людину вiд урокення шкiри - вiд 40000 до 100000 ом, для вологоТ - може

знизитись до 1000 ом.
в зимовий перiол, коли вмикаються додатковi електрообiгрiвачi, каmе\ор.lчно

забороняеmься користуватися приладами, виготовленими самотужки

2. Правила електробезпеки при корисryванrri елект,ропобутовими приладами в

навчальних корпусах та ryртожитках Унiверси,гету

l. Не заJIишати
прилади.

2. Вмикати ,га 
-

без нагляду ввiмкненими в електромережу електропобутовi

вимикати електропобутовi приJIади виключно сухими руками,
тримаючись за вилку.

з. Для пiдключення електропобутових приладiв до мережi каmеzорuчно

забороняеmься використовувати оголений провiд без вилки,

4. Iзоляцiя електропобутових приладiв повинна витрIrмувати протягом 1 хвилини

ВИПРОбУВаr"#Y#: 
i.!fll*;" студентських гуртохситкiв повинен бути пристрit-t

заземлення, до якого необу,iдно надiйно пiдключати корпуси побутових пристроiв,

6. Заземлення в пральних побутових машинах повинно бути виконано з мiдноi

жили та мати сiчення не менше 2,5 кв. мм. Один кiнець проводу заземлення з'сднати з

зажимниМ BiHToM на корпусi машинрt а другий з заземлюЮLIим пристросм.

7. Опiр заземлення в пральних KiMHaTax гуртолtиткiв повинеII

щоквартально'луатацiя 
пра-llьнот машини, конструкцiя якот не перелбачуе заземлення

корпусу, проводиться стоячи на дерев'яному сухому настилу та гуIчIовому килимку,

9. В пральних kiMHaTax гуртожиткiв обов'язково повиннi бути передбачеrli засоби

iндивiдуального захисту вiд враrкення електриIfiIим струмом (дiелектричlti килимки,

перчатки та iH.).
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10. Заземлення корпусу електричних прасок, переносних освiтлювальних ламп та
iH. необов'язкове, zlле при цьому батареi опалюва-ltьноi системи та iншi металевi
комунiкацiйнi частини повиннi бути огородженi дерев'яними решiтками.

1 l. В разi появи напруги на корпусах побутових електричних приборiв необхiдно
негайно вiдiмкнути ix вiд мережi та викликати майстра по ремонту.

12. Штепсельнi розетки в KiMHaTax навчztльних корпусiв та гуртожиткiв повиннi
бути встановленi на висотi 0.8- 1.0 м вiд пiдлоги та вiддаленi вiд з.lземлених частин
(трубопроводу, раковини) на вiдстанi не менше 0.5 м.

l3. Bci електричнi прибори, що знаходяться в навчаJIьних корпусах та гуртопмтках
повиннi перiодично перевiрятися службою експлуатацiТ Унiверситету, та iх технiчний
стан фiксуватися в журналi профiлактичного огляду.

3. Перша допомога потерпiлим при ураясеннi електричним струмом

Насамперед необхiдно звiльнити потерпiлого вiд впливу струму. Вимкнути
рубильник або викрутити запобiжники. Якщо це неможливо, вiдтягнути провiд сухою
дерев'яною палкою або вiдтягнути потерпiлого, використовуючи при цьому дiелектричнi
рукавицi або пiдручнi iзолюючi засоби: суху мотузку. палку, дошки тощо.

якщо потерпiлий опритомнiв, його необхiдно укласти i до прибуття лiкаря
забе:зпечити повний спокiй, безперервно спостерiгаючи за диханням та пульсом. Не можна
дозволяти йому рухатися: вiдсутнiсть тяжких симптомiв пiсля ураr(ення електричним
струмом не виключас можливостi подальшого погiршення стану. Якщо tlотерпiлий
непритомний але в нього piBHe дихання та пульс, його необхiдно покласти, розстебнути
одяг, створити прилив свiжого повiтря, дати понюхати нашатирний спирт, оббризкати
водою. Якщо ж потерпiлий непритомний, а дихання його дуiке рiдке й сулорохtне або BiH

зовсiм не дихае i у нього не можна прошупати пульс, необхiдно негайно почати робити
штуtIне дихання ,Ia маса}к серця, знявши перед цим одяг, що зава}Iiас. Штучне дихання
продовжувати до тих пiр, поки не з'явиться самостiйне диханнrl.

У Bcix вuпаdках урансепня елекmрultнлtм сmрумолt mермiново BltKJluKOmu лiкаря
або dоспtсtвuпltt поmерпiлоzо пiсля ноdання першоi'Dополtоzu в меduчнuti заl<lлсtd.

Штучне дихання рекоменду€ться проводити лише в тих випадках, колI{ потерпiлий
не дихас або дихання рiдке, судорожне, а також якщо дихання поступово погiршуеться.

Якщо у потерпiлого вiдсутнiй пульс необхiдно одночасно iз штучним диханням
проводити зовнiпrнiй N{асаж серця.
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