خطرات انرژی الکتریکی و حفاظت در
برابر آنها
علی پورزیاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
خرداد 96

مقدمه
بدن انسان هادي جريان برق است .عبور جريان برق از بدن فرد که به آن
برقگرفتگي گفته ميشود ،متناسب با دامنه و زمان عبور جريان ميتواند
بسیار خطرناک باشد .در جريان برق گرفتگي عالوه بر سوختگي پوست
محل ورود و خروج جريان برق ،بافتها هم دچار آسیب ميشوند .اگر
جريان برق از قلب عبور کند ،منجر به اختالل در سیستم قلب و اگر از مغز
عبور کند منجر به مهار مرکز تنفس و وقفه تنفسي خواهد شد.
حالتهاي برق گرفتگي:
• مابين دو هادي حاوي ولتاژ قرار گيرد.

• مابين هادي حاوي ولتاژ و زمين قرار گيرد.
• مابين قطعات فلزي تجهيزات (كه ناخواسته حاوي ولتاژ شده اند) و زمين قرار گيرد.

انواع برقگرفتگی
 -۱با ولتاژهای باال
 -۲با ولتاژهای پائین

 در موارد با ولتاژ باال ،الزم نیست بدن مستقیم با سیم يا کابل برق تماس داشته باشد بلكه
ممكن است در فاصله چند متري هم جريان برق از هوا عبور کند و به بدن فرد منتقل شود
و باعث برقگرفتگي شود .در اين موارد هر چقدر ولتاژ برق و رطوبت هوا بیشتر باشد میزان

انتقال و آسیبي که به بدن وارد ميشود بیشتر است.

انواع برقگرفتگی
 -۱با ولتاژهای باال
 -۲با ولتاژهای پائین
 در موارد ولتاژ پائین برقگرفتگي بر اثر تماس مستقیم فرد با هادي حامل جريان
پیش ميآيد .در برقگرفتگي با ولتاژ پائین بدن فرد دچار لرزش و گاهي گرفتگي
عضالت ميشود .گرفتگي عضالت گاهي منجر به حفظ اتصال دائم با هادي حامل
جريان خواهد شد.

در ايران:
• روزانه پنج نفر بر اثر خطرات ناشي از برق گرفتگي جان خود را از دست
مي دهند.
•  %42آتش سوزيها منشاء الكتريكي دارند.

•  %8مرگ و ميرها در كارخانه ها منشاء الكتريكي دارند.

داليل غيرمستقيم وقوع حوادث

• الف) ضعف در اطالعات يا مهارت:
 اطالعات غير صحيح
 اطالعات ناقص

 مهارت ناكافي يا عدم مهارت
 برداشت نادرست از دستورالعمل هاي كاري

داليل غيرمستقيم وقوع حوادث
• ب) ويژگيهاي جسماني نامناسب:
 ضعف در بينايي
 ضعف در شنوايي
 سن باال
 بيماري
 داشتن حساسيت

داليل غيرمستقيم وقوع حوادث

• پ) ويژگيهاي شخصيتي افراد:









متكبر
تنبل
ترسو
دستپاچه
خودخواه
حواس پرت
زياد مطمئن

خطرات برق
 )1شوك الكتريكي

 )2سوختگي
 )3آرك
 )4سقوط

تاثير برق بر بدن انسان

 )1تاثير روي قلب
در مورد قلب ابتدا ضربانهاي خارج از موقع پیدا مي شود .بعد ريتم هاي مضاعف و يا
چهار برابر تولید مي گردد .تعداد ضربان ها گاهي به  8برابر ضربان هاي طبیعي مي رسد
و پس از آن قلب به رعشه ميافتد.

تاثير برق بر بدن انسان

 )2تاثير روي سيستم اعصاب
جريان متناوب با ولتاژ کم اختالل مهمي در اعصاب تولید نمي نمايد .اما جريان هاي با
ولتاژ زياد مرکز تنفس واقع در پیاز نخاعي را از میان مي برد .بدون اينكه قلب متوقف
شود مرگ در اثر تورم ريوي روي مي دهد.

تاثير برق بر بدن انسان

 )3تاثير روي عضالت
بر اثر جريان الكتريكي اعصاب محیطي قابلیت تحريك و هدايت خود را از دست مي
دهند و همچنین سیستم عضالني که تحت تاثیر جريان برق قرار مي گیرد داراي
انقباضات مي شود و هنگامي که جريان قطع مي شود انقباض عضالني نیز از بین مي
رود و گاهي در اثر جريان برق استفراغ هاي متوالي پیدا مي شود که ممكن است باعث
خفگي شود.

عوامل موثر در شدت برقگرفتگی
الف) مسیر جریان بدن

به عقیده اغلب محققین مسیر جريان مصدوم کننده بسیار مهم است ،زيرا ممكن است اين جريان از قلب

و سیستم تنفسي و يا مغز عبور نمايد و يا ممكن است بدون عبور از مغز و يا قلب ،سبب اختالل در
مراکز عصبي شود .
مقاومت کف دست در رنج  100اهم تا  1مگا اهم است .اعصاب ،شريانها و ماهیچهها ،مقاومت کمتري

دارند و استخوان ،چربي و زردپي مقاومت نسبتا بااليي دارند .در جدول زير ،مقاومت مسیرهاي مختلف
جريان را در شرايط خشك و مرطوب ،مشخص شده است.
به طور کلي مسیر دو دست براي عبور جريان که در آن ريه و قلب در معرض برقگرفتگي قرار ميگیرند
و خطر خفگي هم وجود دارد ،بسیار خطرناک است.

عوامل موثر در شدت برقگرفتگی
IEEE 1048 – 1990

مقاومت اعضاي بدن بر حسب اهم از استاندارد
Hand - to- Hand

Hand - to-Feet

Resistance
Dry Condition

Wet Condition

Wet Condition

Maximum

13,500

1,260

1,950

Minimum

1,500

610

820

Average

4,838

865

1221

چهار مسير اصلي شوك الكتريكي
•  .1دست راست تا دست چپ

•  .2پاي راست تا پاي چپ

چهار مسير اصلي شوك الكتريكي
•  .3دست راست تا پاي راست

•  .4دست چپ تا پاي چپ

عوامل موثر در شدت برق گرفتگی
ب) مقدار جریان
 اگر مقدار جريان  DCکه از بدن انسان عبور مي کند بیش از  0/05آمپر باشد ،براي اغلب افراد خطرناک است.
جريان  10میكرو آمپر که به صورت مستقیم از قلب عبور کند ،ميتواند سبب ايست قلبي شود .در اين شرايط
بافت ماهیچه قلب دچار تپش نامنظم ميشود ،به طوري که خون نمي تواند پمپ شود .در مورد جريان  ACنیز،
جريان  100تا  1000میلي آمپر کافي است تا سبب ايست تنفسي و يا ايست قلبي شود.
 اگر جريان  100میلي آمپر به مدت  3ثانیه از بدن عبور نمايد مي تواند منجر به مرگ شود .در حالي که جريان
 900میلي آمپر در کمتر از  0.03ثانیه مي تواند منجر به مرگ شود.
 شايان ذکر است جريان باال سبب صدمه گرمايي به بافت ها ميشود و گرماي بافت ها با مربع جريان افزايش
مي يابد ( .)RI2جدول زير تاثیر مقدار جريان روي بدن انسان را نشان مي دهد.

عوامل موثر در شدت برق گرفتگی
جدول  :2تاثیر مقدر جريان روي بدن انسان
جریان ()mA

تاثیر

احساس خفیفی روی دست
شوک بدون درد ،بدون از
دست دادن کنترل ماهیچهای
شوک دردناک ،آستانه از دست
دادن کنترل ماهیچهای
شوک دردناک همراه با
مشکالت تنفسی و از دست
دادن کنترل ماهیچهای

جريان مستقیم
مرد
1

زن
0/6

جریان متناوب
 ۱0هرتز
 60هرتز
زن
مرد
زن
مرد
5
7
0/3
0/4

9

6

1/8

2/1

17

۱۱

62

41

9

6

55

37

90

60

۲3

۱5

94

63

عوامل موثر در شدت برق گرفتگی
ج) مدت تاثیر جریان
•

با افزايش مدت عبور جريان ،گرما افزايش مييابد و ميتواند سبب سوراخ شدن طبقه شاخي پوست شود.

•

چارلز دلزير تحقیقي را راجع به ارتباط زمان عبور جريان با میزان جريان عبوري که سبب بروز شوک ميشود؛
انجام داده است:

K

I

•

که در آن :

•

 :Iجريان بر حسب )(mA

•

 :tزمان عبور جريان بر حسب ثانیه

•

 :Kثابت است و  116براي  %5جمعیت (جمعیت حساس) و  157براي کارگران صنايع با وزن بیش از 70
کیلوگرم

t

عوامل موثر در شدت برقگرفتگی
د) فرکانس جریان متناوب
 به عقیده بیشتر محققین فرکانسهاي  50تا  60هرتز مهلك ترين
فرکانس براي انسان مي باشد و اگر اين فرکانس را کم يا زيادتر
سازيم خطرات مرگ کمتر خواهد شد .فرکانس هاي زياد  3000تا
 10000معموال باعث مرگ نمي شوند بلكه موجب سوختگي محلي
مي شوند.

عوامل موثر در شدت برقگرفتگی
ه) ولتاژ مجاز
ولتاژ  100تا  400ولت متناوب کشندهترين ولتاژ است و به اندازه کافي زياد است تا

جريان قابل توجهي را در بدن ايجاد نمايد و سبب شود که ماهیچهها به شدت
منقبض شوند .در ولتاژهاي باالتر ،انقباض شديد ماهیچه اي ممكن است مصدوم را
پرتاب کند .نتايج آزمايشي که در مورد تاثیر ولتاژ روي خرگوشها انجام شده ،در
جدول زير ،آمده است.

عوامل موثر در شدت برق گرفتگی
نتايج آزمايش تاثیر ولتاژ روي خرگوشها

ولتاژ متناوب ()v
شدت جریان ()mA

60

90

8/54 5/45

مدت تاثیر جریان ()sec

14

مرگ ()%

8/5

14

128

1150 470 460 216

159

344

2730 1390 854

6/6

6/26 5/16

8/6

9/6

9/6

1/4

33

33

33

50

روش های حفاظت از برق گرفتگی


 قبل از وصل کردن مدار به ولتاژ صحت اتصاالت را چك کنید و مراقب
قبل از تمام شدن اتصاالت مدار تغذيه را وصل نكنید.
باشید هیچ سیمي بدون اتصال نباشد.



به قسمت هاي بدون حفاظ و پوشش ايمني دست نزنید(مثال قسمت فلزي
سیمهاي چنگكي)



اگر کسي را برق گرفت به او دست نزنید ،به وسیله چوب يا ابزار عايق
سیمهاي برق را از او جدا کنید و فورا جريان برق را قطع کنید.

روش های حفاظت از برق گرفتگی

• مهمترین عامل برای ایجاد خطر در مقابل امواج
الکترومغناطیسی ،مدت زمان قرار گیری در برابر این امواج است
که کاربر باید در مدت زمان کوتاهی آزمایش های مربوط به
فرکانس های باال را انجام دهد.
• از مهمترین قسمت هایی از بدن که پتانسیل باالیی برای آسیب
پذیری در مقابل تشعشع امواج الکترومغناطیسی دارد ،چشم
انسان است که کاربر باید از نگاه مستقیم به داخل موجبر و
سایر ادوات فرکانس باال اجتناب کند.

روش های حفاظت از برق گرفتگی

• از مهمترین المان های فرکانس باال ،المپ های مایکروویویی
است که به دلیل داغ شدن شدید در زمان کار ،کاربر باید از
تماس مستقیم با این المان خودداری کند.
• قرار دادن سر انسان در مقابل امواج الکترومغناطیسی موجب
سردرد در کاربر می گردد که بر همین اساس کاربر باید از قرار
گیری سر در مقابل آنتن در آزمایشگاه های آنتن و مایکروویو
اجتناب کند.

تاثیر میدانهای مغناطیسی و الکتریکی فرکانس پایین

کمکهای اوليه
• رعايت جوانب احتیاط در حین ارائه کمكهاي اولیه به فرد برقگرفته توصیه اول به فرد
کمكکننده ميباشد .بدين ترتیب که تا وقتي که جريان برق به مصدوم متصل است نبايد به

مصدوم دست بزنیم .ابتدا بايد جريان برق قطع شود .اين کار با قطع کردن فیوز يا کشیدن دو
شاخه از پريز ممكن ميشود.

• بعد از قطع جريان برق بايد بدن مصدوم را از اتصال به لوازم برقي جدا کرد .فرد کمكکننده
بايد دمپايي الستیكي به پا کند و يا اگر زمین خیس است از چند روزنامه براي خشك کردن
استفاده کند و توسط يك چوب و يا هر چیزي که غیر رسانا است فرد مصدوم را از محل

که برق در آن وجود دارد دور کند.

کمکهای اوليه
• بعد از قطع ارتباط برق در ابتدا بايد تنفس مصدوم را کنترل کرد .اگر تنفس
نداشت بايد تنفس دهان به دهان انجام شود .بالفاصله بايد ضربان قلب و نبض
کنترل شود .در صورتي که نبض وجود نداشت ماساژ قلبي ضروري است.
•

در هر نوع برقگرفتگي شخص بايد به بیمارستان منتقل شود و بايد تا 24
ساعت تحتنظر باشد .البته تا رسیدن به پزشك تنفس مصنوعي و همچنین ماساژ

قلبي الزم است.

خطر حريق در اثر انرژی الكتريكی
گاهي در اثر اتصال سیمهاي برق ،حريق به وجود ميآيد .اگر پوششهاي عايق سیمهاي از بین
برود و مستقیما به هم متصل شوند ،جرقههايي در محل اتصال پديد ميآيد و بقیه روپوش سیم-
ها را ميسوزاند .همچنین اگر جريان زياد و بیش از حد مجاز از سیمها و تجهیزات الكتريكي

بگذرد ،گرم ميشوند و ممكن درجه حرارت آنها به حدي برسد که براي سوزاندن آنها کافي
باشد .در ضمن شل بودن اتصاالت سیمها باعث ايجاد جرقههاي کوچك ميشود .به تدريج اين
جرقهها شديدتر شده و سیمها را ميسوزانند .فیوزهايي که استاندارد نباشند هم وقتي که

بسوزند ،ممكن است فلز آنها ذوب شود و روي چوب يا هر ماده قابل اشتعال ديگري بريزد و
موجب آتشسوزي شود.

اقدامات ايمنی در صورت بروز آتشسوزی با انرژی
الكتريكی
به محض بروز آتشسوزي در اثر اتصالي برق يا آتش گرفتن سیمها:

 فورا جريان برق را توسط کلید اصلي قطع نمايید.
 اگر دسترسي به کلید اصلي نداريد و ناچاريد سیمهاي برق را قطع کنید؛ به وسیله يك انبردست
دسته عايق يا يك چوب بلند و خشك اين کار را انجام دهید.

 هرگز روي سیمهاي برق آب نريزيد .زيرا آبهاي معمولي هادي الكتريسته هستند و براي شما خطر
جاني دارد.
 خاموش کردن شعلههاي آتش بايد به وسیله ريختن شن و پاشیدن پودرهاي مخصوص (کپسولهاي

آتشنشاني نصب شده روي ديوارهاي آزمايشگاه براي اين منظور ميباشند) صورت گیرد.
 در ضمن ،در اولین فرصت بايد اداره آتشنشاني را از وقوع حريق مطلع سازيد و علت آتشسوزي
را نیز يادآوري نمايید.

روش های حفاظت از برق گرفتگی



خونسردي خود را هنگام کار و بروز حادثه حفظ کنید چون کوچكترين اشتباه ممكن است
جان شخصي را به خطر بیندازد.



بايد دانست شخص برق گرفته معموال در حالت خفگي است و مرگ او ظاهري است.

بنابراين بايد با تمام قوا کوشش کنید که تنفس مصنوعي مداوم و طوالني به او بدهید (همراه
با اکسیژن) .ضايعات سوختگي نیز بايد مانند سوختگي معمولي پانسمان شده و تحت درمان
قرار گیرند ولي بايد همیشه بخاطر داشت که تنفس مصنوعي اولین اقدام براي افراد برق-

گرفته است.

روش های حفاظت از برق گرفتگی



به مصدوم دست نزنید؛ ممكن است مصدوم «برقدار» باشد و شما هم در معرض
برقگرفتگي قرار بگیريد .هرگز از وسايل فلزي براي قطع تماس الكتريكي
استفاده نكنید .روي يك ماده خشك نارسانا ايستاده ،از يك وسیله چوبي استفاده

کنید .آماده باشید تا در صورت توقف تنفس مصدوم ،احیاي تنفسي يا ماساژ
قلبي را تا رسیدن کمكهاي اورژانس آغاز کنید.



کلید اضطراري قطع برق را فشار دهید ،تماس بین مصدوم و منبع برق را از
طريق فشار دادن اين کلید ،قطع کنید.

روش های حفاظت از برق گرفتگی
اگر به هر دلیل به کلید اضطراري اصلي دسترسي نداريد ،مطابق شكل  ،1براي محافظت
از خود ،روي يك ماده خشك نارسانا مثل يك جعبه چوبي ،يك کفپوش پالستیكي يا
يك دفترچه بايستید .با استفاده از يك وسیله چوبي (مثل يك جارو) ،اندامهاي مصدوم
را از روي منبع الكتريكي کنار بزنید و يا منبع الكتريكي را از مصدوم دور کنید.
منبع برق را کنار
بزنید

با استفاده از یک چوب خشک تماس با منبع
برق را قطع کنید ( .چوب ،الکتریسیته را
خوب هدایت نمیکند).

بر روی یک جسم عایق بایستید تا خود
را از جریان برق جدا کنید.
مصدوم ممکن است هنوز برق
داشته باشد.

روش های حفاظت از برق گرفتگی
 اگر قطع تماس (مصدوم با منبع برق) با يك وسیله چوبي مقدور نیست ،ضمن
آنكه کامالً مراقب هستید تا به مصدوم دست نزنید ،طنابي را به دور مچ پاي
مصدوم يا بازوان وي حلقه کنید و وي را از منبع جريان الكتريكي دور کنید.
 در صورتي که با استفاده از هیچيك از روشهاي فوق نتوانستید مصدوم را بي-
برق کنید؛ وي را با کشیدن بخشهايي از لباسش که شل و خشك هستند( ،از
منبع برق) دور کنید .اين کار را تنها به عنوان آخرين تالش انجام دهید زيرا
ممكن است مصدوم همچنان «برقدار» باشد.
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The publication is divided into four documents as follows:
IEC/TS 60479-1 (1994-09) Effects of current on human beings and livestock
Part 1: General aspects
Electrical impedance of the human body
Effects of sinusoidal alternating current in the range of 15 Hz to 100 Hz
Effects of direct current
IEC/TR 60479-2 (1987-03) Effects of current passing through the human body.
Part 2: Special aspects:
Chapter 4: Effects of alternating current with frequencies above 100 Hz
Chapter 5: Effects of special waveforms of current
Chapter 6: Effects of unidirectional single impulse currents of short duration

IEC 60479

• IEC/TS 60479-3 (1998-09) Effects of current on human
beings and livestock
• Part 3: Effects of currents passing through the body of
livestock
•
• IEC/TR 60479-4 (2004-07) Effects of current on human
beings and livestock
• Part 4: Effects of lightning strokes on human beings and
livestock
•
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