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 مقدمه:

 مطلب، اين وجود با اما. گرددمي مصدومين آسيب باعث كمتر و نبوده زياد كار از ناشي حوادث به نسبت گرفتگي برق موارد

 ورد.اي بروز حوادث به شمار ميبر خطرناكي منبع برق

 ۱۳۹۶آمار سال 

  :نفر كشته ۵۶۰سقوط از ارتفاع 

  :نفر كشته ۳۴۶اصابت جسم سخت 

 نفر كشته ۲۰۳گرفتگي:  برق  

ن كار تعداد آسيب ديدگان شغلي ثبت شده مشمولين قانو از سوي وزارت كار، ۹۸مطابق سالنامه آماري سال 

درصدي بوده است، از كل آسيب ديدگان  ۲۵داراي كاهش  ۹۷حادثه بوده است كه نسبت به سال  نفر ۹۷۵۱

 .شده است فوتمورد منجر به  ۷۲۶شغلي 

 يك با ظاهر نظر از دارجريان هادي يك. نيستند آشكار و واضح معموالً مكانيكي خطرات اغلب برخالف برق از ناشي خطرات    

 اينكه تا بماند دور نظر از است ممكن برقي دستگاه يك زمين اتصال  قطع همچنين. ندارند تفاوتي معموالً جريان بدون هادي

 هاي فلزي دستگاه و برق گرفتگي و متوجه شدن دير شده باشد.س كارگر با قسمتس از تماپ

 و موازين رعايت لزوم به مستقيم صورت به ماده چند در كار بهداشت و حفاظت نامه آيين ششم فصل در: کارگاه*

 .است شده اشاره برق برابر در ايمني هايدستورالعمل

( نيز به امر ايمني در برابر برق به عنوان ISO45001ي و ايمني )ات حرفهبهداش مديريت سيستم استقرار بحث در: کارگاه*

 يك موضوع مهم و اساسي توجه شده است.

در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود، خطر برق گرفتگي حتمي است. بنابراين قبل از دست زدن به سيم يا 

ادوات برقي جهت تعمير و يا هر گونه بازرسي بايستي حتماً جريان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشيد 

 متر صورت مي گيرد.كه جريان برق وجود ندارد و آزمايش وجود يا عدم وجود جريان برق توسط فاز
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 چهار قاعده فیزیکی در برق:به طور کلی 

 (V) ولتاژ

 (I) جريان

 (R) مقاومت

 (P) توان

o يكاي اندازه گيري ولتاژ ولت (V) است 

o يكاي اندازه گيري جريان آمپر (A) است 

o يكاي اندازه گيري مقاومت اهم (Ω) است 

o يكاي اندازه گيري توان وات (W) است 

 

 ولتاژ برق

 دهند كه در صنعت به سه دسته زير تقسيم مي شود:نشان مي (V) ولت با لكتريكي رااندازه گيري فشار ا

 33: با ولتاژهای بیشتر از ولتاژ باال Kv 

 33 , 20 , 11با ولتاژهای : ولتاژ متوسط Kv 

 1000: با ولتاژهای کمتر از ولتاژ پائین v  

  جریان برق

 باشد :دهند كه بر دو نوع ميمپر نشان ميآجريان برق را با واحد 

 جریان مستقیم (DC )direct currentباشد.: جريان برق حاصل از ژنراتورها و باطري ها از اين نوع مي 

 جریان متناوب (AC )alternating currentباشد.: جريان برق شبكه شهري از اين نوع مي 

 تعریف فرکانس

 زمان در سيم اشاره دارد.برق متناوب داراي مفهومي با نام فركانس است. فركانس به تعداد تغييرات جريان برق در واحد 
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 ؟چيست شهري برق

برق شهري از نوع  شود. منظور از برق شهري، برقي است كه از طريق نيروگاه هاي برق تامين شده و وارد شبكه توزيع برق مي

 :. مشخصات برق شهري در كشور ما به قرار زير استبرق متناوب است

o ولت ۲۲۰ : ولتاژ 

o هرتز ۵۰: فرکانس 

 

 : مفاهيم فاز و نول و تك فاز و سه فاز تعريف كنيد.کارگاه*

 

 مدار الکتریکی 

حال با دانستن سه فاكتور اساسي در برق ) جريان ولتاژ مقاومت ( مدار الكتريكي را تعريف مي كنيم : هر مدار 

  . مصرف كننده آن و سيمهاي ارتباطي بين ايندو است -الكتريكي يك مجموعه از توليد كننده برق 

 

  در یك مدار یا اتصال کوتاهاتصالی 

هرگاه در يك مدار بسته جريان از مسيري بجز از مصرف كننده بگذرد و مقدار آن زياد تر از حد مجاز باشد 

نده برق در معرض . در حالت اتصال كوتاه سيم كشي مدار و توليد كن گوييماين وضعيت را اتصال كوتاه مي 

آسيب جدي قرار مي گيرند زيرا جريان مدار بسيار زياد شده و باعث داغ شدن سيم كشي و اضافه بار شدن 

منبع توليد كننده برق مي گردند در نتيجه اتصال كوتاه بايد سريعا و بصورت خودكار قطع شود كه اين وظيفه 

  . بعهده فيوز است

 

 اساس کار فیوز چیست ؟  

وسيله اي است براي قطع جريان برق، در حقيقت فيوز شير اطمينان برق است. زمانيكه بار الكتريكي مدار 

بيش از مقدار مجاز باشد قبل از اينكه اين امر باعث سوختن و يا جرقه الكتريكي در دستگاه بشود، فيوز 

 سوزد.مي

عنصر حفاظتي در مدار است كه هرگونه اضافه جرياني را كه بيشتر از مقدار نوشته شده روي فيوز  فيوز يك

باشد تشخيص داده و آنرا سريع قطع ميكند . بدين صورت كه جريان اضافه سبب توليد گرما در فيوز شده و 

ميكند و در نتيجه  يك سيم حساس به حرارت را كه در مسير عبور جريان و در داخل فيوز قرار دارد ذوب

مسير عبور جريان قطع شده و اتصال كوتاه بطور موقت برطرف مي شود اما تا زماني كه عامل ايجاد كننده 

  . اتصال كوتاه مرتفع نگردد عوض كردن فيوز فايده اي ندارد
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 (R) مقاومت الکتریکی

باشد. مي (Ω) مقاومت در برابر جريان الكتريسيته را مقاومت الكتريكي گويند و واحد اندازه گيري آن اهم

 دهد.جدول زير مقاومت بدن انسان را در مقابل جريان الكتريسيته نشان مي

  

 اجزاي بدن مقاومت بر حسب اهم

 پوست خشك ۶۰۰۰۰۰تا  ۱۰۰۰۰۰

 پوست خيس ۱۰۰۰

 دست و يا اندام داخلي ۶۰۰تا  ۴۰۰

 گوش تا گوش ۱۰۰

 

 

 

 

 پایان جلسه اول


