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  مقدمه -1
احتياطي هنگام كاربرد وسايل الكتريكي و  گرفتگي يكي از حوادث شايع در جامعه است كه معموال در اثر بي برق

بر اثر حوادث  ...،خانگي،كشاورزي و هر ساله افراد زيادي در مر اكز صنعتي. افتد يا حوادث محيطي اتفاق مي
هرگاه جريان برق با شدت كافي با بدن . شوند و يا كشته ميالكتريكي، به ويژه جريان برق فشار قوي، مجروح  

هاي خطرناك و حتي  تماس برقرار نمايد يا از بدن او عبور كند و موجب بروز آسيب) به عنوان رسانا(انسان 
هاي  گرفتگي در صنعت بيشتر در نتيجه تماس بدن انسان با قسمت برق. گرفتگي رخ داده است كشنده شود، برق

  .افتد تاسيسات الكتريكي اتفاق مي تحت ولتاژ

با پيشرفت صنايع، موارد استفاده از برق نيز افزايش پيدا كرده است؛ به طوري كه طبق آمارهاي موجود تعداد 
حوادث ناشي از جريان برق تقريبا . پيشامدهاي ناشي از جريان برق به موازات افزايش كاربرد آن، باال رفته است

حوادث برقي معموال ناشي از استفاده از ابزار . دهد جر به فوت در صنايع را تشكيل ميچهار درصد پيشامدهاي من
ارتباط بدون عايق (برقي با عايق داخلي ناقص، سيم خراب، يا حتي بيشتر اوقات به علت افزايش طول سيم و 

  .باشد هاي خراب يا اتصال دوشاخه به هر دو انتها مي ، به كارگيري دوشاخه)مناسب

دار و يك  براي مثال يك سيم برق. شود الكتريكي برخالف خطرهاي مكانيكي معموال با چشم ديده نمي خطرهاي
بيني نيست و او گاهي دچار  از طرفي رفتار انسان غير قابل پيش. برق از نظر ظاهري تفاوتي با هم ندارند سيم بي

د عبور داده و در تماس با انسان، خطرساز اجسام رسانا مانند آب و رطوبت، جريان برق را از خو. شود اشتباه مي
عوامل گوناگوني مانند شدت جريان، مدت عبور جريان از بدن، شكل، نوع و مسير جريان در بدن، در . شوند مي

   .گرفتگي موثر هستند شدت آسيب ديدگي برق

  گرفتگي برق -2

  :اند بندي كرده گرفتگي را در سه نوع تقسيم برق

  .گرفتگي است ترين نوع برق كه شايع) برق معمولي(ولتاژ پايين گرفتگي با  برق- الف

ها و مراكز  كه بيشتر در نتيجه تماس با برق صنعتي در كارگاه) فشارقوي(گرفتگي با ولتاژ باال  برق-ب
 .افتد هاي بزرگ اتفاق مي صنعتي و يا افتادن سيم از دكل



هاي  نگام طوفاني شدن هوا و برخورد جبههصاعقه، يك منبع طبيعي توليد الكتريسيته است كه در ه-ج
كند و گرچه عمر  گرفتگي ناشي از صاعقه مانند برق فشار قوي عمل مي برق. افتد گوناگون ابرها اتفاق مي
  .تواند به صورت ناگهاني باعث بروز مرگ آني افراد شود كوتاهي دارد، ولي مي

اي بزرگ بر عهده دارند كه شايد از هر  هوظيف اندر قبال سالمتي و ايمني خود و ديگر افرادتمامي 
بتوانند هنگام بروز پيشامدهاي اضطراري  افرادكند كه  عقل سليم حكم مي. وظيفه ديگري مهمتر باشد

الزم به ذكر است كه در اين مقابله، اقدامات  .گرفتگي، اقدامات الزم را انجام دهند خطرناك به ويژه برق
ها و  هاي پيشگيري كه عبارت است از روش نخست، راه. شود بيان ميگرفتگي به دو صورت  اوليه در برق

هاي رايج و مورد قبول  اقداماتي جهت جلوگيري از بروز حوادث ناگوار و دوم، آشنايي و استفاده از روش
 .براي رويارويي با پيشامدهاي اضطراري

 

  



  اصول پيشگيري  -3

   .گرفتگي پيش قدم باشيد در پيشگيري از بروز برق

توانيد از بروز  هاي برقي مي كشي و رابط داري درست از وسايل برقي و مراقبت كامل از سيم به طور كلي با نگه
همچنين توجه به اين موارد باعث كاهش . صنعتي تا اندازه زيادي جلوگيري كنيدخانگي وحوادث برقي در مراكز 

هاي آن و نيز  وري، جلوگيري از هدررفتن وقت توليد، كاهش تعمير و هزينه سوزي، باال رفتن بهره بروز آتش
 .شود ، به ويژه افزايش سطح ايمني در انجام كار ميساير افرادپيشگيري از بروز آسيب ديدگي 

ه هنگام تعمير، سرويس و تنظيم تجهيزات و خطوط برقي، كليد و سوييچ مربوط به دستگاه براي روشن و ب -
به طور كلي در موقع تعمير و كاركردن با وسايل برقي از قطع بودن جريان . خاموش كردن بايد در دسترس باشد

پيش از . را خاموش و روشن كنيدهمچنين هيچ گاه نبايد دستگاه در حال كار كردن . برق اطمينان حاصل كنيد
به هنگام كار با . انجام هرگونه عمليات كنترل، تنظيم و تعمير از عايق بودن ابزار مورد استفاده مطمئن شويد

  .وسايل برقي زير پاي خود را عايق كنيد

 .زمان وصل نكنيد هرگز به يك پريز يا يك سيم رابط، چند وسيله را هم -

  
ها آشنا بوده و اجازه  كند كامال با روشن و خاموش كردن آن ي باوسايل برقي كار ميفردي كه در محيط كار -

 .استفاده از اين وسايل را از مسوول آن واحد دريافت كرده باشد

  



هاي فلزي در  هاي ناشي از تماس با جريان برق، به هنگام استفاده از نردبان به منظور جلوگيري از بروز آسيب -
هاي برق و  هاي داراي جريان برق، اتصال بان يا فرد استفاده كننده از آن، در تماس با قسمتهايي كه نرد قسمت

 .ها و مسيرهاي جريان برق اطمينان حاصل كنيد گيرند، از بسته بودن انشعاب قرار مي …

  

سپس با ها يا تعمير دستگاهها، وسايل و تجهيزات برقي ابتدا فيوز را قطع نموده و  به هنگام تعويض المپ -
استفاده ازفازمتر از قطع جريان برق مطمئن شده و حتما فيوز راهمراه خود ببريد و يا در جعبه فيوز را قفل 

  .نموده و كليد را برداريد

در حوادثي مانند برخورد و تصادف ماشين با تير چراغ برق يا دستگاههاي فشار قوي، پيش از دست زدن به  -
در مورد امكان افتادن سيم برق روي اتومبيل آسيب ديده، دقت الزم را به ديده  ماشين و كمك به فرد آسيب

 .عمل آوريد

  
گرفتگي افراد در هنگام  گيرد و نيز احتمال برق كشي سالم، كمتر آتش مي فراموش نشود كه دستگاه داراي سيم -

 .كار با آن كمتر است

  

هايتان خشك باشد و  استفاده كنيد حتما بايد دستاي برقي  خواهيد در محيط كاري خود از وسيله اگر مي -
 .هاي برق نبايد در محل خيس قرار داشته باشند همچنين سيم. ايد، خيس نباشد جايي هم كه ايستاده

  

  .كشي توجه داشته باشيد هنگام كوبيدن ميخ به ديوار يا سوراخ نمودن به وسيله دريل، به مسير سيم -



ن سيم هاي برق با ولتاژ باال، بدون هماهنگي قبلي با واحدهاي ايمني و بهداشت جا كرد هرگز نبايد براي جابه -
  . صنعتي اقدام كرد

اگر دوشاخه مرطوب . هنگام اتصال دوشاخه به پريز مراقب باشيد كه انگشتان شما به فلز دوشاخه متصل نباشد -
عادت . خوب آن را خشك كنيد يا خيس شده است، پيش از وصل دوباره به پريز يا روشن كردن وسيله برقي،

 .كنيد كه هنگام عدم استفاده از وسايل برقي، دوشاخه آنها را از پريز بكشيد

  
از آنجا كه قاب يك رساناي خوب براي برق است، از اين . تر تعويض كنيد كليدهاي برق معيوب را هرچه سريع -

  .رو هرگز با دست خيس به وسيال برقي، كليدها و پريزها دست نزنيد

زمان از دو دست خود براي كار با وسيله برقي استفاده نكنيد، كاركردن با دست راست بهتر از  هيچ گاه هم -
  .دست چپ است

  .دار بپوشانيد هاي عايق هاي بدون پوشش وسايل برقي را با روكش سيم -

 .هنگام كار و تعمير وسايل برقي از ايستادن روي زمين خيس خودداري كنيد -

  برق در مواجهه با صاعقه و بارندگي ايمني در *

 ...اگر در داخل ساختمان هستيد

 .وقتي رعد وبرق رخ مي دهد، در منزل بمانيد و بيرون نرويد، مگر در مواقع اضطراري-
 .از درها و پنجره ها، بخاري هاي ديواري، شوفاژها و يا ديگر هادي هاي الكتريكي دور شويد-
 .تلويزيون و راديو را از برق بيرون بكشيددو شاخه و وسايل برقي مانند -
 پرده ها را بكشيد و از ايستادن در نزديكي پنجره ها خودداري كنيد-
منظور جلوگيري از برق گرفتگي، درهواي باراني كه زمين مرطوب است، از تعمير لوازم برقي در هواي آزاد  به -



 .مربوط بسپرندخودداري نمايند و حتمĤ تعميرات وسايل برقي را به متخصص 
 :اما در مواقعي كه خارج از خانه هستيد بايد-

  ...اگر در فضاي باز هستيد
قرار نگيريد و از تماس با اشياي فلزي  ...ها و  ها، داربست هنگام صاعقه در ارتفاعات، به ويژه در باالي دكل -

  .خودداري كنيد
 .تپه، كوه يا روي ساختمان هاي بلند بپرهيزيددر زمان ايجاد صاعقه، از ايستادن در مناطق مرتفع همچون ‐

ثانيه فرصت داريد تا خود را به منطقه  30بعد از ديدن نور حاصله از رعد و برق تا شنيدن غرش آسمان حداكثر‐
 .دقيقه بعد از شنيدن آخرين غرش در همان مكان بمانيد 30تا . اي امن برسانيد

زيرا در اثر برخورد برق و حرارت حاصله از آن، امكان آتش سوزي يا از پناه گرفتن زير درختان بلند بپرهيزيد، ‐
 .دونيم شدن درخت وجود دارد

لوله ها يا سازه هاي فلزي، مخازن، شيشه ها، ميله و حصار  ،)كابل هاي فشار قوي(از سيم هاي برق هوايي ‐
 .فلزي باغات و آب رودخانه فاصله بگيريد

سيته هستند همچون تراكتور، موتورسيكلت، دوچرخه و بيل هاي فلزي از تجهيزاتي كه هادي جريان الكتري‐
 .دوري كنيد

در غير اين صورت زير درختان كوتاه و تنومند . اگر در جنگل هستيد در صورت امكان از آن ناحيه دور شويد‐
 .پناه بگيريد

 .از قرار گرفتن در آلونك يا ساختمان هاي تك و منفرد در فضاي باز خودداري كنيد

 .اگر در داخل قايق يا در حال شنا كردن هستيد بالفاصله از آب خارج و بدن تان را خشك كنيد‐

خودرو را در مكاني امن و به . اگر در اتومبيل هستيد از دست زدن به قسمت هاي فلزي خودرو اجتناب كنيد‐
يد و از وسيله نقليه خارج موتور را خاموش كرده، آنتن ماشين را پايين بكش. دور از درختان بلند پارك كنيد

 .نشويد

 .هنگام صاعقه مي توانيد به ايستگاه مترو برويد

تلفن همراه روشن، يكي از قوي  .به محض شروع رعد و برق، موبايل خود را سريع خاموش و از بدنتان دور كنيد‐
 .ترين و خطرناك ترين وسايلي است كه در فضاي باز، خطر برق گرفتگي را دوچندان مي كند

به ياد داشته باشيد، اگر هنگام رعد و برق در منطقه اي مرتفع بوديد و به مكان امني دسترسي نداشتيد، به ‐
تماس خود . دست ها را روي گوش و سر را بين زانوها قرار دهيد. صورت چمباتمه و خميده روي زمين بنشينيد

در صورت امكان در شكاف يا دره هاي عميق  .را با زمين به حداقل برسانيد و به هيچ وجه روي زمين دراز نكشيد
  .پناه بگيريد

با رعايت نكات ايمني امكان برخورد صاعقه با شما بسيار كم است و هيچ جاي نگراني نخواهد بود ضمن اينكه -
بدني كه دچار صاعقه زدگي شده، حاوي الكتريسيته نيست و مي توانيد كمك هاي اوليه ضروري را براي وي 



  .نابراين از دست زدن به بدن نهراسيدب. انجام دهيد
مشاهده مي شود بعضي مواقع كه در اثر سقوط اجسام خارجي مانند شاخه هاي درختان بر روي شبكه، -  

درهر زمان و بخصوص در مواقع باراني از همه . موجبات پارگي سيم و سقط آن برروي زمين رخ ميدهد
و مانع نزديك شدن ديگران به محل شده و بالفاصله موضوع و  شهروندان عزيز تقاضا دارد از محل فاصله گرفته

اگر در خودرو و نزديك به محل حادثه قرار داريد تا مراجعه . اتفاقات برق اطالع دهند 121محل را به تلفن 
همكاران برق و رفع نقص به هيچ وجه از خودرو پياده نشده و از لمس نمودن بخش هاي فلزي خودرو خودداري 

  .نماييد

با اين حال به منظور جلوگيري از برق گرفتگي، بهتر است مردم از نزديك شدن و دست زدن به دكل ها و   -
 .پايه هاي برق، تابلوهاي برق و كليه تاسيسات برقي كه در معرض بارش باران قرار دارند، اجتناب نمايند

جلوگيري از برق گرفتگي، افراد به منظور :همچنين در خصوص تعمير لوازم برقي در فضاي آزاد بايد گفت-
درهواي باراني كه زمين مرطوب است، از تعمير لوازم برقي در هواي آزاد خودداري نمايند و حتمĤ تعميرات 

  .وسايل برقي را به متخصص مربوط بسپرند

  

  هاي آموزشي را جدي بگيريد برگزاري دوره

، آموزش و ارتقاي وخانگي  برق در مراكز صنعتيهاي مهم پيشگيري از بروز حوادث ناشي از جريان  يكي از راه
هاي آموزش خاص ايمني و بهداشت، به  برگزاري دوره. است كه با برق سروكار دارند و افرادي  كارآيي كاركنان

گرفتگي براي كاركنان مراكز صنعتي به  هاي ناشي از برق هاي پيشگيري از بروز خطرها و آسيب ويژه آشنايي با راه
افرادي كه در . اندركاران مسايل برق براي رعايت نكات ايمني الزم است ن تاسيسات برقي و دستخصوص كاركنا

 .هاي اوليه را گذرانده باشند هاي آموزش كمك كنند بايد دوره هاي برق كار مي ايستگاه

ايد طي آموزش افراد ب. كوشش شود كاركنان مراكز صنعتي هرچه بيشتر با قوانين بهداشتي و ايمني آشنا شوند
الزم است كارشناسان ايمني و بهداشت تاسيسات . هاي معيني به تاييد مقامات صالحيت دار رسيده باشد دوره

به كاركنان داري و كار كردن منظم و پيوسته با هرنوع وسيله و دستگاه برقي را  هاي ايمني و نگه صنعتي، روش
 مركز خود، آموزش دهند

 

  



  نكات ايمني را رعايت كنيد

طور كلي چنانچه فرهنگ ايمني در بين كاركنان مراكز صنعتي به خوبي شناخته شود و نيز جايگاه ويژه خود به 
همه . گرفتگي پيشگيري كرد هاي ناشي از كار، به ويژه برق توان از بروز حوادث و آسيب را پيدا كرده باشد، مي

 .زير را رعايت كنندكنند بايد همواره نكات ايمني  افرادي كه در مراكز صنعتي كار مي

تر به مسوول واحدهاي  آمد، عدم تنظيم وسايل برقي هرچه سريع ضروري است هرگونه نقص فني، پيش -
  .صنعتي گزارش شود

ها يا  آالت و دستگاه هايي كه خطوط تحت فشار برق وجود دارد، تعمير يا نصب ماشين ضروري است در محيط -
گرفتگي شود، ممنوع شده و فقط پس از قطع جريان برق،  روز برقكشي و هر كاري كه ممكن است باعث ب سيم

  .انجام آن مجاز اعالم شود

  .را نبايد در حالتي كه روكش آنها كشيده است به كار برد) مانند سانتريفوژها(هاي برقي  دستگاه -

ارهاي مواد ها و انب مانند آزمايشگاه(گير وجود دارد  هايي كه احتمال جمع شدن گازهاي آتش در مكان -
  .از وسايل برقي استفاده نكنيد) شيميايي

ها بايد  البته اين حفاظ. هاي برقي بايد در تمام مدت كار، داراي حفاظ ايمني باشد هاي خطرناك دستگاه قسمت -
  .گرفتگي ايجاد نشود هاي برقي نصب و به كار برده شوند كه خطر برق اي بر روي دستگاه به گونه

و رساناهاي برقي داراي كليدهاي جداكننده باشند تا در هنگام تنظيم يا تعمير بتوان آنها  الزم است تجهيزات -
  .را از منبع جريان برق جدا ساخت

هرگز اشياي مشكوك متصل به جريان الكتريسيته را نبايد با نوك انگشت يا كف دست لمس نمود، زيرا عبور  -
شود، به طوري كه جدا كردن دست از محل اتصال  جريان برق ممكن است موجب انقباض و گرفتگي عضالت

  .غيرممكن شود

از همراه داشتن اشياء و وسايل فلزي غير ضروري مانند انگشتر، كليد، زنجير، ساعت و غيره و نيز اشياي قابل  -
  .دار خودداري كنيد سوختن هنگام كار با تاسيسات برق

  

  



  سوختگي با برق را از ياد نبريد

شدت آسيب . افتد كه الكتريسيته با جريان و ولتاژ كافي از بدن عبور كند هنگامي اتفاق ميسوختگي با برق 
گرفتگي به شدت جريان، مدتي كه فرد برق گرفته با جريان برق در تماس بوده، ميزان  هاي ناشي از برق ديدگي

بيشترين . بستگي دارد گذرد محافظت يا عايقي كه اين فرد داشته است و نيز مسيري كه برق از درون بدن مي
. افتد هاي بدن در اثر سوختگي ناشي از برق، در نزديكي محل ورود و خروج جريان برق اتفاق مي آسيب بافت

هاي زيرين ممكن است  شود، اما آسيب وارد شده به اندام اگرچه تنها يك سوختگي كوچك روي بدن ديده مي
 .توجه باشد قابل

نشانه برجسته آن اين است كه عمق سوختگي . برق معموال عميق هستندهاي ناشي از  به طور كلي سوختگي
گرفتگي شايد در ظاهر جزيي و خفيف به نظر برسند،  هاي ناشي از برق سوختگي. بيشتر از زخم ظاهري است

  .هاي جدي به بار آورند ولي ممكن است در بطن و داخل بدن، آسيب

يد قسمت سوختگي خود را مالش دهد، در اينگونه مواقع محل هرگز به فرد آسيب ديده اجازه نده :توصيه مهم 
  .سوختگي را با يك حوله يا گاز استريل خشك كنيد

   

  

  ها و وسايل برقي غافل نشويد از بازرسي دستگاه

. بار بازرسي دقيق شوند ها هر چند وقت يك كشي كارگاه ها و وسايل برقي و همچنين سيم الزم است دستگاه
اي از  در تاسيسات صنعتي، بازرسي دوره. بايد از نظر ايمني به طور مرتب و منظم كنترل كنيدكليدهاي برق را 

. باشد هاي برقي توسط كارشناسان ايمني و بهداشت صنعتي الزم مي ها، به ويژه از وسايل و دستگاه كارگاه
هاي اتصال به زمين  اهضروري است كارشناسان ايمني و بهداشت از به كارگيري اقدامات ايمني جهت نصب دستگ

 .اطمينان حاصل نمايند

   

  از وسايل ايمني استفاده كنيد

ضروري است كاركنان مراكز صنعتي، به ويژه كاركنان تاسيسات برق به وسايل ايمني مناسب، طبق شرايط و 
اده قرار نامه ايمني فردي مجهز باشند و در هنگام كار آنها را به صورت منظم و مرتب مورد استف مقررات آيين



كار  همچنين لباس كار افراد برق. كاركنان بايستي لباس كار مناسبي بپوشند كه اجزاي فلزي نداشته باشد. دهند
 .تا حد امكان بايد بدون الياف پالستيكي يا داراي درصد بسيار كمي باشد تا قابليت آتش گرفتن آن پايين آيد

كفش كار . كي عايق، با قدرت عايقي مناسب استفاده شودهاي برق بايد از دستكش الستي هنگام كار روي شبكه
. دار استفاده شود افراد بايد بدون پنجه آهني يا فوالدي باشد و تا حد امكان از رويه چرمي و كف الستيكي عاج

  .ساقه كفش كار به صورت نيمه چكمه يا پوتين باشد تا پاها را بپوشاند

ن الكتريسيته مقاومت الزم را داشته باشد تا از بروز شوك الكتريكي به كاران بايد در مقابل جريا كاله ايمني برق
هاي برق از كاله  ضروري است كاركنان مراكز صنعتي جهت كار در نزديكي سيم. ناحيه سر پيشگيري شود

همچنين از كمربندهاي ايمني كه در انواع . ايمني، كت عايق و شلواري كه تمام بدن را بپوشاند استفاده كنند
  .ليافي و چرمي وجود دارند، استفاده شودا

   

  گرفتگي را جدي بگيريد خطرات ناشي از برق

هاي برقي، مولدها، موتورها، سيم هاي برق و در نهايت  خطرات گوناگوني ناشي از برق وجود دارد كه دستگاه
سوختگي پوست . شود ميجريان برق هنگام ورود و خروج به بدن، موجب آسيب پوستي . كنند افراد را تهديد مي

گرفتگي  هاي عمقي و اختالل در گردش خون بافت ها به دنبال توليد گرما، يكي از اثرات مهم برق و تخريب بافت
هاي گرم و مرطوب كه معموال با عرق كردن پوست همراه است، مقاومت الكتريكي پوست خيلي  در محيط. است

وبت پوست و همين طور سطحي كه شخص بر روي آن قرار رط. گرفتگي شديدتر خواهد بود شود و برق كم مي
دار و خيس ايستاده و يا  مثال روي زمين نم(گرفته در تماس با آب باشد  اگر فرد برق. دارد در بروز حادثه موثرند

 .، شدت حادثه بسيار بيشتر خواهد بود)كند در اين مكان كار مي

شود و متعاقبا فرد ممكن است دچار شكستگي  هاي شديد عضالني مي جريان متناوب برق سبب انقباض
  .هاي سر شود ها و نيز در اثر پرت شدن دچار زخم و آسيب استخوان

برق به عنوان يك شوك الكتريكي و با . تواند به آن آسيب شديدي وارد سازد اگر جريان برق از قلب بگذرد مي
  .شود جريان قلب و حتي ايست قلبي ميهاي الكتريكي قلب باعث اختالل در  تحت تاثير قرار دادن جريان

در . گرفتگي موجب افزايش شديد و موقت فشار خون شده كه ممكن است باعث خونريزي مغز و چشم شود برق
ها ايجاد گردد  هايي در كبد، پانكراس و روده هاي داخلي بدن ممكن است نارسايي صورت عبور جريان برق از اندام



جريان برق هم دستگاه عصبي . افتد اندام در برابر جريان الكتريسيته اتفاق مي كه بيشتر به علت مقاومت كم اين
  .گرفتگي است هاي برق هاي شديد كليه، نخاع و مغز جزو آسيب آسيب. سازد مركزي و هم محيطي را آزرده مي

قلب، از  توان عفونت ريوي، درد شديد اندام هاي بدن، اختالل در ضربان گرفتگي مي هاي ديررس برق از آسيب
  .هاي عضالني، آسيب دايمي اعصاب، نارسايي شديد در كار كليه و خونريزي معده را نام برد بين رفتن بافت

   

  گرفتگي را جدي بگيريد هاي ايمني درباره برق هشدارها و پيام

اخطار و  يابد، بنابراين الزم است خطرات آن به وسيله كاربرد انرژي الكتريكي روز به روز در صنعت افزايش مي
ها  نصب آگهي. باشند، يادآوري و شناسانده شود اي با جريان برق در تماس مي عاليم روشن به افرادي كه به گونه

هاي هشدار دهنده ايمني در تابلوهاي اعالنات و اماكن خطرزاي تاسيسات و ديگر واحدهاي مراكز صنعتي  و پيام
باشد، به ويژه اينكه با اين عمل اطالعات، اخطارها  گرفتگي بسيار سودمند مي جهت پيشگيري از بروز برق

 .شود هاي عمومي به كاركنان مراكز صنعتي انتقال داده مي وتوصيه

هاي  هاي هشدار دهنده ايمني به طور واضح و در محل مناسب محيط ضروري است اعالنات مخصوص پيام
گرفتگي و  و ايمني، به ويژه درباره برق صنعتي نصب شوند و بيانگر اطالعات و نكات آموزشي سودمند بهداشتي

  .هاي پيشگيري باشند راه

هاي هشدار دهنده  ها و نشانه استفاده از تصوير، نوشته و رنگ براي درك هرچه بهتر و بيشتر كاركنان از پيام
اي ه هاي هشدار دهنده و توصيه الزم به يادآوري است كه هرگز در به كار بردن پيام. ايمني، بسيار مهم است

هايي كه در آنها  همه مكان. روي كرد، زيرا در آن صورت بيم آن خواهد بود كه جلب توجه نكند ايمني نبايد زياده
تجهيزات الكتريكي وجود دارد، بايد به وسيله تابلوهاي هشدار دهنده مشخص شود و به ويژه ولتاژ برق آن ذكر 

ق برق فشار قوي نصب گردد و از تردد كاركنان متفرقه حصارها و عاليم هشدار دهنده بايد در اطراف مناط. گردد
  .به اين مناطق اكيدا جلوگيري گردد

   

  سوزي ناشي از برق باشيد مراقب آتش

سوزي به وسيله برق در مراكز صنعتي، اتصال دو سيم فاز و نول، يا دوسيم فاز  ترين عوامل بروز آتش يكي از مهم
ممكن است . كند كه بر اثر اتصال، ايجاد جرقه و توليد گرماي زياد ميباشد  در برق هاي سه فاز، با يكديگر مي

همچنين ايجاد جرقه و . ها و اتصال كوتاه جريان برق شود حرارت زياد موجب سوختن روكش پالستيكي سيم



 در اين. تواند بر اثر نامناسب بودن فيوزهاي برق كه در مسير جريان قرار گرفته است، صورت گيرد سوزي مي آتش
افتد؛  سوزي اتفاق مي حالت چنانچه محيط اطراف در شرايطي باشد كه قابل سوختن باشد، به طور قطع آتش

سوزي  البته چنانچه يك فيوز مناسب در مسير جريان برق باشد، بالفاصله جريان برق قطع و از بروز آتش
 .جلوگيري خواهد شد

  :شود زير توصيه ميهاي ناشي از برق نكات  سوزي براي جلوگيري از بروز آتش

هاي  هاي صنعتي بايد بر اساس اصول فني و ايمني انجام گيرد و از كابل ها و محيط هاي برق كارگاه كشي سيم -
  .مناسب استفاده شود

هاي برق، يكي از  سوزي وسايل و دستگاه به طور كلي در آتش. قطع جريان برق بايد با احتياط صورت گيرد -
باشد، ولي بايد توجه داشت كه با قطع برق نيز به علت وجود خازن در برخي از  مي هاي اساسي قطع برق اقدام

هاي برقي، احتمال وجود برق ذخيره خواهد بود، از اين رو با وجود قطع جريان برق بايد با احتياط  مصرف كننده
  .عمل نمود

هاي خاموش كردن آتش، آماده  روشدر مراكز صنعتي بايد همواره افرادي با آموزش كافي در زمينه ايمني و  -
  .سوزي ناشي از برق باشند سوزي، و به ويژه آتش آمد ناشي از آتش مقابله با هرگونه پيش

هايي كه مواد قابل سوختن وجود دارند، قرارگيرند؛ مگر اينكه همواره  وسايل برق قابل حمل نبايد در محيط -
با هماهنگي و همكاري مسووالن با تجربه در مراكز صنعتي سوزي  اصول الزم ايمني براي جلوگيري از بروز آتش

  .به كار رود

هاي برقي پيش از قطع نمودن جريان برق به هيچ عنوان  هاي ناشي از تجهيزات و دستگاه سوزي در هنگام آتش -
 نبايد از آب يا كف خاموش كننده به منظور خاموش كردن آتش استفاده كرد، زيرا آب يا كف، رساناي جريان

باشد، وجود  برق بوده و احتمال برگشت جريان برق از طريق آنها به فردي كه مشغول خاموش كردن آتش مي
  .خواهد داشت

برداري شوند كه در هنگام كار از هر گونه  اي نصب و بهره هاي الكتريكي بايد به گونه تاسيسات و دستگاه -
  .سوزي در امان باشند اصل از آتشدار و نيز خطرات ح خطرات ناشي از تماس با رساناهاي برق

هنگام استفاده از وسايل )هاي صنعتي آزمايشگاه(هايي كه گازها يا مايعات قابل سوختن وجود دارد  در محيط -
  .برقي، رعايت نكات ايمني فراموش نشود

  .اكسيدكربن و عوامل هالوژنه باشد كننده حريق ناشي از وسايل برقي بايد از نوع دي خاموش -



ري است در مسير جريان برق حتما فيوزهاي مناسب، به ويژه فيوزهاي اتوماتيك، قرار داده شود كه به ضرو -
تر از طريق فيوز  دنبال ايجاد اتصال كوتاه، در مكاني كه در مسير جريان برق قرار دارد مدار الكتريكي هرچه سريع

  .نصب شوند هاي فاز قطع شود؛ البته فيوزهاي مورد استفاده حتما در مسير سيم

شوند،  داري مي ها و واحدهاي صنعتي كه مواد قابل انفجار و يا گازهاي قابل سوختن توليد و يا نگه در كارگاه -
  .اي باشند كه از بروز جرقه جلوگيري كنند هاي برق بايد به گونه اتصال

مني بايد در نقاط گوناگون نشاني و اي كننده آتش با توجه به نظر كارشناسان آتش هاي خاموش وسايل و دستگاه -
كننده آتش بستگي  انتخاب نوع وسيله خاموش. هاي مراكز صنعتي نصب شوند ها، تاسيسات و ديگر قسمت كارگاه

  .گيرد البته اين كار با نظر كارشناس مربوطه انجام مي سوزي دارد،  به نوع آتش

   

  هاي برق باشيد مراقب سيم

گرفتگي قرار دارد و اين خطر در مواقعي پيش  در معرض خطر برق هاي گوناگون به طور كلي انسان به روش
هاي برق، يكي از عوامل مهم در بروز حوادث ناشي از  سيم. هاي سيم برق معيوب شده باشد آيد كه پوشش مي

ها و  ها و وسايل برقي در كارگاه ها، پريزها، دستگاه برق در مراكز صنعتي است، از اين رو ضروري است سيم كشي
هاي اتفاقي آنها جلوگيري  ها و آسيب ديدگي اي نصب شده باشند كه از بروز زيان يگر مراكز صنعتي به گونهد

 .شود

رطوبت و (دار مناسب با فشار الكتريسيته و ديگر شرايط موجود  هاي برق بايد داراي روپوش عايق ها و كابل سيم
و اتصال    ها كشي ها باعث از بين رفتن سيم كابل خرابي عايق سيم ها و. باشد) گرما، ضربه، ساييدگي و غيره

  .شود؛ در نتيجه خطرات بعدي به دنبال خواهد داشت ها به ولتاژ غير عادي مي كننده مصرف

ها  شود بايد از سيم هايي كه رطوبت وجود دارد يا مواد شيميايي اسپري مي براي سيم يا كابل كشي در محل
هاي اتصال به زمين بايد داراي ضخامت كافي و در نيتجه  سيم. ه شودهاي داراي پوشش مخصوص استفاد وكابل

مقاومت كم باشند، تا بتوانند در برابر بيشترين جريان احتمالي كه در اثر از بين رفتن و يا خراب شدن عايق به 
بروز بيني شود كه در صورت  همچنين بايد در مدار جريان، وسايلي پيش. آيد استقامت داشته باشند وجود مي

ها و  تمامي دستگاه. نقصي كه موجب اتصال جريان برق به زمين گردد تمام مدار يا قسمت خراب آن را قطع كند
تجهيزات صنعتي كه احتمال توليد ا لكتريسيته ساكن دارند بايد اتصال زمين موثر داشته باشند تا از تراكم 

اي صنعتي بايد در برابر گرما، پارگي و خوردگي ه هاي برق در محيط كليه سيم. بارهاي الكتريسيته كاسته شود



هاي صنعتي،  هاي متحرك و آزاد برق در كارگاه براي جلوگيري از افزايش سيم. مواد شيميايي محافظت شوند
  .هاي مناسب نصب گردد تا به آساني بتوان از آنها استفاده نمود الزم است به مقدار كافي پريز در محل

هاي مخصوص  هاي صنعتي، داخل كار و از درون لوله رق در انبارهاي آزمايشگاههاي ب كشي ضروري است سيم
ها روي  از قدم گذاشتن و حركت دادن چرخ. انجام گيرد و پريزها و روشنايي از نوع ضد جرقه انتخاب شود

ين الزم است در چن. شوند، جلوگيري كنيد هاي برق كه به صورت موقتي روي زمين گذاشته مي ها و سيم كابل
  .ها قرار دهيد جاهايي محافظ مناسب روي كابل و سيم

به طور قطع وجود چنين . هاي نرم، و به خصوص با طول غير الزم خودداري كنيد ها و كابل از به كار بردن سيم
الزم است با ايجاد موانع و حصار از نزديك شدن افراد . تواند خطر آفرين باشد كابلي در روي ميز كار يا زير پا مي

  .هاي كابل فشار قوي جلوگيري گردد عادي به سيم

چنانچه سيم دستگاه برقي آسيب ديده و سطح خارجي آن از بين رفته و يا ريش ريش شده است، هرگز نبايد از 
هاي مسير جريان برق بايستي به طور منظم و مرتب  ها، اتصال ها، كابل به طور كلي تمام سيم. آن استفاده كنيد
در صورت مشاهده هر گونه پوسيدگي يا فرسودگي در . اي كه آنها بدون عيب و نقص باشند گونهكنترل شود، به 

  .ها هرچه سريع تر نسبت به تعويض و تعمير اساسي آنها اقدام نماييد ها و كابل سيم

ر هاي داخلي موتورها يا دستگاههاي الكتريكي ساييده يا سوخته شوند و بر اث در برخي موارد ممكن است پوشش
هايي كه قابل  اين مورد به ويژه بيشتر در موتورها يا دستگاه. تماس با بدنه دستگاه خطرهايي در پي داشته باشد

كنند، به  جا مي جايي هستند و به عبارت ديگر آنها را براي انجام كار از محلي به محل ديگر جابه حركت و جابه
  .آيد وجود مي

   

  فراموش نكنيدگرفتگي را  اقدامات اوليه در برق

هاي  اي به فرد آسيب ديده ناشي از جريان برق تشخيص و انجام كمك نقش شما به عنوان كمك كننده غيرحرفه
فراموش نكنيد كه با . هاي واحدهاي ايمني و پزشكي است اوليه براي شرايط خطرناك، پيش از فرا رسيدن كمك

آمدها را تغيير دهيد؛ به عبارت ديگر  اين گونه پيشتوانيد نتيجه بسياري از  انجام اقدامي سريع و مناسب مي
 .تواند بسيار تعيين كننده و با ارزش باشد اقدام شما براي همكار آسيب ديده مي

هاي فردي در اين شرايط،  آمد اضطراري، به ويژه حوادث صنعتي، عالوه بر انجام كمك به طور كلي در هر پيش
  .است» درخواست كمك از ديگران«هاي اساسي و بسيار فوري  يكي از اقدام



   

  : گرفتگي عبارتند از ترين اقدامات اوليه در برق مهم

چنانچه ولتاژ برق خيلي زياد است منبع جريان الكتريسيته بايد . را قطع كنيد) فيوز(منبع اصلي جريان برق  -
ز قطع جريان برق، از است نبايد پيش ادچار برق گرفتگي با برق فشارقوي شده اگر . تر قطع شود هرچه سريع

  .تر شويد متري به او نزديك 6فاصله 

  .االمكان خونسردي خود را حفظ كنيد حتي -

الزم است فرد نجات دهنده، هنگام . اقدام بعدي جداكردن فرد آسيب ديده از هادي حامل جريان برق است -
كنيد بدون اين كه با فرد كوشش . گرفتگي نشود جداكردن فرد آسيب ديده از جريان برق، خود گرفتار برق
دراين حالت استفاده از ابزاري مانند يك قطعه چوب .آسيب ديده تماس پيدا كنيد، او را از جريان برق جدا نماييد

  .خشك ويا استيك عايق براي جداسازي مناسب مي باشد 

كر محل حادثه، گرفتگي به نگهباني و واحدهاي امداد و ايمني با ذ تر حادثه برق ضروري است هرچه سريع -
  .نشاني دقيق، شماره تلفن گزارش شود

هاي  در صورتي كه ولتاژ برق نسبتا ضعيف باشد، جداكردن فرد آسيب ديده از منبع جريان برق با كمك عايق -
اي، كمربند چرمي و يك قطعه چوب كامال  معمولي مانند دستكش الستيكي، ورقه پالستيكي، اشياي شيشه

  .اي الستيك خشك، مقوا يا روزنامه چندالشده خشك بايستيد اين حال بايد روي قطعه در. گيرد خشك انجام مي

كنترل ) نه با يخ(سوختگي را در نقاطي كه برق وارد شده و از آن خارج شده، با ريختن آب و سرد كردن آن  -
از آب استفاده  به يادداشته باشيد هنگامي كه فرد آسيب ديده هنوز با جريان برق تماس دارد هيچگاه. كنيد
  .نكنيد

همچنين پوست سوخته و از بين رفته در محل . هاي روي بدن فرد آسيب ديده را پاره نكنيد هرگز تاول -
  .سوختگي را جدا نسازيد

  .هرگز روي قسمت سوختگي، فشار وارد نكنيد -

  .تر فرد آسيب ديده را به نزديك ترين مركز درماني برسانيد الزم است هرچه سريع -

   



 


