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 برقایمنی 

 مقدمه: 

ست. مادر عصر الکترونی سته به عنوان یک منبع نیرو درهمه جا امری عادی ا ستفاده از الکتری ک زندگی می ا

ت های ارهباطی کنیم. عصررری که هیزیتاا الکتریکی و الکترونیکیاکارها را ارزان هر و را ت هر کرده و الالی

ص رود می انرژیاالکتریسررته نیت دارای راراا راو اطالعاهی جدید را اراهم کرده اسررت. م س سررایر انوا  

 .باشد.وهدف از ایمنی برق  ذف یا کنترل این مخاطراا است

 مهمترین خطرات جریان برق:

 برق گراتگی 

 ریق ناشی از جریان برق  

 .سقوط ااراد برقکاری که در ارهفا  کار می کنند 

 برق گرفتگی و عوامل مؤثر آن :

کتریکی از منشررراب عبور جریان ال ان الکتریکی مانند یک هادی عمس می کند.بدن انسررران در برابر عبور جری

ست و  سیس بین دو نقاه  ا شود که دو نقبدن ا  ارتالف پتان سان دچار برق گراتگی می  اه از بدن زمانی ان

شد سیم الکتریکی که در ولتاژهای مختلف می با سان با دو نقاه از یک  سیس جسم که ارتال 2و یا  ان ف پتان

ن این دو نقاه جریان الکتریکی بیا هماس  اصررس نموده و در ا ر این هماس و ارتالف ولتاژ  لکتریکی دارند ا

 .برقرار گردد

 :تعریف برق گرفتگی

هولید اعث بکه  گراتگی عبارهسررت از یسرری  به بااتزای بدن به دنبال عبور جریان الکتریسرریته از بدن برق  

 می شود و به پوست هم صدمه زیادی می رساند.گرمای شدید و سورتگی اعضای دارلی 

 درصد جریانی که هنگام برق گرفتگی از قلب انسان عبور می کند
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  مقاومت پوست بیشترین ا ر  فاظتی را دارد 

  وب است. در  الت مرط اهم برهر سانتیمترمربع 10000ها  7000پوست رشک دارای مقاومتی بین

 هم میتواند کاهش پیدا کند. یک درصداین مقاومت ها 

 . نتییه ینکه در محلزای مرطوب اقداماا ایمنی شدیدهری الزم است 

  شزراپوست بیشترین مقاومت را در هماس بدن با برق شار ضلیف با ارکانس برق  اردااما ددر ولتاژ ا

را در در ولتاژ اشرررارقوی و ولتاژهای با ارکانس زیادا مقاومت نقاه هماس قابس صرررران،ر اسرررتازی

 نزاهاشررارقویاولتاژ اورا پوسررت را شررکااته و می سرروزاند وینره گذر جریان را محدود می سررازد 

 مقاومت دارلی بدن رواهد بود. 

 

 ناشی از برق سوختگی

 .در ا ر عبور جریان از بدن  رارا زیادی هولید می گردد که باعث سورتگی نسوج می گردد 

  سورتگی نسوج باعث هیتیه ینزا شده این مواد  اصس باعث مسمویت بدن می شود 

 د شررده وا تمال زنده ماندن ار سررورتگی گسررترده باعث کاهش شرردید یب نمک و مواد دیگر الزم بدن

 بسیار کاهش می دهد.بلضی از سورتگی ها باعث از کار ااتادن کلیه ها می شود . 

 اطفاء حریق های برقی

 استفاده  در صورا بروز  ریق در هأسیساا برقی ا به هیچ عنوان نباید از یب برای راموش نمودن  ریق

 برق گراتگی می شود. نمود چرا که یب هادی جریان برق است و رود باعث

 .در این موارد ا ابتداجریان برق دستگاه یا هیزیت مورد ن،ر را قاع نمایید 

   با  فظ یرامش ا نتدیکترین کپسول اطفاب  ریق از نوCO2   ریق نمایید.را برداشته و اقدام به اطفای 

 نکات ایمنی مربوط به سیستم برق

 یت انی نص  و امتحان و یا هن،یم و هلمیر وسائس و ادواا الکتریکی باید اقط هوسط اشخاصی که صال .1

سالم بودن دستگاه و اجتای شرو  به کار ا از  شد انیام گیرد و متخصص قبس از  مکانیکی و  ینزا محرز با

 الکتریکی ین اطمینان  اصس نماید .
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ست ها و متللقاا و همرنین  فاظ .2 ستقلوله ها و ب سایس برقی که م سمت های التی و سایر ق یماً زا و 

مین مو ر هحت اشار برق نیستند برای جلوگیری از بروز رار ا تمالی باید میزت به سیستم اهصال به ز

 گردندا این سیستم به سیستم ارهینگ یا ارا مرسوم است.

ا ره مکانیکی ینزا در نقاطی که ا تمال صرردمه به سرریم های اهصررال زمین می رود بایسررتی به وسرریل .3

 محاا،ت نمود م الً ینزا را درون داکت قرار داد.

ستفاده نکنید و ها د امکان ق .4 سایس الکتریکی به هیچ وجه از یب ا سوزی و صورا وقو  یهش  بس از در 

 شرو  اطفای  ریقا ابتدا جریان برق را قاع نمائید 

به زمین  ه کلید از منبع جریان قاع ودر مدا هلمیر و انیام کار روی شررربکه برق باید ین را به وسررریل .5

 متصس نمود .

 وسائل برقی قابل حمل

ستگاهزا به جریان .1 شین های ااتار باید اجباراً قبس از اینکه این د صس  محف،ه و قالاا هادی ما برق مت

 شوند باور رودکار بوسیله پریتهای سه شاره به زمین اهصال مو ر الکتریکی داده شوند

صال زمین برای .2 ضلیف کار می کنند و یا از روش دوبس ا سیم اه شار برق ریلی  سائلی که با ا یتولمان و

 .برای هغذیه و بکار اندارتن ینزا استفاده می شود الزم نیست

 بودن هرگز تردید نکنید که آیا مداری دارای جریان برق استتي یا نهه هر مداری را تا هنگامی که برقدار ن

 کنید.آن ثابي نشدهه حامل جریان برق فرض 

  هنگام کار با وستتایل اتکتریکی تيهیزات حفایتی مزمه از قبیل دستتتکت مستتتیکیه زیر يای عایقه

 انبرهای حفایتی فیوز گیره ابزار آمت عایق و امثال آنها را مورد استفاده قرار دهید.

 دستگاههای اتکتریکی ثابي

هورها و باید محف،ه موا ملحقاا الکتریکی  ابت دارای  یکلیه وسرررائس الکتریکی و همام دسرررتگاهزادر  .1

 ماشین به طور مو ر اهصال الکتریکی بدنه به زمین داشته باشند. 

زا یگاه کلیه وسررایس الکتریکی باید به چراع عالمت دهنده میزت باشررند ها از راموش و روشررن بودن ین .2

 .شویم
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علت عمس  اید قبس از راه اندازی میدددر صورا عمس کردن وسایس  فاظتیا ن،یر ایوز یا قاع کنندها ب .3

 .کنید کردن ین بررسی و اشکال ین برطرف شودا در غیر این صورا از راه اندازی میدد ین رود داری

 نید.هرگت ایوزهای سورته را با سیم یا التاا دیگر به کار نیندازید و  تماً ینزا را هلویض ک .4

 دانيام کاری که باید روی مدارات برقدار صورت گیر

  سنتچنانکه برای انیام کار روی مداراا برقدار سائس الکتریکی را از برق جدا نمود د توراا زیر را به وان و

 دقت انیام دهید:

 .از دستکش های عایقی استفاده کنید که دارای منااذ نبوده و در وضع سالمی باشند 

 .از ابتارهای دسته عایق و سالم استفاده نمائید 

 ند نیمکت چوبیا ارش الستیکیا چوب رشک و غیر بایستید.روی یک شیئی عایق مان 

 .هادی های برقدار و همرنین سیم نول را در مناقه کار عایق بندی کنید 

 نمائید در  والی هادی های لخت از کاله و لباس کاری که ها روی کفشا بدن را بپوشاند استفاده. 

 

 عبارتند از:که برای حفایي شخص در مقابل برق گرفتگی بکار گرفته می شود مهمی روش های 

 اهصال بدنه دستگاه به زمین) ارهینگ( (1

 ایتوله کردن بدن شخص (2

 رله های دیفرانسیلی یا رله ی  فاظتی (3

  فاظت هوسط بازدارنده ها و موانع ن،یر  صارا نرده (4

 وط انتقال برق( فاظت هوسط  اییاد ااصله دور از دسترس قرار دادن )را (5

 ارش عایق )کارگاه های کوچک(  (6
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 روش نصب اتصال زمین دستگاهها

ن برسرررد  فر یا که به رطوبت طبیلی زمیندر محس نتدیک به هابلوی برق کارگاها چاله ای با عمق کاای ها ی

سی ب صفحه م سیا نقره ای یا یلومینیومی با مقاومت الکتریکی کم را به  سیم م سپس یک  شود.  ه ابلاد می 

ضخامت  0/5×1 صفحه م 3متر مربع و  صس می کنند.  ذکور میلی متر از طریق پرچ کردن یا جوش دادنا مت

ا جوش اطراف ین را هوسرررط راخا راکه لغالا نمک طلام ی را به صرررورا هیغه ای در چاه قرار می دهند و

شفته و بقیه چاه را با راخ  صفحها  سی را به برس  شیرین ها روی  سیم م سر دیگر  دنه التی پر می کنند. 

مین در ن،ر گراتها هابلوی برق متصس و از بدنه هابلو یک سیم را )به غیر از سیم های ااز و نول( برای اهصال ز

 .ی کلیه دستگاهزای برقی موجود در کارگاه وصس می کنندبه بدنه الت

 قرار گیرد.مورد بررسی  صال یت داروسائس  داقس باید سالی یکبار بوسیله ی شخص  زمینیاهصال  .1

محس اهصال سیم به زمین بایستی هر چند وقت یکبار مرطوب شود برای این من،ور می هوان هادی بودن محس را به  .2

شی نمودن سیله یب پا شیرین  ین با محلولی از و سبت جوش  شد بزبود  5گرم در  100که به ن شده با لیتر یب  س 

 بخشید

 رته های دیفرانسیلی یا رته ی حفایتی

 

 

 

 

 

رله دیفرانسرریلی روی موهورها و مصرررف کننده ها نصرر  شررده وبر اسرراس ارتالف جریان ورودی و رروجی 

دسررتگاه و ارار جریان راا میتان جریان رروجی از دسررتگاه عمس کرده و در صررورا اییاد اهصررال بدنه در 

 دستگاه کمتر از جریان ورودی می شود . بدین هرهی  هسته مغناطیسی دستگاه باعث قاع مدار می شود 

 وسایل حفایي فردی و تيهیزات ایمنی مناسب هنگام کار با تيهیزات برقی

 

 لباس کار 
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  عایق برقکفش 

 کاله ایمنی 

  عایق برقدستکش 

  محااظ صوراشیلد 

 کمربند ایمنی 

 سیستم ميوز کار ) يرمیي(

صورا پیش از اقدام به هلمیراا و  ست که نیاز به ارذ پرمیت دارند. در این هلمیراا برقی از جمله کارهایی ا

کارهای برقی ا مخاطراا و التاماا ایمنی مد ن،ر قرار گراته و پس از هأمین شررررایط ایمن کاری ا می هوان 

 کارهای برقی نمود. اقدام به انیام

  Tag outو  Lock out سیستم ایمنی

شده هیزیتاا و یا  صادای و پیش بینی ن صنلتی به جزت راه اندازی ه بخش عمده ای از مخاطراا و  وادث 

شدن بدون کنترل منابع انرژی  به ساه یزاد  سیاری از   وا صورا می گیرد. ب سورت  مانند جریان برق و یا 

 / Lockoutهوان با اسررتفاده مناسرر  از دسررتوراللمس های اسررتاندارد و هیزیتاا این پیش یمدها را می 

Tagout   نمود. دسرررترسررری ااراد غیرمیاز به بخش های کنترلی هیزیتاا ن،یر شررریرهای کنترلا مزار

 .مدارهای الکتریکی و الکترونیکی نیت باعث بروز رساراا مالی و جانی گسترده ای می گردد

- Lock outستفاده ا سئول : ا سی ااراد غیر م ستر ز قفس جزت هیزیتاا و هابلوهای برق به من،ور عدم د

همرنین در  ین انیام کار بر روی سرررایر هیزیتاا برقی به من،ور جلوگیری از اسرررتارا و راه اندازی 

 هوسط ااراد نامالع . 

- Tag out در  ال هلمیر . : استفاده از برچس  هشداردهنده برروی هابلوها و وسایس الکتریکی ملیوب یا 

 مراحل نيات مصدومین دچار برق گرفتگی

 شاره را از برق بکشید یا برق را از کنتور قاع نمایید.قاع مدار برق: دو  -1

 جدا نمودن مصدوم از سیم یا هیزیت برقی -2
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ستفاده کند. میتو ارد کمک کننده باید  ستادن در کنار مصدوم ا ی اند دمپایاز یک کفپوش الستیکی برای ای

ک چوب یا یالستیکی به پا کند یا اگر زمین ریس است از چند روزنامه برای رشک کردن استفاده کند و با 

 هر چیتی که غیر رسانا است ارد مصدوم را از محلی که برق در ین وجود دارد دور کند.

و رارج ادن هرگونه شلله ای در لباس مصدوم را راموش کنیدا لباس های سورته و نیمه سورته را از ب -3

 نمایید 

ر صورهی سریع باید به ارد مصدوم هنفس مصنوعی داد و بالااصله ضربان قل  و نبضش را کنترل کرد. د

 که نبض وجود نداشتا ماساژ قلبی ضروری است. 

 یا هماس با اورژانس رساندن به پتشک -4

ها را یهس  هرگونه شررکسررتگی اندامنا یه سررورته بدن را با گاز اسررتریس یا یک هکه پارچه همیت بپوشررانید و 

س شرربندی کنید. مصرردوم را با کیسرره یب گرم یا پتوی گرم بپوشررانید و قسررمت های هنگ لباس هایش را 

 نمایید.

 سی  مزره های گردنی و متلاقباً الج اندا سیار هوجه کنید در ارد دچار برق گراتگی ا تمال ی م ها ب

شود. هیچ گونه  رکتی به سر و گردن وی داده ن زیاد است؛ پس در  مس و نقس مصدوم هالش کنید

شوند چرا که برق گ ستان منتقس  صدومین اوق باید پس از کمک های اولیه  تماً به بیمار راتگی م

 می هواند عوارض هأریری رارناکی داشته باشد

 توجه 

 تدیک شررد در برق گراتگی با ولتاژ باال ها زمانی که جریان برق قاع نشررده  تی نمی هوان به مصرردوم ن

چون در ااصررله چند متری هم ممکن اسررت به اردی که می رواهد کمک کند برق منتقس شررود.و این 

 برق می هواند با اییاد قوسی الکتریکی ا  تی ها دو متر بیزد .

  اورا با  در این نو  برق گراتگی ا عایقزای ملمولی نمی هوانند شرررما را از رار محفود بدارند . پس

 ها این جریان قوی را اورا قاع کند . شرکت هماس بگیرید

 اشین اگر اردی درون ماشین درنتدیکی یک دکس برق سرنگون شده واقع استابه او بگویید که دارس م

 گیرد.ب را بماند ها شرکت برق جریان را قاع کندازیرا اگر ازدرماشین رارج شوداممکن است برق او

 

 


