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 الكتريكي شوك نتيجه در ارتفاع از سقوط
ارتفاع از گرفته برق فرد كار آالت ابزار سقوط
 پست داخل در تجهيزات ساير يا و ديوار با برخورد و عقب به شدن پرتاب 

عضالت انقباض و گرفتگي برق علت به زميني هاي



 بلكه ندارد برق جريان با ارتباطي مستقيم طور به خطرات نوع اين    
 الكتريكي شوك دچار فرد كه دهد مي رخ زماني خطرات نوع اين

  الكتريكي قوس انفجارات موج از ناشي فشار معرض در ويا شده
.گيرد مي قرار

 شوك دچار ايمني كمربند بستن بدون ارتفاع در كه فردي مانند    
  ازارتفاع كنترل عدم وبعلت شود شبكه در جريان مانده از ناشي

.شود بدن اعضاء شكستگي يا و مغزي ضربه دچار و كرده سقوط



  و كند مي تهديد را مجري فرد مستقيم طور به ، برق جريان خطرات نوع اين 
.شود مي فرد بروي جدي آسيب باعث



  شود مي باعث زنده موجود هر يا و انسان بدن از برق جريان عبور *
  ها مفصل و داده نشان العمل عكس خود از بدن هاي ماهيچه و عصبها
 شدن پرت و بدن لرزش به منجر كه دهند دست از را خود تعادل حالت

.شود مي گرفتگي برق منطقه از شخص
 آسيب دچار بدن از بخشهايي برق جريان خروج و ورود محل به بسته *

  شش و قلب ، مركزي اعصاب سيستم بدن اعضاء ترين پرخطر كه شده
.باشد مي ها



 فاز فازبه فازونول، سيم ( برق مدار سيم يا هادي دو هر با فرد تماس(  
زمين با ارتباط ديگر طرف از و طرف يك از برقدار مدار فاز سيم با فرد تماس
ديگر طرف از زمين با ارتباط و طرف يك از برقدار نول سيم با فرد تماس
 دارد جريان نشتي كه يادستگاهها و تاسيسات ، تجهيزات فلزي بدنه با فرد تماس  

دارد زمين با ارتباط طرف يك از نيز فرد و
خازني اثر( خاموشي موقع در برقي دستگاههاي از شده ذخيره بارالكتريكي تخليه(  

ها سركابل و ها خازن با تماس مانند
گام ولتاژ ايجاد
بدن از ساكن الكتريسيته تخليه
زمين به فرد بدن از وبرق رعد تخليه

    



  عدم و روگذر هاي شبكه از القاء ، برق و رعد بعلت ضعيف فشار شبكه در
.باشد مختلف ولتاژ سطح با جريان داراي تواند مي نول سيم ، بار تعادل





 سطح ولتاژ
شدت جريان
مقاومت بدن انسان
نوع جريان
مسير ورود وخروج جريان از بدن
سطح تماس
مدت زمان عبور جريان برق



 همانگونه كه مي دانيد عامل حركت الكترون ها ، اختالف پتانسيل مي باشد.
 هرتز در شرايط   50طبق استاندارد انگليس حداكثر ولتاژ تماس در فركانس

.ولت مي باشد 50خشك برابر 
 ولت 65طبق استاندارد آلمان برابر
 براي برق مستقيم)DC ( ولت120در هر دو استاندارد
  حداكثر ولتاژ بي خطر براي حيوانات براي جريانهاي متناوب و پيوسته به

ولت  60و  25ترتيب 









حركت الكترونهادر سيم يا هادي الكتريكي را گويند.
 هرچه قدر شدت جريان الكتريكي بيشتر باشد شدت برق گرفتگي نيز شديتر

.خواهد شد
 بر طبق استاندارد انگليسIEC   مقدار شدت جريان بدون خطر براي انسـان

.ميلي آمپر مي باشد 10هرتز در حدود  60و  50در فركانس هاي 
    ميلـي آمپـر مـي     25مقدار جرياني كه باعث برق گرفتگي و مرگ مـي شـود

.باشد
 ميلي آمپر باعث مرگ و مير مي شود50در برق مستقيم.





شود مي بيشتر نيز جريان عبور باشد بيشتر تماس ولتاژ قدر هرچه.
و الكتريكي مقاومت نظر از برق جريان خروج و ورود محل قدر هرچه 

.شد خواهد كمتر جريان عبور باشد بيشتر جريان عبور مسافت
خواهد بيشتر نيز جريان عبور ميزان باشد بيشتر تماس سطح قدر هرچه 

.بود
بيشتر عبوري جريان باشد بيشتر هادي بر وارده فشار ميزان قدر هرچه 

.شد خواهد
برق جريان عبور باشد كمتر او كفش و لباس،پوست مقاومت كه فردي 

.شد خواهد بيشتر
نيز بدن بر آن اثر شود بيشتر برق جريان عبور زمان مدت قدر چه هر  

  .شود مي بيشتر



هرچه باشد مي الكتريكي مقاومت داراي ديگر ماده هر مانند انسان بدن 
  قدر چه هر و بيشتر بدن از عبوري جريان ميزان باشد كمتر مقاومت اين

.شد خواهد كمتر عبوري جريان ميزان باشد بيشتر مقاومت ميزان
و اعصاب استخوان،ناخن،عضالت،سر،رگها، پوست مثل انسان بدن اعضاء  

.دارند مختلفي مقاومتهاي ها دست
باشد مي دارا را مقاومت بيشترين پوست.
باشد مي اهم 5000 تا 2500 بين انسانها بدن الكتريكي مقاومت.



گرسنگي
خستگي
رطوبت و تعريق پوست بدن
تشنگي
بيخوابي
بيماري
گرفتن هادي جريان برق با فشار
زياد بودن سطح تماس
افزايش زمان عبوري جريان
روحيه پايين افراد



و نفوذ قابليت مستقيم جريان به نسبت فركانس داشتن علت به متناوب جريان 
.دارد بيشتري مير و مرگ ميزان و دارد عضالت و اعصاب برروي بيشتري تاثيرگذاري

باشد مي هرتز 60 و 50 فركانس ترين خطرناك.



عبور مسير شود مي خارج آن از و بدن وارد برق جريان كه مسيري  
.شود ناميده برق جريان

شدت و كمتر مقاومت باشد تر كوتاه جريان عبور مسير قدر هرچه 
.شود مي بيشتر سوختگي و شوك

ها مسير ترين خطرناك :
 ها شش و قلب از جريان مسير -
راست دست از خروج و چپ دست از جريان عبور مسير -
  راست پاي از خروج و چپ دست از ورود -





سوختگي هاي ناشي از حرارت حاصله از عبور جريان برق  -1
)سوختگي ژول(از بدن 

سوختگي هاي ناشي از قوس الكتريكي -2





تركيبات تجزيه به منجر ها بافت از برق جريان عبور از ناشي حرارت 
.شود مي عضالت سازنده

همين كه شده خون وارد ميوگلوبين بنام ، عضله هاي پروتئين از يكي 
.شود مي خون اسيديته افزايش باعث امر

ازجمله بدن هاي بخش به آسيب به منجر خون اسيديته افزايش                                     
.شود مي ها كليه



زمين به نسبت كه ديگر هادي يك به ، را شده زمين هادي يك اگر 
 رسيم مي فاصله يك به كنيم نزديك باشد مي پتانسيل اختالف داراي

. كند مي جرقه توليد و شده شكسته هادي دو اين بين هوائي عايق كه

كه شده هادي دو بين هواي مداوم شدن يونيزه به منجر جرقه اين 
  الكتريكي قوس نتيجه در برق جريان افزايش باعث خود نوبه به اين

.شود مي آرك يا







 سوختن فرد در اثر حرارت ناشي از قوس الكتريكي به ويژه دست و
صورت

سوختن فرد در اثر سوختن لباس وي
شوك الكتريكي ناشي از تخليه جريان از بدن فرد به زمين
  آسيب شديد به چشم ها در اثر اشعه هاي مضر توليد شده ماوراء

بنفش با طول موج پايين
حريق
آلودگي صوتي براثر قطع و وصل در ولتاژهاي باال



تابلوهاي برق
بدنه سلول كليدهاي قطع كننده
ترانسفورماتورها
راه اندازهاي موتور و محفظه فلزي آنها
جداكننده هاي فيوز



مي حريق ايجاد خطر الكتريسيته، جريان مهم بسيار خطرات از يكي  
. باشد

باشد مي محتمل ،بسيار جاري الكتريسيته جريان در حريق ايجاد.
صنايع مثل اشتعال قابل هاي محيط در نيز ساكن الكتريسيته جريان 

.نمايد حريق توليد شديدا تواند مي نساجي



ظرفيت بيش از اندازه عبور جريان از هاديها
شل بودن اتصاالت مدارهاي الكتريكي
 عايق(انتخاب نامناسب ايزوالسيون(
حرارت ناشي از اتصال كوتاه مدارها
اضافه حرارت مواد قابل اشتغال در نزديكي تجهيزات الكتريكي
 روشن شدن مواد قابل اشتعال بوسيله قوس يا جرقه وسايل الكتريكي شامل پخش ذرات

گرم از وسايل الكتريكي



انتخاب سيم يا كابل متناسب با ميزان جريان عبوري
 استفاده از ترمينال هاي مناسب جهت اتصاالت
 استفاده از فيوز متناسب با ميزان جريان وولتاژ
     استفاده از فيوز كش كاور دار و نقاب محـافظ صـورت موقـع قطـع و

وصل فيوزهاي كادري
رعايت استانداردهاي الزم در سيم كشي جهت حفظ عايق بندي
عدم يكسره كردن فيوزها و كليدها
باال بردن سرعت و دقت در كليد زني
استفاده از جعبه هاي عايقي براي تجهيزات برقي
جلوگيري از انشعابهاي غير مجاز



راههاي فني حفاظت در برابر برق گرفتگي مستقيم
راههاي فني حفاظت در برابربرق گرفتگي غير مستقيم
روش حفاظت در برابر برق گرفتگي مستقيم وغيرمستقيم



عايق بندي قسمتهاي برقدار
محصور كردن تجهيزات برقي
استقرار در خارج از دسترس
كاهش مدت زمان عبور جريان برق از بدن فرد



قطع خودكارمدار با استفاده از اتصال زمين
عايق بندي مضاعف يا دوبل
اطراف تجهيزات برقي(عايق كردن محيط كار(
حفاظت از طريق اتصال دستگاه ها به يكديگر با سيم هادي
فراهم كردن حفاظت افراد با رله ديفرانسيل



استفاده از ولتاژ پائين و ايمن
    ــان ــرداري از جري ــره ب ــرا و به ــتانداردهاي طراحي،اج ــت اس رعاي

الكتريكي در محيط هاي خاص
استفاده از تجهيزات مناسب برقي
استفاده از تجهيزات مطابق بادستورالعمل هاي سازنده
و گروهي متناسب با خطرات هر فعاليتتهيه تجهيزات ايمني، فردي



دو اتصال محل ها، هادي برقدارمثل قسمتهاي اتصال هنگام در 
 و ولتاژ ميزان با متناسب كه مناسب عايق از هم به كابل يا سرسيم
  جوي، ، مكانيكي تاثيرات مانند عادي غير شرايط تحت و جريان

 حفظ را خود استقامت و كيفيت اطراف محيط حرارتي و الكتريكي
.نمايد











 يكي از روشهاي بسيار مهم حفاظت افراد در برابر برق گرفتگي غير
مستقيم ، هم پتانسيل سازي بدنه فلزي كليه دسـتگاهها و تجهيـزات   
برقي مثل تابلوهاي برق ، بدنـه ترانسـفورماتور،كابلها و سـركابلها،    

.مي باشد.... درب پستها ، سازه ها و 
 2زيـر  (در اين حالت بدنه فلزي تجهيزات برقي با مقاومت بسيار كم 

با زمين هم پتانسيل مي شود و در صورتيكه بدنـه فلـزي ايـن    ) اهم
تجهيزات به هر دليلي برقدار شود چون با مقاومت كمتري با زمـين  
در ارتباط است براساس قانون اهم جريان ميل دارد در مسيري كه 
مقاومت كمتـري دارد عبـور كـرده و در صـورت تمـاس فـرد ، وي       

.دچار برق گرفتگي نخواهد شد



بنتونيت
سيم مسي
صفحه مسي
حوضچه ارت
تابلوي نصب اتصال ارت
دستگاه اندازه گيري چاه ارت





       هاديهاي برقدار و يا وسـايل الكتريكـي بـه وسـيله دو اليـه مجـزا و
مكمل عايقي پوشيده شده است و در صورت خرابي يكي از اليه ها، 

.اليه بعدي اجازه ورود جريان برق به بدن فرد را نمي دهد
   ــل ــا متحــرك از قبي ــل حمــل ي ــي قاب ــزات برق ــن روش درتجهي از اي

ابزارهايي كه بوسيله موتور الكتريكـي كـار مـي كننـد و نمـي تـوان       
مانند دريل برقـي  .بروي آنها سيم ارت نصب كرد استفاده مي شود 

....، جاروبرقي و 
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