
ایمنی در برق



مقدمه

سیستم مجوز کار

خطرات برق

روشهای جلوگیری از برق گرفتگی

کمکهای اولیه به حادثه دیده



:تعریف ایمنی

 عبارتست کلیه مواردی که جهت حفظ

.سالمتی شخص یا تجهیزات باید انجام گیرد



سیستم مجوز کار

تحت کنترل در آوردن فعالیتهای جاری در سایت

رعایت موارد ایمنی

مشخص شدن مسولیتها 

مستند سازی

قابلیت ردیابی







    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

 



خطرات برق      







خطر برق گرفتگی

صدمه به تجهیزات

ایجاد آتش سوزی یا انفجار



خطرات برق گرفتگی

:بستگی به

مسیر جریان

میزان جریان

طول زمان برقراری جریان



امپدانس بدن انسان

امپدانس پوست در قسمت ورودی و خروجی

امپدانس داخلی بدن



امپدانس پوست بدن 

مقاومت پوست بدن را میتواند به صورت تعداد بیشماری مقاومت و 

.خازن موازی تصور نمود

امپدانس پوست بدن بستگی به:

ولتاژ1.

فرکانس2.

زمان برقراری جریان3.

سطح کنتاکت4.

فشار کنتاکت5.

درجه رطوبت پوست6.

دما7.



امپدانس داخلی بدن

مولفه امپدانس داخلی بدن بزرگتر از مولفه خازنی آن است 

و میتوان آن را تنها مقاومت دانست

امپدانس داخلی بدن بستگی به:

مسیر عبور جریان1.

سطح تماس کنتاکتهای2.
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...آمپدانس بین یک دست و 



امپدانس ولتاژ تماس

3250 25

2625 50

2200 75

1875 100

1350 220

1100 700

1050 1000

مقادیر امپدانس کل بدن انسان



تاثیرات فیزیولوژیک جریان برق بر بدن

قفل شدگی عضالت

اشکال در تنفس

باال رفتن فشار خون

اختالل در ضربان قلب

فیبریالسیون

سوختگی



برق گرفتگی در نتیجه تماس با برق به دو 

:صورت زیر پیش می آید

تماس مستقیم

تماس غیر مستقیم



روشهای ایمنی در برابر برق گرفتگی

هادیهای , رعایت حریم دسترسی به تجهیزات برقی

برقدار

حفاظت با استفاده از عایق بندی

 قطع سریع مداردر صورت بروز اتصالی فاز با بدنه

هادی

همبندی برای هم ولتاژ کردن



كمك های اوليه در برق گرفتگی

قطع برق يا جدا كردن مصدوم از 1.
.مداربا رعايت اصول ايمنی



تنفس مصنوعی -2



ماساژ قلبی -3



پرمیت کمکی ایزوله برقی













چه زمانی استفاده میشود؟

توسط چه کسی انجام میگیرد؟



نمای تک خطی
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نمای تک خطی
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