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РОЗРАХУНОК ЗАНУЛЕННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ  

 
Гармаш Є.В., магістр, Alizabet1593@mail.ru  

ДонНТУ, Покровськ, Україна. 
 
Занулення — навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним про-

відником металевих не струмопровідних частин, які можуть опинитися 
під напругою (корпуси електроустаткування, кабельні конструкції, сталеві 
труби тощо) 

Занулення застосовується в трифазних чотири провідних електричних 
мережах напругою до 1000 В з глухо заземленою нейтраллю, а також в од-
нофазних двопровідних мережах з глухо заземленою нейтраллю. Занулення 
обов'язково в приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпеч-
них, а також у безпечних приміщеннях при напрузі вище 42 В змінного і 
вище 110 В постійного струму. 

Зануленню підлягають металеві не струмоведучих частини електро-
приймачів, в тому числі металеві корпуси електроприладів, контрольних та 
налагоджувальних стендів, трансформаторів, пускових і регулювальних ре-
остатів, переносних електроприймачів тощо При замиканні фази на зану-
лення корпус струм короткого замикання проходить через наступні ділянки 
ланцюга: нульовий провід, що володіє опором, обмотку трансформатора, 
фазний провід і дає сигнал на автоматичний вимикач АВ, який відключає 
електрообладнання. Від початку замикання фази А на корпус до спрацьову-
вання АВ електричний струм стікає в землю через повторне опір нульового 
дроту протягом 5 - 7 секунд. 

Мета занулення - знизити напругу на корпус в аварійний період і забез-
печити швидке відключення установки від мережі при замиканні фази на її 
корпус. У відповідності з цим занулення розраховується насамперед на від-
ключає здатність. 

За [1, с. 135] знайдемо опір обмоток трансформатора: 
ОмZm 129,0  

  Активний опір фазного дроти визначимо з виразу, Ом: 

 ,/ SlRф           (1) 

де  - питомий опір металу, з якого виконаний фазний провід, (для міді 
 = 0,018); 

l -  Довжина фазного проводу, м; 
S  - Перетин фазного дроту, 

144,0
25

200018,0



фR  

Внутрішнє індуктивний опір фазного дроту приймаємо, Ом: 
0фХ  
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Так як для запобіжників із плавкими вставками коефіцієнт кратності 
номінального струму k = 3, то очікуваний струм короткого замикання в ну-
льовому проводі дорівнює, А: 

,
ном

Jk
н

J                                          (2) 

де 
ном

J  - номінальний струм плавкої вставки запобіжника або автома-

тичного вимикача, А (100А). 
 

3001003 
ном

J  

 
Щільність очікуваного струму в нульовому провіднику, 

2/ ммА : 
 

,/ нSномJkнi        (3) 
  

де нS - площа перетину нульового проводу, 2мм . 
 

5,1200/1003 нi  
 
За  [2, с. 136] визначаємо 1R  і 1Х  - активне і внутрішнє індуктивне опору 

відповідно 1 км нульового провідника, Ом / км. 
 

45,11 R  87,01 Х  
 
Активне і внутрішнє індуктивне опору нульового проводу, Ом: 
 

 ,1 lRRН         (4) 
.1 lХX Н         (1.5) 

 
де l - довжина нульового проводу, км. 
 

,29,02,045,1 НR  
.174,02,087,0 НX  

  
Зовнішнє індуктивний опір провідників петлі «фаза - нуль», Ом: 
 

),/2ln(1256,0 dDlХ П        (6) 
де D - відстань між нульовими і фазовими проводами, м; 
d - діаметр провідника, м. 
 

,107,0)00564,0/2,02ln(2,01256,0 ПХ  
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Знайдемо опір провідників петлі «фаза - нуль», Ом: 
 

 ,107,0)00564,0/2,02ln(2,01256,0 ПХ     (7) 
 

,517,0)107,0174,00()29,0144,0( 22 ПZ  
Струм, що протікає через нульовий захисний провідник, А: 
 

,
)3/( Пm

Ф
Н ZZ

U
J


       (8) 

де ФU  - фазна напруга мережі, В; 
 

.9,392
)517,03/129,0(

220



НJ  

 
Таким чином, умова номН JkJ   виконується і відключення електродви-

гуна при пробої фази на корпус забезпечується (392,9 А ≥ 300А). 
Література 

1. Ємеліна, З.Р. Безпека життєдіяльності: учеб. посібник / С. Р. Ємеліна, Д. Р. Ємє-
лін; Краснояр. держ. техн. ун–т. – Красноярськ: ІСЦ КГТУ, 2000. – 183 с.  

2. Колот, В. о. Безпека проектованого об'єкта: метод. указ. з дипломного проекту-
вання для студентів напряму підготовки дипломованих фахівців 650800 - «Теплоенерге-
тика» (спец. 100500, 100700, 100800) / Ст. Ст. Колот, А. Н. Лєдяєва; Краснояр. держ. техн. 
ун-т. - Красноярськ: ІСЦ КДТУ, 2003.- 16 сек. 

Анотація 
Зан́улення — навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником 

металевих не струмопровідних частин, які можуть опинитися під напругою. Метою за-
нулення є усунення небезпеки ураження людини під час пробою на корпус обладнання 
однієї фази мережі електричного струму. 

Ключові слова: Зан́улення, фазна напруга, струм. 

Аннотация 
Зануление — преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным 

проводником металлических не токопроводящих частей, которые могут оказаться под 
напряжением. Целью зануления является устранение опасности поражения человека при 
пробое на корпус оборудования одной фазы сети электрического тока.  

Ключевые слова: зануление, фазы напряжения и тока. 

Abstract 
Vanishing — deliberate electrical connection with zero protective conductor current-

carrying metal parts that can be energized. The purpose of the vanishing is the elimination of 
the risk of injury to a person in the breakdown on the body of the equipment single phase mains 
electrical current. 

Keywords: neutral earthing, the phase of voltage and current. 
  


