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  بسمه تعالي
  پيشگفتار
  :حوادث از پيشگيري

 نيروي از استفاده جهت مدرن ايلسو از استفاده مكان و صنعتي امور در چشمگير هاي پيشرفت به توجه با امروزه
 همه . است داده قرار بي شماري حوادث برابر در را انسان غيره و شيميايي مواد با تماس ، آالت ماشين و برق
 به حوادث . گردد مي درد و رنج موجب گروهي و مرگ به منجر بعضي افتد مي اتفاق دنيا در حادثه ميليونها ساله
 ناشي كاري هاي غيبت كه داده نشان تجربه و شوند مي تمام گران اقتصادي و انساني نظر زا قبولي قابل غير طور
 غربي كشورهاي در صنعتي نزاع هاي يا و اعتصاب به نسبت بيشتري زمان رفتن دست از باعث بيماري و خسارت از

                                                                                                            .                                                                 است گرديده

 حادثه يك برقي حادثه 30 هر در تقريباًَ و بوده جدي بسيار الكتريسيته از ناشي حوادث كه داده نشان ها بررسي
 اين و . گردد مي فوت به منجر يكي حادثه 600 هر در ديگر حوادث براي صورتي كه در . دارد وجود فوت به منجر

  .است ديگر هاي حرفه به نسبت برقي كارهاي بودن مخاطره پر نشانگر

 كه اي حادثه .  كرد برآورد انساني و اقتصادي مورد دو هر در مي توان را حادثه يك بهاي شد گفته همانطوري كه
 بسيار تأثير مي تواند ميشود بررسي آن ارتباطي عوامل يا كتورهافا تمام وقتي آيد مي كوچك يا جزئي نظر به

 اقتصادي و انساني عوامل از بعضي لذا . باشد داشته كارخانه يا همچنين شركت و حادثه قرباني يا مصدوم بر جدي
  :برد نام ذيل قرار از مي توان را

 ):مصدوم به مربوط (حادثه از ناشي انساني زيانهاي : الف

  رنج و درد -1
  روحي فشارهاي -2
  آمد در كاهش -3
  اضافي مخارج -4
  كارها از بعضي انجام توانايي دادن دست از -5
  )همكاران و دوستان  ،  خانواده (متعلقين به بيشتر وابستگي -6

 ورزشي فعاليت هاي انجام توانايي دادن دست  از-7

   زندگي دادن دست از يا شدن معلول  احتمال-8
  )كارفرما به مربوط ( حادثه از ناشي اقتصادي ايزيانه : ب

  باتجربه و ماهر كارگر دادن دست از -1
  توليد كاهش -2
  مصدوم فرد كاركرد عدم اثر بر آمد در كاهش -3
  او يا جايگزين و مصدوم كارگر مجدد تربيت و آموزش هزينه -4
  اركنانك مابقي بر روحي نظر از حادثه تأثير از ناشي زماني تلفات -5
   بيمه حق افزايش -6
  :گردد مي متقبل جامعه كه حادثه از ناشي زيانهاي: ج 

  .آيد مي وارد پزشكي و درماني خدمات بر روي كه باري يا مخارج -1

  فرد احتمالي كارافتادگي از يا عضو نقص خسارت پرداخت -2
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 افراد كار نيروي به بستگي اجتماع هر ترقي و پيشرفت ، توليد كاهش نتيجتاًَ و باتجربه فرد يك رفتن دست  از-3
 و سرمايه بلكه اوست خانواده و خود زندگي معاش امرار مايه تنها نه كارگر هر كار محصول لذا و دارد جامعه
  . باشد مي جامعه نيز يك اقتصاد پشتوانه

 حساب به را الزمه ورهايفاكت تمام ولي اند ، نموده ناشي از حوادث مخارج محاسبه به مبادرت بعضي از شركتها
 قسمت كه مابقي و آب سطح در آن از قسمتي كه باشد ، مي) Iceberg (يخي كوه يك مانند  حوادث .آورند   نمي
 يخ بااليي قسمت مانند وسنگين دلخراش بسيار حوادث . دارد قرار آب درون در باشد مي آن سنگين و عمده
 مانند مالي خسارات و سطحي حوادث ولي آيند مي حساب هب محاسبات در زودتر و ميخورند چشم به هميشه
 حوادث از بهتر ريزيهاي برنامه با بتوان اينكه براي بنابراين آيند مي حساب به كمتر و است يخي كوه دروني قسمت

   .نمود جلوگيري و شناخته را آنها ابتدا و گيرند قرار نظر مد بيشتر نيز سطحي حوادث بايستي نمود پيشگيري
   حادثه يفتعر

 عبارت  به .باشد مي تشخيص قابل زيان و ضرر اش نتيجه كه است فرد توسط نشده بيني پيش واقعه يك حادثه
 قابل آسيب ايجاد آن نتيجه و آيد مي بوجود خارجي عوامل به وسيله كه منتظره غير است اي واقعه حادثه ديگر

   .شود مي منتهي مرگ به نيز گاهي . باشد مي تشخيص
 رخ ايمن نا عمل  يا وضع اثر در شده ريزي برنامه وقايع از اي زنجيره در كه نشده بيني پيش است اي واقعه حادثه
  .شود منجر خسارت يا آسيب به است ممكن و دهد مي

 ضرورت خسارت يا آسيب ايجاد باشد داده رخ حادثه اينكه براي كه گردد مي استنباط اين طور تعريف اين از
 ،  گردند مي تلقي حادثه نيز اند گذشته خير به تقريباً كه وقايعي يعني) Near MISS (حوادث هشب بلكه. ندارد 
 يك بصورت بايستي موارد اين . نگردد منجر خسارتي گونه هيچ به است ممكن كه ارتفاع از آچار يك سقوط مانند
 براي و آن مورد در العملي عكس زودتر چه هر است الزم و دارد وجود مشكلي كه گردد تلقي هشدار يا اخطار

 .گرديد  بعدي تر سنگين حوادث بروز از مانع بتوان صورت بدين تا آيد به عمل آن از پيشگيري
 % 2 و ايمن نا شرايط % 10 ، ايمن نا عوامل % 88 : اثر بر اساساً حوادث ، تجربيات اساس  بر:حوادث وقوع علل

 .افتند  مي اتفاق ديگر موارد
 

 :حوادث بروز مدل ترين ساده
 داده نشان مدل اين در است) H.W. Heinrich (، هاينريش قديمي مدل حادثه بروز مدل هاي ترين ساده از يكي
 شامل و است معروف حادثه زنجير به اصطالحاً كه گردند مي خسارت بروز موجب بترتيب زير فاكتور پنج كه شده
 : باشد  مي زير موارد

 فرد سابقه -1

  فرد اشتباهات -2
 ناايمن عمليات -3

  حادثه -4
   :حوادث وقوع مهم علل از بعضي
 :فرد  به مربوط حادثه علل
 كافي دانش يا اطالعات داشتن  عدم-1

 دقتي بي -2

 نابجا هاي شوخي -3
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  مجوز بدون كاركردن -4
 كار انجام توانائي داشتن عدم -5

 ناقص و معيوب وسايل و  ابزار-6

  كار اي سليقه انجام يا كارها انجام در زدن  ميانبر-7
  :كار محيط به مربوط حادثه علل

 لغزنده يا بد هاي پله و ها  زمين-1

 كار محيط بودن نامرتب و  كثيف-2

 آالت ماشين صحيح حفاظ داشتن عدم -3

 كافي روشنائي وجود عدم -4

 مطبوع تهويه وجود عدم -5

  صدا و سر -6
 مطلب اين حوادث علل بررسي و اند بوده جدي بسيار وادثح هاي علت الذكر فوق هاي علت از برخي يا تمامي

 ، پرتي حواس ، بدخوئي ، خشم ، خستگي مانند انساني فاكتورهاي از بعضي همچنين. كرد  خواهد آشكار را
 را اي  حادثه ويا شود حادثه وقوع عامل خود تواند مي تفاوتي بي و بيماري ، عالقگي بي ، پريشاني ، نگراني
  .)فاكتورهاي باال مقاومت بدن فرد را در برابر برق گرفتگي كم مي نمايد  . ( نمايد تشديد
 بر بايستي مقابله بيشترين دليل همين به و شود شكسته زنجيره يا ترتيب اين كه است الزم حوادث از پيشگيري براي
 براي افراد است نممك زيرا شود حذف ناايمن اعمال كه است اين روش ترين عملي . باشد اوليه عامل سه روي
  .گردند  توجه بي و داده دست از را خود حواس تمركز ثانيه چند
 ، نقليه وسيله ، ضربه مثل ( فيزيكي عامل اين است ممكن و آفريند مي را حادثه كه است اي وسيله حادثه عامل

  ) شيميايي مواد ، داروها ، سموم مثل ( شيميايي ) نور و حرارت

 نقش حادثه بروز در ميزبان با ارتباط در كه عواملي شود مي واقع او بر حادثه كه ستا كسي مصدوم يا ميزبان
 .… و رسوم و آداب ، سكونت محل ، سواد ، شغل ، جنس ، سن از عبارتند دارند
 . … و كارگاه ها ، مزرعه ، خانه ، مدرسه ، جاده مثل دارد وجود ما اطراف در كه آنچه ، محيط

  :حادثه وزبر از پيشگيري و كنترل

 مورد در ها خانواده به ، آموزش مادران و اطفال در به خصوص خانگي حوادث و سوانح از پيشگيري براي
 خواهد پذير آسيب گروه هاي سالمت و حفظ در مهمي بسيار نقش آنها از پيشگيري نحوه و اتفاقات انواع خطرات
 محيطي و رواني ، جسماني شرايط به خاطر اين و باشند مي متعدد بسيار كودكان در حوادث بروز علل . داشت
 كودكان در حوادث وقوع ، ميزبان با ارتباط در عوامل ويژه به ، شده ذكر داليل به توجه با . باشد مي كودك
 است آوري سرسام و هنگفت هاي هزينه همچنين و ناتواني ها ، مرگ به منجر آن حاصل و باشد مي ناپذير اجتناب

  .رود مي هدر كه

 به ها خانواده ميان در به خصوص آن از حاصل عوارض و حوادث وقوع از پيشگيري اهميت فوق مطالب به توجه اب
  . باشد مي جامعه هر جدي و اساسي مسائل از پربار و سالم نسلي پرورش منظور
   :تش هاآانواع 

 مواد و نوع حريق با بله با تقسيم مي شوند كه نحوه مقاA .  B. C . Dآتش باتوجه به نوع سوخت به چهاردسته 
  .روش خاص صورت مي گيرد 

  .  گذارد جا ميه خود خاكستر ب پس از سوختن از  گياهي دارد وأ كه سوخت آن منش  A آتش نوع  -1
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  .كه سوخت آن از مايعات قابل اشتعال مي باشدB    ع   آتش نو-2
   ژنراتورها ،  الكتريكي دارد مثل وسائل برقيأ  كه ابتدا منش C آتش نوع  -3
  .  كه سوخت آن فلزات قابل احتراق مي باشد   D آتش نوع  -4

قطع حرارت اعمال  قطع اكسيژن و طرق قطع سوخت ، هرنوع حريق بايستي يكي از بطور كلي براي مقابله با
  . شود

حرفه آتشنشانان  روش مناسب در تخصص انتخاب مواد خاموش كننده و تشخيص نوع حريق و و بنابراين شناخت
  . اي مي باشد كه مستلزم آموزش كافي مي باشد 

  انواع آتش ها 
   : شوند آتش ها به چهار نوع تقسيم مي

   نوع            نوع               نوع              نوع
 

  
  حريق نوع 

 گياهي أ منشگذارد كه اكثراً جاي ميه ، جامدي كه پس از سوختن از خود خاكستر ب اين نوع سوخت جامدات است
 .كه بهترين مواد خاموش كننده آنها آب مي باشد . …كاغذ وغيره پارچه ، ذغال سنگ ، انواع چوب ،:  دارد مانند

بطن يك بسته اي نفوذ كند مثل عدل پنبه تنها خاموش كردن اطراف آن  كه اگرآتش در البته بايد توجه داشت
يا با سرلوله هاي نيزه اي ( .سپس آب ريخت   راسوراخ كردهاي مختلف آن نيزه قسمت كافي نيست بلكه بايد با

وسيله آب ه بين رفتن حرارت ب  گياهي دارد با ازأبنابراين درحريق نوع        كه منش) مخصوص اطفاء اين موارد 
  . شود آتش خاموش مي

  
  حريق نوع 
 گريس و،  روغن ،گازوئيل ، ين بنز، نفت (  مانند مشتقـات نفتـي شامل .نوع شيمي آلـي هستند اين دسته از

طريق  دو از شود ها را مي انواع مواد سوختي مايع كه اين كائوچو و،  رنگ ها ،الكل ، پالستيك ها . ) …غيره
  .خاموش نمود 

  قطع اكسيژن :  قطع سوخت                 ب:  الف
  روش هاي ديگر
  .)آتش خاموش مي شود مي گيرد و وا راچون اكسيژن سنگين تراست جاي اكسيژن دره( استفاده ازپودر 

  .تر است باعث قطع اكسيژن مي شود  هوا سنگين  كه چون ازCO2گاز  -1
فلور كه جاي اكسيژن را مي گيرد آتش خاموش مي   يد و– برم  -كلر  هالوژن ها شامل تركيبات متان با -2

  .)تفاده نمي شود همانطور كه مي دانيم در حال حاضر از اين ماده براي اطفاء حريق اس (.شود 
 تا 10رسد ولي روي آتش كفي به ضخامت  هم مي% 95به  باال و م گرچه درصد آب آنها بسيار انواع ُف -3

  .  همين عمل باعث قطع اكسيژن و خاموش شدن آتش مي شود .كند  سانتيمتر ايجاد مي15
  حريق نوع 

 باشد اين حريق دو خطر دارد يكي آتش  الكتريكي داشته باشد يعني هنوز جريان برق وصلأحريقي است كه منش
يد كه چگونگي  آخطر مرگ پيش مي ته كه اگر بي دقتي شوديديگر خطرالكتريس سوزاند و سوزي معمولي كه مي

  : صورت است كه  اينه آن ب مبارزه با
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  قطع جريان برق  -1
  .  كه عايق است وبصورت مايع پرشده وپس ازخارج شدن بصورت گاز استCO2گاز -2
 مي     مانند يك قشر نازكي روي آنها را كند و  كه بايد توجه داشت كه آلودگي ايجاد مي پودر خشك -3

 . پوشاند 

 

  حريق نوع
( منيزيم وغيره   تيتانيم ،   مربوط به فلزات است مانند فلزات تشكيل دهنده هواپيما مثل آلومينيوم ،Dحريق نوع 

پودر خشك با بلكه  شود ، م استفاده نميُف آب و ع ازاين نو كه در) سوختن فلزات يعني تغيير ماهيت آنها 
ادامه حريق  زير خاك از دفن كردن قسمت آتش گرفته در قطع وبا يا  مخصوص فلزات خاموش مي شود و

 .شود  جلوگيري مي
شامل  حريق مثلث عنوان تحت (آن ايجاد شرايط مجموعه كه مكان و زمان هر در كه است حوادثي از سوزي آتش

 را ناپذيري جبران بسيار صدمات كوتاهي مدت در تواند مي گردد ، فراهم) سوختني مواد حرارت ، ن ،اكسيژ: 
 اهميت از اماكن تمامي در حريق، برابر در ايمني لذا. شود  فراواني جاني و مالي تلفات و خسارات باعث و ايجاد
  .   است  برخوردار اي العاده فوق
  سوختن انواع

 )اكسايش (دهد مي واكنش اكسيژن با زمان مرور به سوختني هماد : كند سوختن )1111
 .دهد مي واكنش اكسيژن با سرعت به سوختني ماده : تند سوختن )2222
 انفجار موج با سوختن نوع اين كه دهد مي واكنش اكسيژن با سريع بسيار سوختني ماده : تند بسيار سوختن) 3333

  .است  همراه

  مقدمه
سيسات و تجهيزات أدگي بشر رسوخ نموده و با پيشرفت صنعت به طور چشمگيري در تامروزه نيروي برق در تمام زن

- هاي صنعتي، حوادث برقبه دليل استفاده گسترده از نيروي برق در صنعت و كارگاه.  گيردمورد استفاده قرار مي

 .دهنداي از حوادث ناشي از كار را تشكيل ميگرفتگي نيز بخش عمده
توان گفت كه برق كارها را تمام ابعاد زندگي بشر رسوخ نموده است تا جائي كه ديگر نميامروزه نيروي برق در 

ار انسان شده است ذبرق بزرگترين خدمتگ . آسان نموده است بلكه بايد گفت زندگي بدون برق مشكل شده است
   .حساب آيدبه ها بزرگترين قاتلدر زمره تواند ار عاقالنه رفتار نشود ميذولي اگر با اين خدمتگ

بشر از صدها سال پيش با انرژي الكتريكي برخورد داشته و مي دانسته كه يك هيوال در آسمانها وجود دارد ولي 
 نداشته نمي دانسته كه به چه طريقه و يا چه وسيله از اين انرژي بهره برداري كند و قدرت بهره برداري از آن را

  .است 
 كه موجب از دست دادن جان انسان و ات ناشي از آن مي باشدبرق گرفتگي و خطر مهمترين اين مشكالت
 و عالوه برآن با اتصال كوتاهي كه در مسير جريان برق رخ مي دهد باعث قطع شدن شبكه حيوانات مي گردد و

   .    دارد زيادي خطرات و خسارات كه شود مي سوزي آتش و الكتريكي لوازم سوختن
 %50  : ثابت مي كند ،دهد كه برق گرفتگي هايي كه باعث مرگ شده است آمارهاي پزشكي نشان مي و تحقيقات

 كابل علت فرسودگيه پارك ها و بقيه ب ، زيرزمين ، استخر ، با سيم حامل جريان در حمام مستقيم تماس اثر در آن
  . باشد مي الكتريكي لوازم صحيح نبودن عايق يا و ها
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 اثر عبور  كه دركندمانند يك هادي با مقاومت نسبتاً باال عمل ميانسان در برابر عبور جريان الكتريسيته بدن 
. شودت زيادي توليد ميراجريان برق از بدن حر  

 
 انرژي الكتريكي

انرژي الكتريكي يا انرژي الكترومغناطيسي صورتي از انرژي است كه بستگي به موقعيت يك بار الكتريكي در يك 
، برابر حاصلضرب   قرار گرفته استV كه در پتانسيل الكتريكي Q يك بار انرژي الكتريكي. ميدان الكتريكي دارد

Q V است  . 
هر ماده از تعداد بسيار اتم تشكيل شده است كه هر اتم نيز از سه قسمت نوترون ، پروتون و الكترون تشكليل شده 

كترون داراي بار منفي و ، ال برابر است) خنثي(ها در حالت عادي  ها با تعداد پروتون تعداد الكترون.  است
با سرعت بسيار زيادي ) هسته اتم(ن و نوترون وها به دور پروت ، كه الكترون باشند پروتون داراي بار مثبت مي

آيد كه مقدار اين نيرو با مقدار نيروي جاذبه  در اثر اين چرخش نيروي گريز از مركزي بوجود مي.  چرخند مي
دارد و  نگه مي      ها را در حالت تعادل   پس اين برابري نيرو الكترون، ها و هسته برابر است بين الكترون

 .  گذارد كه از هسته دور شوند نمي
ه انرژي الكتريكي به ئ، شامل توليد و ارا توان الكتريكي كه اغلب به عنوان برق يا الكتريسيته شناخته مي شود

، دستگاه هاي صنعتي و فراهم آوردن انرژي كافي  ي، تجهيزات ادار ميزان كافي براي راه اندازي لوازم خانگي
  .  يندهاي صنعتي بكار مي رودآ، گرماي خانگي و صنعتي و فر ، پخت و پز براي روشنايي

  تاريخچه 
ته به عنوان نتيجه واكنش شيميايي اي كه در يك پيل الكتروليك از زماني كه الساندرو ولتا در ياگرچه كه الكتريس

، اما توليد آن به اين روش گران بوده و  ، شناخته مي شده است  آزمايش را انجام داد اينيالديم1800 سال
 ته مي كردي ، ميشل فارادي ماشيني ابداع كرد كه از حركت چرخشي توليد الكتريسيالدي م1831در سال .  هست

 ، يالدي م1878در سال .  ، اما حدود پنجاه سال طول كشيد تا اين فن آوري از نظر اقتصادي مقرون به صرفه شود
توماس اديسون جايگزين عملي تجاري اي را براي روشنايي هاي گازي و سيستم هاي حرارتي ايجاد كرد و به 

 در  .طور منطقه اي توليد و توزيع شده بوده ته جريان مستقيمي استفاده مي كرد كه بيفروش رساند كه از الكتريس
كه  دليل اينه ب.  ي توليد توان اضافي مي بايست نصب مي شدند، ايستگاه ها سيستم جريان مستقيم اديسون

،  اديسون قادر نبود سيستمي را توليد كند كه به ژنراتورهاي چندگانه اجازه بدهد كه به يكديگر متصل شوند
  .  گسترش سيستم او نياز داشت كه تمامي ايستگاه هاي توليد جديد مورد نياز ساخته شوند

دليل اينكه تلفات با مربع جريان يا بار و با ه ب:  اضافي ابتدا توسط قانون اهم بيان شده استنياز به نيروگاه هاي 
كار بردن كابل هاي طوالني در سيستم اديسون به مفهوم داشتن ولتاژهاي ه ، ب خود مقاومت متناسب است

  .  خطرناك در برخي نقاط يا كابل هاي بزرگ و گران قيمت و يا هر دوي اينها بود
گونه اي درك كرده بود كه ه كوال تسال كه مدت كوتاهي براي اديسون كار مي كرد و تئوري الكتريسته را بني

تسال بيان داشت .  ، سيستم جايگزيني را ابداع كرد كه از جريان متناوب استفاده مي كرد اديسون درك نكرده بود
 مي شود و تنها يك سيستم 4/3 لفات به ميزانكه دو برابر كردن ولتاژ جريان را نصف مي كند و منجر به كاهش ت

او به توسعه .  مي سازد      جريان متناوب اجازه انتقال بين سطوح ولتاژ را در قسمت هاي مختلف آن سيستم ممكن 
و تكميل تئوري كلي سيستم اش ادامه داد و جايگزين تئوري و عملي اي را براي تمامي ابزارهاي جريان مستقيم 

  .   حق انحصاري اختراع به ثبت رساند30 در  ميالدي1887ع كرد و ايده هاي بديعش را در سال آن زمان ابدا
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 كار تسال مورد توجه جرج وستينگهاوس كه حق انحصاري اختراع يك ترانسفورماتور را در ميالدي1888در سال 
اساچوست راه اندازي كرده ، م  در گريت بارينگتونميالدي1886اختيار داشت و يك كارخانه روشنايي را از سال 

گرم  داراي و اگرچه كه سيستم وستينگهاوس مي توانست از روشنايي هاي اديسون استفاده كند.  ، قرار گرفت بود
، وستينگهاوس يك سيستم  توسط تسال و اختراع ثبت شده اش.  ، اما اين سيستم داراي موتور نبود كننده نيز بود

 اسب 100 ساخت كه داراي يك ژنراتور آبي 1891، كلورادو در سال  قدرت براي يك معدن طال در تلوريد
 5/2 سوي خط انتقالي به فاصله را در آن)  كيلو وات75( اسب بخار 100بود كه يك موتور ) كيلو وات 75(بخار
سپس در يك قرارداد با جنرال الكتريك كه اديسون مجبور به فروش آن شده .  تغذيه مي كرد)  كيلومتر4(مايل 
 5000 كه داراي سه ژنراتور تسالي  ،گاه در نياگارا فالس كردو، شركت وستينگهاوس اقدام به ساخت يك نير بود

، نيويورك به  ته را به يك كوره ذوب آلومينيوم در نياگارا ، نيويورك و به شهر بوفالوياسب بخار بود كه الكتريس
  .   شروع به كار كردميالدي1895 آوريل 20نياگارا در نيروگاه .  انتقال مي داد)  كيلومتر35( مايل 22فاصله 

  انرژي الكتريكي در حال حاضر 
ه انرژي الكتريكي به مصرف ئامروزه سيستم انرژي الكتريكي جريان متناوب تسال كماكان مهمترين ابزار ارا

ته يير عظيم الكتريسبراي ارسال مقاد) HVDC(با وجود جريان مستقيم ولتاژ باال .  كنندگان در سراسر جهان است
ته و ي، توزيع الكتريس ، انتقال توان الكتريكي تهي، اما قسمت اعظم توليد الكتريس در طول فواصل بلند بكار مي رود

  .  ته با استفاده از جريان متناوب محقق مي شوديداد و ستد الكتريس
روگاه ها تا زيرساخت هاي انتقال و در بسياري از كشورها شركت هاي توان الكتريكي كليه زيرساخت ها را از ني

  ، توان الكتريكي به عنوان يك حق انحصاري طبيعي در نظر گرفته مي شود به همين علت.  توزيع در اختيار دارند
در .   مالكيت و عملكرد آن در دست دولت است به شدت با كنترل قيمت ها كنترل مي شود و معموالًاًصنعت عموم

ته را مانند پول ي، الكتريس تهيته وسيع با توليد كننده ها و فروشندگان الكتريسيلكتريسبرخي كشورها بازارهاي ا
  . نقد و سهام معامله مي كنند

 هر گاه ما بتوانيم توسط يك نيرويي الكترون.  يك سيم مسي هم داراي تعداد زيادي اتم و در نتيجه الكترون است
ارج كنيم و در يك جهت معين به حركت در آوريم جريان هاي در حال چرخش به دور هسته را از مدار خود خ

، البته اين  پس اين نكته را دريافتيم كه جريان برق چيزي جز حركت الكترونها نيست.  شود الكتريكي برقرار مي
دهد و اتم كناري نيز  ، يعني يك اتم تعدادي الكترون به اتم كناري خود مي شود صورت انتقالي انجام ميه حركت ب

پس هر گاه كه گفته .  شود دهد و بدين صورت جريان برقرار مي  همين ترتيب تعدادي الكترون به اتم بعدي ميبه
هايي كه در مسير سيم در حال حركت هستند كم يا زياد  ، يعني تعداد الكترون شود جريان برق كم يا زياد است

 .  است
  :راههاي توليد انرژي الكتريكي 

  نيروي خورشيد-4 نيروي هستهاي      -3 هاي فسيلي       سوخت-2نيروي آب        -1

  )                           بيوگاز( نيروي بيوماس -8 نيروي موج دريا    -7 نيروي جزر و مد          -6 نيروي باد        -5
 :شوند  نيروهايي كه باعث جدا شدن الكترون از هسته مي

؛ نيروي اين ميدان باعث  سيم را در يك ميدان مغناطيسي حركت دهيمهرگاه يك :  مغناطيسي خارجي نيروي
  .  شود هاي سيم مي حركت الكترون
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 ضربه 

، بعد يك  نده اها نشست فرض كنيد يك اتوبوس كنار خيابان ايستاده و تمام مسافران آن محكم روي صندلي
شود و  حال اتوبوس با سرعت به عقب پرتاب مي.  كند اتومبيل ديگر با سرعت زياد به جلوي اين اتوبوس برخورد مي

مسافران كه در آنها اينرسي سكون ذخيره شده تمايل دارند كه به همان حالت سكون باقي بمانند، در نتيجه 
در نتيجه مسافران از صندليهاي خود .  مانند اتوبوس به عقب رفته ولي مسافران در همان نقطه مكاني باقي مي

پس اين نيروي ضربه بود كه مسافران را از اتوبوس جدا .  شوند وبوس به بيرون پرتاب ميجدا شده و از شيشه ات
ها  نمونه اين توليد برق در فندك.  ها را از مدار خود خارج كند تواند الكترون ، به همين صورت نيز ضربه مي كرد
  .  باشد مي

 انرژي خورشيدي 

 .  ها را از مدار خود جدا كند ت الكترونانرژي خورشيدي نيز داراي نيرويي است كه قادر اس
 ... حرارت و 

، در اثر اين جنبش تعداد زيادي مولكول به شدت باهم  شود كه جنبش ملكولي اجسام زياد شود حرارت باعث مي
يك سيم .  شوند آوردند و باعث جدا شدن الكترون از اتم مي كنند كه همان نيروي ضربه را بوجود مي برخورد مي

، يعني  توانند از آن عبور كنند ماند كه در يك دوره زماني مشخص تعداد معيني از افراد مي االني ميمانند د
 دقيقه افراد بيشتري بتوانند از اين داالن عبور كنند بايد سرعت 1براي اينكه در دوره زماني مشخص مثال در 

  . شوند داالن باعث ايجاد اصطكاك و گرما مي، در نتيجه در اثر برخورد با هم و با ديواره  حركت آنها بيشتر شود
هاي در حال حركت را افزايش دهيم  ، يعني اگر بخواهيم تعداد الكترون افتد براي سيم نيز چنين اتفاقي مي

هم از مقطع سيم عبور  هايي كه همراه با ها و نيز تعداد الكترون سرعت حركت الكترون) جريان را افزايش دهيم(
كند كه اگر جريان بيش از حد مجاز  ، در نتيجه اصطكاك افزايش يافته و توليد گرما مي يابد كنند افزايش مي مي

  ). سوزد سيم مي(شود  خود از سيم عبور كند گرماي توليد شده باعث ذوب شدن سيم مي
 ولتاژ 

هرگاه يك اتم كند يا منبعي كه جريانش بيشتر باشد؟  آيا يك منبع كه ولتاژش بيشتر باشد برق بيشتري توليد مي
، بين بار  طور مثبت باردار شده استه شود و به اصطالح ب هايش را از دست دهد بار منفي آن كم مي نوالكتر

مثبت و منفي نيروي جاذبه وجود دارد و نيروي جاذبه يك عدد الكترون با نيروي جاذبه يك عدد پروتون برابر 
كند تا اينكه بار الكتريكي اتم  ود يك الكترون اختيار ميبه همين جهت است كه در اتم هر پروتون براي خ. است

، وقتي ما توسط نيروي  هاي يك سيم از نظر بار الكتريكي خنثي هستند در حالت عادي تمام اتم.  خنثي شود
 كنيم آن طرف سيم كه الكترون كنيم و آنها را به يك سمت هدايت مي هاي اتمهاي سيم را جدا مي خارجي الكترون

شود و طرف ديگر كه كمبود الكترون  ، پس بارش منفي مي اند داراي زيادي الكترون است آنجا هدايت شدهها به 
  . شود دارد بارش مثبت مي

صورت انرژي پتانسيل در دو سر سيم ذخيره ه آيد اين اختالف ب در نتيجه بين دو سر سيم يك اختالف بوجود مي
وجود ندارد  گونه جرياني در سيم  پس در اين حالت هيچ.  دا كندشود تا زماني كه راهي براي خنثي شدنش پي مي

حال .  و فقط يك انرژي پتانسيل دو سر سيم ذخيره شده است كه به اين نيروي پتانسيل ولتاژ الكتريكي گويند
ريان برقرار جگردند و در يك لحظه  چنانچه نيروي خارجي قطع شود الكترونها به سرعت به جاي قبلي خود برمي

  . شود يم
،  ها از مسير همان سيم به جاي خود برگردند گذارد كه الكترون پس تا زماني كه نيروي خارجي وجود دارد نمي

براي همين اگر توسط يك سيم ديگر كه ميدان خارجي آن را تحت تأثير خود قرار . پس بايد راه ديگري پيدا كنند
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ها راهي براي حركت به سمت مكان كمبود الكترون پيدا  وننداده باشد دو سر سيم قبلي را به هم وصل كنيم الكتر
پس نتيجه گرفتيم كه در يك مدار الكتريكي كار اصلي را جريان .  شود كنند در نتيجه جريان در سيم برقرار مي مي

حال .  شود ها مي دهد و ولتاژ فقط يك نيروي ذخيره شده است كه باعث به حركت در آوردن الكترون انجام مي
، به  شود مي) برقراري جريان(ها   بهتر متوجه شدن اينكه ولتاژ چگونه باعث به حركت در آوردن الكترونبراي

  : مثال زير دقت كنيد
دانيم كه بين  ها را در كنار هم قرار داده ، مي ليوان.  فرض كنيد دو ليوان داريم كه يكي پر و ديگري نصفه است

گونه كه بين دو سر سيم اختالف مقدار الكترون وجود داشت  همان.  داين دو ليوان اختالف مقدار آب وجود دار
، اما چنانچه توسط يك لوله ته دو  افتد ها چندين ساعت هم در كنار هم قرار بگيرند هيچ اتفاقي نمي اگر اين ليوان

سطح آب درون كه  كند تا زماني ليوان را به هم وصل كنيم آب از طرف ليوان پر تر به سمت ليوان نصفه حركت مي
شود و در آنجا اختالف الكترون  جا اختالف آب است كه باعث حركت مي پس در اين.  دو ليوان به يك اندازه شود

 .  گويند كه اين اختالف پتانسيل خود داراي مقدار است كه به آن مقدار ولتاژ مي) اختالف پتانسيل(
 ته يتاريخچه الكتريس

اما برخي تولد آن را به مشاهده .  گردد كه تاريخ دقيق آن مشخص نيست ر ميته به دوران باستان بيعلم الكتريس
كه در آن زمان تالس .  دهند  سال قبل از ميالد ارجاع مي600در ) Thales of Miletus(معروف تالس ملطي 

ايم   ديده، يا اينكه در يك تجربه عادي ربايد متوجه شد كه يك تكه كهرباي مالش داده شده خرده هاي كاه را مي
.  كند هاي كوچك كاغذ را جذب مي ، شانه ريزه كه وقتي يك شانه كائوچويي سخت را با پارچه پشمي مالش دهيم

،  شوند يعني باردار مي.  كنند در اثر مالش اين دو جسم به يكديگر هم كائوچو و هم پشم خاصيت جديدي پيدا مي
 .  شود فاده مياز اين آزمايش براي معرفي مفهوم بار الكتريكي است

 ته يمنشأ الكتريس

،  هاي الكترون ، پروتون و نوترون تشكيل شده است طبق نظريه الكتروني اتم ، يك اتم از ذرات كوچكتري به نام
ها و  تعداد الكترون.  ها بدون بار هستند ها داراي بار مثبت و نوترون ها داراي بار منفي و پروتون كه الكترون

  . بنابراين ، اتم در حالت عادي از نظر بار الكتريكي خنثي است.   حالت عادي برابر استپروتونهاي يك اتم در
در اثر . شود در اثر تماس ، نزديكي و يا برخورد اجسام بر همديگر ميان اجسام اندازه حركت خطي مبادله مي

تار اتمي تشكيل دهنده چگونگي شكل گيري اين نيروها به ساخ. شود تغيير اندازه حركت ، نيروهايي ايجاد مي
  .به عبارتي اين نيروها منشأ الكتريكي و مغناطيسي دارند.  گردد اجسام برمي

هاي تشكيل دهنده خود اتمي از نوع دهنده الكترون داشته  در اثر مالش اجسام بر همديگر ، جسمي كه در اتم
دهد و مبادله   بيشتري دارد مي، الكترون خود را به جسم ديگر كه نسبت به آن خاصيت الكترونگاتيوي باشد

  . شود ته مييها و در نهايت اجسام منجر به توليد الكتريس الكترون بين اتم
  

 ته يتقسيمات الكتريس

 ته ساكن يالكتريس

زيرا شيشه تعدادي . شوند ته دار ميي، هر دو جسم الكتريس اي را به پارچه پشمي مالش دهيم اگر يك ميله شيشه
پس شيشه داراي بار مثبت و پارچه به همان مقدار داراي بار .  گيرد هد و پارچه الكترون ميد الكترون از دست مي

  .  ماند بار ايجاد شده در شيشه و پارچه در محل تماس باقي مي.  گردد منفي مي
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 ته القايي يالكتريس

هاي عايقي از زمين جدا  پايههم در تماس بوده و توسط  اگر ميله با بار منفي را به دو كره فلزي بدون باري كه با
كره .  قبل از دور كردن ميله ، بدون دست زدن به پوسته كرات آنها را از هم جدا كنيم.  ، نزديك كنيم شده باشند

اين .  ، كه مقدار بار روي كرات برابرند نزديك به ميله داراي بار مثبت و كره دور از آن داراي منفي خواهد بود
 .  نامند  يا مجاورت ميءدار شدن به روش القانوع باردار شدن را بار

 ته جاري يالكتريس

خالف جهت حركت الكترون را جهت قراردادي .  ته جاري گوينديعبور پيوسته الكترون از يك هادي را الكتريس
  شدبا عامل برقراري جريان ثابت ، اختالف پتاسيل ثابتي مي.  كنند انتخاب مي) جريان الكتروني(جريان الكتريكي 

هاي شيميايي ، ژنراتورها و ديناموها  كه در دو سر هادي برقرار است و وسايل توليد اين اختالف پتاسيل ثابت پيل
  .  باشند مي

  :  از سه دسته زير مي باشندي يكءجز همه مواد از نظر هدايت الكتريكي

   )رسانا .(  عبور مي دهند راحتي برق را از خوده  موادي كه ب:  هادي ها-الف 

  )نارسانا  .(  موادي كه برق را از خود عبور نمي دهند:ها   عايق–ب 

در حالت  اما.  اين مواد در شرايط خاصي مانند هادي ها يا نيمه هادي ها عمل مي كنند :هادي ها   نيمه-ج  
    .عادي برق را به مقدار ناچيز از خود عبور مي دهند

 توزيع بار الكتريكي در اجسام رسانا 

، بار توليد شده در آن در سطح  م رسانايي بر روي پايه عايقي قرار گيرد و در اثر مالش باردار شوداگر جس
ها  ها و قسمتهاي نوك تيز چگالي سطحي بار بيشتر از ساير قسمت طوري كه در لبهه ، ب شود اش پخش مي خارجي

 .  باشد مي
 بار الكتريكي 

گيرد  گيرد و چون مبادله بار از طريق الكترون صورت مي مبنا قرار ميميزان باري كه ذره بنيادي الكترون دارد را 
 تا الكترون nبه عبارتي اگر جسمي .  دهد هاي مبادله شده بار الكتريكي جسم را به ما مي شمارش تعداد الكترون

لكترون خواهد  برابر بار اnو مقدارش ) چون الكترون گرفته(، بار الكتريكي آن از نوع منفي بوده  دريافت نمايد
  . بود

 = q  ، مقدار بار الكتريكي هر جسم از رابطه   نمايش دهيمe و بار الكترون را با qاگر بار الكتريكي را با عالمت 

neكه آقاي كولن كشف ) قانون كولن(ته يواحد بار الكتريكي به افتخار اولين قانون الكتريس.  نمايد  تبعيت مي
  .  ، كولن نام دارد نمود
 ارهاي الكتريكي بر همديگر اثر ب

بر طبق قانون كولن دو بار الكتريكي همنام همديگر را دفع و دو بار الكتريكي غير همنام همديگر را جذب 
مقدار نيروي جاذبه يا دافعه بين بارها بر طبق قانون كولن با حاصلضرب اندازه بارها نسبت مستقيم و با .  كنند مي

اين نيرو به جنس محيطي كه بارها در آن واقع شده نيز وابسته است .  اردمجذور فاصله بارها نسبت عكس د
 ). بستگي نيرو به گذردهي الكتريكي محيط(
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 ته يكاربردهاي الكتريس

 

توان  شود گفت كه امروزه بدون آن نمي ته يا نيروي برق بر كسي پوشيده نيست و به قوت مييكابردهاي الكتريس
  :  ترين كاربردهايش عبارتند از با اين حال عمده.  زندگي كرد

 الكتريسيته در صنعت

 الكتريسيته در لوازم برقي خانگي 

 الكتريسيته براي توليد انرژي نوراني 

 الكتريسيته براي توليد انرژي حرارتي 

 الكتريسيته در پزشكي 

  ...الكتريسيته در دندانپزشكي 
 جريان. است  رسانا جسم يا مسي سيم يك در ن هاالكترو عبور سرعت جريان ، الكتريسيته در الكتريكي جريان

 در كه دانيم مي امروزه چند هر. شد  تعريف مثبت بارهاي عبور صورت به ابتدا الكتريسيته علم تاريخ در قراردادي
. است  مخالف جهت در ، الكترون ، منفي بارهاي عبور از ناشي الكتريسيته جريان ، فلزي رساناي داشتن صورت

 نشان براي عموماً كه نمادي. است  نكرده تغييري جريان قراردادي تعريف كماكان ، اشتباه درك ناي علي رغم
 .است  I رود ، مي بكار مدار در) كند مي عبور هادي مقطع از ثانيه در كه باري ميزان (الكتريكي جريان دادن
 ظرفي در كه گازي لكول هايمو شبيه آزاد الكترون هاي ، مسي سيم اي قطعه مانند شده عايق هادي يك در

 مشخصي جهت گونه هيچ سيم طول در آنها حركات مجموعه و دهند مي انجام اي كاتوره حركات اند ، شده محبوس
 يكي كنند ، مي حركت راست به كه الكترون هايي تعداد با كنند مي حركت چپ به كه الكترون هايي تعداد. ندارد 
 . نيست  صفر ديگر برآيند اين كنيم ، وصل باطري به را سيم سر دو اگر يول. باشد  مي صفر آنها برآيند و است

  الكتريكي جريان مشخصات
 جريان واحد. است  شده گرفته است ، شدت معني به كه Intensit آلماني كلمه از ، I جريان نماد تاريخي نظر از

 دليل به و رسمي غير بطور لكتريكيا جريان اوقات بعضي علت همين به. است  آمپر ، SI دستگاه در الكتريكي
  . هستند ناراضي ، ناشيانه استفاده گونه اين از مهندسين اما. شود  مي خوانده آمپراژ ، ولتاژ واژه با همانندي

  است؟ متفاوت هادي مختلف نقاط در جريان شدت آيا
 مقدار كه اين مانند. رد ندا مقطع مساحت به بستگي و است ثابتي مقدار هادي از مقطع سطح هر در جريان شدت
 سطح اگر حتي است ، مساوي جا همه زمان واحد در همواره كند ، مي عبور لوله از مقطع سطح هر در كه آبي

 حفظ هادي در الكتريكي بار كه شود مي ناشي امر اين از الكتريسيته جريان بودن ثابت. باشد  مختلف مقطع ها
 عبارت به. شود  ريخته بيرون هادي از يا و شود متراكم هم روي تواند مين الكتريكي بار اي نقطه هيچ در. شود  مي
  . ندارد  وجود الكتريكي بار براي چاهي يا چشمه هادي در ديگر

  رانش سرعت
 چون. كند  نمي ايجاد برآيندي شتاب گونه هيچ كند ، مي اثر هادي الكترون هاي روي بر كه الكتريكي ميدان

 نوساني انرژي به الكترون ها شتاب از حاصل انرژي لذا. كنند  مي برخورد هادي ن هاييو با پيوسته الكترون ها
 ميدان جهت خالف راستاي در) رانش سرعت (ثابتي متوسط جريان سرعت الكترون ها و شود مي تبديل شبكه

 . آورند  مي به دست الكتريكي
  الكتريكي جريان چگالي
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 حالي در. شود  مي محسوب كلي كميت يك ... و حجم ، جرم مانند و است رسانا اجسام براي مشخصه يك I جريان
 هادي از نقطه يك به منسوب همواره و است برداري كميت يك كه است j جريان چگالي يا دانستيه  ويژه كميت كه
 چگالي باشد ، جاري يكنواخت به طور هادي يك مقطع سطح در الكتريسيته جريان كه صورتي در. باشد  مي

 هر در j بردار. است  مقطع سطح مساحت A رابطه اين در. است  j = I/A برابر مقطع اين نقاط تمام براي جريان
 آن در الكترون يك ترتيب بدين و است متوجه كند ، مي حركت نقطه آن در مثبت الكتريكي بار كه طرفي به نقطه
 . كرد  خواهد حركت j جهت در نقطه

  الكتريكي جريان مختلف اشكال
 هاديهاي اكثر مورد در امر اين اما است ، الكترون ها عبور از ناشي جريان ، سيم ها مانند ، فلزي هادي هاي در
) يونها (الكتريكي صورت به شده باردار اتم هاي عبور ، الكتروليت ها در الكتريكي جريان. نيست  صادق فلزي غير

 نمك آب با است ممكن الكتروشيميايي پيل يك مثال ، براي. دارند  وجود منفي و مثبت نوع دو هر در كه است ،
 مثبت يون هاي به غشاء. شود  ساخته ديگر طرف در خالص آب و غشاء طرف يك در) سديم كلريد از محلول يك(

 ايجاد خالص جريان يك بنابراين. دهد  نمي را اجازه اين كلر منفي يون هاي به اما دهد ، مي عبور اجازه سديم
  .شود  مي
  الكتريكي جريان گيري زهاندا

 مدار قطع به نياز روش اين اما. كرد  گيري اندازه گالوانومتر يك توسط مستقيماً توان مي را الكتريكي جريان
 جريان كه مغناطيسي ميدان گيري اندازه توسط و مدار قطع بدون توان مي را جريان. است  مشكل گاهي كه دارد
 جريان هاي گيره كلمپ ، هال اثر سنسورهاي شامل كار اين براي نياز مورد ايابزاره. كرد محاسبه كند ، مي توليد

 . است  روگووسكي پيچ هاي سيم و
  الكتريكي مقاومت

 شدت كنيم ، وصل چوبي ميله انتهاي دو به ديگر بار و مسي سيم انتهاي دو به بار يك را معيني پتانسيل اختالف اگر
 را مزبور اختالف كه را هادي از خاصيتي. داشت  خواهند زيادي تالفاخ هم با لحظه هر در حاصل جريان هاي

 در كه است R = V/I برابر آن مقدار و دهند مي نشان R با را آن كه گويند ، الكتريكي مقاومت شود ، مي باعث
 آمپر بر ولت يا اهم الكتريكي مقاومت واحد. است  الكتريكي جريان I و سيم سر دو بين پتانسيل اختالف V آن
 . باشد  مي
 آن درR مقاومت يك و بوده V ولتاژ و I جريان حامل كه گيريم مي نظر در را الكتريكي مدار يك:  الكتريكي توان
 دست از را خود الكتريكي پتانسيل انرژي از ، Vdq اندازه به مقاومت از عبور موقع dq الكتريكي بار. دارد قرار
 مدت در اگر. شود  مي ظاهر گرما مثالً ، ديگري صورت به مقاومت در انرژي اين ، انرژي بقاي قانون طبق. دهد مي

     P=du/dt :داريم  اينصورت در شود ، حاصل du انرژي ، dt زمان
 صورت به را توان توان مي مقاومت يك براي. باشد  مي وات واحد داراي كه است الكتريكي توان ، P رابطه اين در

P = RI2 نوشت  . 
  ريكيجريان الكت

اما  . دشو جريان الكتريكي ايجاد مي، حركت درآيند ه در يك هادي ب) الكترونها ( هاي الكتريسيته  حامل هرگاه
هاي  هرچقدر الكترون . باشد در يك مسير مشخص بلكه اين حركت بايد . هر حركت الكتروني جريان برق نيست

    .نيز بيشتر مي شود يان مقدار جر ،بيشتري در زمان كمتري در مسير مشخص حركت كنند
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   آمپر

بتوان آن را با عدد بيان كرد كه به همين منظور از واحد سنجش جريان كه همان  براي دانستن ميزان جريان بايد
   .استفاده مي شود آمپر است

 الكترون در يك ثانيه بگذرد اين 18 بتوان 10 ضربدر 28/6يك هادي تعداد  هرگاه از  :جريان آمپر يك مقدار
 . در زمان يك ثانيه معرف يك آمپر جريان الكتريكي است ميزان الكترون

 ولتاژ 

  مي       حركت در آيند جريان الكتريكي ايجاده ها در يك هادي در مسير مشخصي ب هرگاه الكترون دانستيم

بنا براين براي . شوند  دور هسته خارج نميه ها بدون دريافت نيرو و انرژي از مدار گردش ب اما الكترون. شود 
عبارت ساده تر نيروي ه ب. ري مي گيريم طنيرو مانند با توليد جريان نياز به يك نيرو داريم كه آن را از منابع توليد

   . دارد كه واحد اندازه گيري آن ولت است  ولتاژ نام ،الزم جهت ايجاد جريان

   توليد ولتاژ

دانيم كه انرژي  مي. هاي توليد الكتريسيته است  مان روشال ديگري نيز مي تواند باشد كه هؤال پاسخ سؤس اين
كه الكتريسيته هم انرژي است پس  آنجايي از. توليد نمي شود بلكه از صورتي به صورت ديگر تبديل مي گردد 

كار مي رود عبارتند ه صورت متعارف براي توليد برق به هايي كه ب انرژي . بايد تبديل شده انرژي هاي ديگر باشد
 ، هاي خورشيدي ريطبا     انرژي نوراني در ، انرژي مغناطيسي در ژنراتورها ،ها  ريطدر با انرژي شيميايي: از 

   .غيره  انرژي ضربه اي در پيزو الكتريك و،ها  انرژي حرارتي در ترموكوپل

  مقاومت

طور ه وجود دارد كه بتوانند حركت كنند زيرا در مسير حركت آنها موانعي  راحتي نميه ها در هادي ب الكترون
جريان بهتر  هرچه قدر اين موانع كمتر باشد عبور .مقاومت هادي در برابر عبور جريان مي گوييم  ساده آنها را
سيمون اهم يك فيزيكدان  اين موضوع نخستين بار توسط. گيرد و مي گوييم جسم هادي بهتري است  صورت مي

  .   است گيري مقاومت اهمبه همين دليل واحد اندازه . آلماني مطرح شد 

  :انواع مدارهاي الكتريكي 

نقطه يا نقاطي قطع  مدار الكتريكي وجود دارد مدار الكتريكي باز كه در آن ارتباط بين توليد كننده در دو نوع
و .       كه مسير عبور جريان كامل است  است و در نتيجه جريان در مدار وجود ندارد و مدار الكتريكي بسته

كند مانند يك المپ كه  هاي ديگر تبديل مي به صورت را ننده از توليد كننده انرژي دريافت كرده و آنمصرف ك
    .برق را به نور تبديل مي كند

 اتصالي در يك مدار يا اتصال كوتاه 

ين مقدار آن زياد تر از حد مجاز باشد ا جز از مصرف كننده بگذرد وه هرگاه در يك مدار بسته جريان از مسيري ب
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اتصال كوتاه سيم كشي مدار و توليد كننده برق در معرض آسيب  در حالت. وضعيت را اتصال كوتاه مي گوئيم 
 جريان مدار بسيار زياد شده و باعث داغ شدن سيم كشي و اضافه بار شدن منبع توليد جدي قرار مي گيرند زيرا

عهده فيوز ه وظيفه ب  كه اين ورت خودكار قطع شودصه  و بكننده برق مي گردند در نتيجه اتصال كوتاه بايد سريعاً
  . است

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

توليد گرما در فيوز  بدين صورت كه جريان اضافه سبب. كند  را سريع قطع مي روي فيوز باشد تشخيص داده و آن
فيوز قرار دارد ذوب ميكند و در نتيجه  و يك سيم حساس به حرارت را كه در مسير عبور جريان و در داخلشده 

موقت برطرف مي شود اما تا زماني كه عامل ايجاد كننده اتصال  مسير عبور جريان قطع شده و اتصال كوتاه بطور
  . كردن فيوز فايده اي ندارد كوتاه مرتفع نگردد عوض

   :رساس كار كنتوا

 مي دانيم كه اگر از يك سيم پيچ جريان برق بگذرد. نيروي الكترومغناطيس عمل مي كنند  كنتورها بر اساس

از سيم پيچ  در اطراف آن يك ميدان مغناطيسس ايجاد مي شود كه شدت و جهت اين ميدان به جريان عبوري
آنها داراي تعداد دور كم و قطر  ازدر كنتورهاي تكفاز دو دسته سيم پيچ وجود دارد كه يكي . بستگي دارد 

كمتر را سيم پيچ جريان و ديگري را سيم پيچ ولتاژ مي  تر با دور سيم پيچ ضخيم. بيشتر نسبت به ديگري است 
   .نامند

  :جريان برق

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

   جريان مستقيم(DC)  .باشد از اين نوع ميجريان برق حاصل از ژنراتورها و باطري ها  : 

جريان متناوب  (AC)  .باشد جريان برق شبكه شهري از اين نوع مي:   

:ولتاژ برق   

   :دهند كه در صنعت به سه دسته زير تقسيم مي شود نشان مي با ولت اندازه گيري فشار الكتريكي را

  .باشد  ولت به باال مي650ولتاژ باال كه از 

  .باشد  ولت مي650 تا 250وسط كه بين ولتاژ مت

  . ولت كمتر است250ولتاژ پائين كه از 

  .   باشد  ولت مي25ولتاژ پائين از نظر ايمني ولتاژ زير  : توضيح 

:مقاومت الكتريكي   

   . باشد مقاومت در برابر جريان الكتريسيته را مقاومت الكتريكي گويند و واحد اندازه گيري آن اهم مي
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   :ستم ارت وسايل برقيسي  

 چنانچه دستگاه برقي ما بوسيله  ،آنجائي كه مقاومت سيم در برابر جريان برق از مقاومت بدن انسان كمتر است از
دستگاههاي برقي سيار  . يك سيم به زمين وصل شود ، جريان برق از طريق اين سيم به زمين منتقل خواهد شد

هاي بزرگ   و سازه براي دستگاهها.  شده به پريز مخصوص متصل مي گرددبوسيله سيمي كه در دو شاخه آن تعبيه 
  .بايد تمامي كابلها به يك نقطه به نام چاه ارت متصل گردند

:روش نصب چاه ارت   

در محلي نزديك به تابلوي برق كارگاه يا مجتمع مسكوني چاله اي با عمق كافي تا آنجايي كه به رطوبت طبيعي 
معموالً از سيم لخت (سپس يك سيم مسي يا آلومينيومي با مقاومت الكتريكي كم .  شود زمين برسد ، حفر مي

طريق پرچ كردن يا   ميلي متر از 3  متر مربع و ضخامت 1*  0/ 5به يك صفحه مسي به ابعاد  ) استفاده مي شود
و اطراف آن را . جوش دادن اتصال داده و صفحه مذكور را در چاه قرار مي دهند  خاك يا خاك ذغال يا توسط  

.نمك طعام يا جوش شيرين يا محلول شيميايي بنتونيت پر كرده و روي صفحه را مي پوشانند   

   :فيوز

  . وسيله اي است براي قطع جريان برق ، در حقيقت فيوز شير اطمينان برق استفيوز 

 باعث سوختن و يا جرقه الكتريكي در مقدار مجاز باشد قبل از اينكه اين امر ز ابيش مدار الكتريكي بار زمانيكه  
  .سوزد فيوز مي دستگاه بشود ،

:انواع فيوزها   

فيوز استوانه اي -  فيوز اتوماتيك-فيوز فشنگي -فيوز دو شاخه اي -فيوز خط هوايي يا حلقه اي  

 مي   هااند و استفاده نامناسب از آن بايد توجه داشت كه هر يك از اين فيوزها براي جريان خاصي طراحي شده
  .تواند موجب آسيب رسيدن به شخص يا دستگاه گردد

  )AC  (متناوب جريان

AC  (متناوب جريان يك  بر كند ، مي تغيير اي چرخه صورت به جريان اندازه آن در كه است الكتريكي جريان ) 
AC مدار يك معمول موج شكل. ماند  مي ثابتي مقدار جريان اندازه آن در كه مستقيم جريان خالف  يك عموماً 

 حال هر به اما. شود  مي صورت مؤثرترين به انرژي انتقال به منجر موج شكل اين كه چرا است ، كامل سينوسي موج
.شود  مي استفاده نيز مربعي يا مثلثي نظير متفاوتي موجهاي شكل ، خاص كاربردهاي در  

  تاريخچه

 توان عنوان به الكتريسيته تجاري تغذيه براي كه است يالكتريك انرژي از نوعي ، متناوب جريان با الكتريكي توان
 پيچهاي سيم اولين از يكي كه است كسي آر جي استنلي ويليام. كند  مي استفاده متناوب جريان از ، الكتريكي

 كه بود مدرن ترانسفورماتور ابتدايي صورت يك وي طراحي. كرد  طراحي متناوب جريان توليد براي را عملي
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 نيكال توسط شود ، مي استفاده امروزه كه سيستمي م1889 تا م1881 سال از. شد  مي ناميده القايي پيچ سيم يك
.شد طراحي شالنجر اليور و گيبس جان ، گاوالرد لوييسين ، وستينگهاوس جرج ، تسال  

 جريان از هاستفاد دليل به برد ، بكار الكتريسيته تجاري توزيع براي بار اولين براي اديسون توماس كه سيستمي
 در بلند فواصل طول در متناوب جريان انتقال اولين. شد  برطرف سيستم اين در كه داشت محدوديتهايي مستقيم
 علت به اديسون توماس. كرد پيدا ادامه آلمان در بعد ماه چند كه افتاد اتفاق كلورادو تلوريد نزديك م1891 سال

DC «مستقيم جريان آوري فن در را متعددي اختراعات انحصاري حقوق اينكه  مستقيم جريان از استفاده داشت ،» 
 استينمتز پروتيوس چارلز. آمد  عمومي استفاده عرصه به متناوب جريان نهايت در اما كرد ، مي حمايت شدت به را
 حل بمتناو جريان از استفاده با را آن انتقال و الكتريسيته توليد با مرتبط مشكالت از بسياري الكتريك جنرال از

. كرد   

  خانگي تغذيه و برق توزيع

DC جريان خالف بر AC جريان ،   چه هر. داد انتقال ولتاژي مختلف سطوح به ترانسفورماتور يك توسط توان مي را 
 علت به توان انتقال قابليت ميزان افزايش. گرفت  خواهد صورت مؤثرتر هم توان انتقال يابد ، افزايش ولتاژ ميزان
 جريان علت به توان تلفات. است  هادي يك از جريان عبور به وابسته الكتريكي انرژي تلفات ،است  اهم قانون

P = Ri2t رابطه توسط .شد  خواهد برابر چهار تلفات شود ، برابر دو جريان اگر بنابراين شود ، مي محاسبه   

 فواصل طول در را توان بتوانيم تا دهيم ، افزايش باال ولتاژ يك به توانيم مي را ولتاژ ، ترانسفورماتور از استفاده با
 سطحي به دوباره را ولتاژ توانيم مي سپس. يابد  كاهش تلفات نتيجه در و داده انتقال پايين جريان سطح در بلند
.دهيم  كاهش باشد ، خطر بي خانگي تغذيه براي كه  

AC فركانسهاي   كشورها در 

. اند كرده استاندارد هرتز 50 و 60 فركانس دو از يكي وير را شان الكتريكي سيستمهاي جهان كشورهاي اكثر
 هرتز 60 كه گفت توان نمي اما است ، كوتاهتر دارند قرار جديد دنياي در اغلبشان كه هرتز 60 كشورهاي ليست
.است  معمول كمتر  

 ، كانادا ، برمودا ، بليز ، باهاماس ، آروبا ، باربودا و آنتيگوا ، امريكا سامواي: از  عبارتند هرتز 60 كشورهاي
 ، گواتماال ، گوام ، فرانسه پلينسياي ، السالوادور ، دمونيكن جمهوري ، كوبا ، كاستاريكا ، كلمبيا ، كيمان جزاير
 ، نيكاراگويه ، سرات مونت ، ميكرونسيا ، مكزيك ، مارشال جزاير ، ليبريا ، جنوبي كره ، هندوراس ، هاييتي ، گيانا

 ، تايوان ، سورينام ، نويس و كيتس ساين ، پرتوريكو ، فيليپين ، پرو ، پاناما ، پااليو ، يشمال مارياناي جزاير
.ويك  جزيره ، ويرجين جزاير ، ونزوال ، متحده اياالت ، كياكوس و تركس جزاير ، توباگو ترينيداد  

 ژاپن ،) 60 فركانس غلبا (برزيل ، بحرين: اند  هرتز 50 و 60 مختلط فركانس با سيستمهايي داراي كشورها اين
).غربيها حضور زمان در هرتز 60 فركانس(  

باشد  متناسب برقشان خطوط فركانس با كه اند كرده انتخاب را شان تلويزيون استاندارد اي گونه به كشورها اغلب
NTSC استاندارد.  PAL حاليكه در است ، شده طراحي هرتز 60 برق خطوط فركانس با كار براي   SECAM و 
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PAL هرتز 60 نسخه اما است ، شده طراحي هرتز 50 خطوط فركانس يبرا  برزيل در مثال براي دارد ، وجود هم 
PAL-M PAL وضوح دهنده ارائه  NTSC پايين تصوير چشمك و  .است    

 عدم به منجر كه فركانسي كمترين عنوان به را هرتز 60 فركانس تسال نيكال كه است شده پذيرفته مطلب اين عموماً
 آني از بيش هرتز 25 توان. كرد  انتخاب شد ، مي خيابانها روشنايي هاي در مشاهده قابل زني چشمك پديده زبرو
.است  مي شده استفاده شمالي آمريكاي و اونتاريو در شود ، توليد نياگارا آبشار در كه  

 پايين فركانس. شوند  عواق استفاده مورد نياگارا آبشار در هرتز 25 ژنراتورهاي از برخي است ممكن هم هنوز
 و كرده توليد مؤثرتري و بهتر بصورت آن را توان مي و سازد مي ساده را سرعت كم الكتريكي موتورهاي طراحي
 دريايي و ساحلي كاربردهاي. شود  مي روشنايي ها در اي مالحظه قابل زني چشمك به منجر اما داد ، انتقال
 67/16 برق          .دهند  قرار استفاده مورد فني مختلف مزيت هاي تعل به را هرتز 400 فركانس گاهاً است ممكن
.خورد  مي چشم به سوئد مانند اروپا آهن راه سيستم هاي از برخي در هنوز هم هرتزي  

      احساس فيزيولژيكي فرد در جريان برق متناوب 

.فشار در ساعد قابل درك است :  ميلي آمپر 8 تا 4جريان   

.باعث قلقلك شديد تا سر شانه ، خشك شدن ساعد تا آرنج :  ميلي آمپر 15 تا 11جريان   

.فلج شدن ناگهاني دستها ، درد شديد همراه با تنگي نفس :  ميلي آمپر 25 تا 20جريان   

) .مرگ (  ثانيه فلج قلب 3بند آمدن نفس ، لرز بطنهاي قلب ، بيش از :  ميلي آمپر 90 تا 50جريان   

 DC مستقيم جريان

DC (مستقيم انجري  باال پتانسيل از سيم يك نظير هادي يك از الكتريسيته جريان پيوسته عبور ،) پيوسته جريان يا 
 جريان امر اين كه كند مي عبور جهت يك در همواره الكتريكي بار ، مستقيم جريان در. است  كم پتانسيل به

AC (متناوب جريان از را مستقيم .كند  مي متمايز)   

 توسط 19 قرن اواخر در الكتريسيته توليد كشف از پس الكتريكي توان انتقال براي ابتدا مستقيم انجري واقع در
 چرا است ، شده گذاشته كنار غالباً منظور اين براي مستقيم جريان از استفاده امروزه. رفت  بكار اديسون توماس

 مناسبتر بسيار بلند خطوط طول در انتقال براي) شده داده توسعه و كشف تسال نيكال توسط كه (متناوب جريان كه
DC توان انتقال هم هنوز). كنيد مشاهده را جريانها جنگ (است AC توان هاي شبكه اتصال براي   فركانسهاي با 

.رود  مي بكار ، هم به مختلف  

DC  تأمين اتريهاب طريق از انرژي كه جايي در خصوصاً شود ، مي استفاده ولتاژ كم كاربردهاي از بسياري در عموماً 
DC ولتاژ توانند مي تنها كه شود مي DC از خودكار سيستم هاي اكثر. كنند  توليد   چه اگر. كنند  مي استفاده 

AC وسيله يك ژنراتور DC توليد براي كننده يكسو يك از كه است   نياز الكترونيكي مدارات اغلب كند ، مي استفاده 
DC تغذيه منبع يك به DC هاينك وجود با. دارند    ، ثابت پالريته با ولتاژهاي به كالً اما است ، مستقيم جريان مخفف 

DC DC انواع از برخي. شود  مي گفته   يكسو يك نخورده دست خروجي مانند هستند ، زيادي ولتاژ تغييرات داراي 
RC فيلتر يك از خروجي اين عبور با. ساز  .شود  مي حاصل پايدارتري ولتاژ ، گذر پايين   
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 و كليدها ، پريزها نيازمند آنها نصب مستقيم ، جريان سيستمهاي در رفته بكار پايين بسيار ولتاژهاي دليل به معموالً
 نكته اين مستقيم جريان وسيله يك در. است  رود مي بكار متناوب جريان براي كه آنچه از متفاوتي ثابت لوازم
 امر اين اصالح براي ديودي پل يك داري وسيله كهاين مگر نكنيم ، وصل معكوس آنرا پالريته كه است مهم بسيار
 سيستم هاي جهت در گرايشاتي امروزه.  )ندارند را امكان اين باتري با كننده عمل دستگاههاي اكثر كه (باشد

HVDC (باال ولتاژ مستقيم جريان انتقال DC همچنين. است  شده ايجاد)   توسط كه خورشيدي برق سيستمهاي در 
. رود  مي بكار شوند ، مي تغذيه خورشيدي باتريهاي  

DCاحساس فيزيولژيكي فرد در جريان برق  : يا مستقيم   

احساس مور ، مور در كف دست و جمع شدن انگشتان:  ميلي آمپر 8 تا 6جريان ) 1  

احساس گرما و افزايش زبري در كف دست و انقباض و فشار بازوها:  ميلي آمپر 15 تا 10جريان ) 2  

افزايش احساس درد در كف دست و مچ:  ميلي آمپر 25 تا 18جريان ) 3  

افزايش احساس گرما و فشار در دست و مچ :  ميلي آمپر 30 تا 25جريان ) 4  

افزايش درد به علت فشار در مچها:  ميلي آمپر 35 تا 30جريان ) 5  

احساس درد واقعي به علت فشار در مچها و درد در دستها:  ميلي آمپر 45 تا 35جريان ) 6  

  صنعت در مستقيم جريان

 جرياني چنين. است  نياز مورد نيز مستقيم جريان گاهي روند ، مي بكار متناوب جريانهاي بيشتر صنعت در چه اگر
 بدست خاصي مولدهاي از استفاده با يا و ها كننده يكسو كمك به اصلي شبكه متناوب جريان تبديل توسط يا را
. ست ا تر راحت دوم روش اغلب. آورند  مي  

 تابلوهاي برق
:انواع تابلوها   

 نيمه  ،تمام بسته ديواري كه خود اين تابلو ها مي توانند اصلي ،  سلولي ،تابلوي ايستاده قابل دسترسي از جلو
. اصلي و فرعي باشند  

. در پست برق و بطرف فشار ضعيف ترانس متصل است:  تابلوي اصلي  
تابلوي  ق بلوك ساختماني يا قسمت مستقلي از مجموعه را توزيع و ازگونه تابلوهاي بر اين :تابلوي نيمه اصلي 

.اصلي تغذيه مي شود   
 روشنايي و غيره به كار مي رود و از  ،براي توزيع و كنترل سيستم برق خاصي مانند موتور خانه:  تابلوي فرعي

.  تابلوي اصلي تغذيه مي شود  
  .بقيه تابلوها از نوع توكار تمام بسته مي باشد تابلوهاي موتور خانه از نوع ايستاده و معموالً

 ،اين ليست شامل ضخامت ورق .   كه شامل قطعات مكانيكي و الكتريكي داخلي تابلو مي باشدمي شودليستي تهيه 
)   اضطراري، نرمال ، دو درب  ،يك درب (  نوع تابلو ،رق آالتب  ، جانقشه اي، نوع رنگ كاري  ، روبند،فريم تابلو 
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مشخصات فيوزهاي )  فيوز ، نوع المپ ، وات  ، تعداد،رنگ ( چراغ سيگنال ، اسم تابلو ،شركت سازنده تابلو اسم 
با ( كنتاكتور كليد گردان  ،رله ) ولتاژ قابل تحمل  ، سه فاز،تكفاز ( كليد مينياتوري ،عالوه پايه فيوز ه داخل تابلو ب

  نوع سيم كشي داخلي تابلو، مقره هاي پشت شين  ، نول،  مشخصات شين فاز،مشخصات ترمينال ) مشخصات كامل 
استفاده از سيم يك تكه ) استفاده از كمربند ، ترانكينگ( طريقه انتقال سيم در تابلو، نوع سيم كشي خط به تابلو ،

 .شد تمام اين عناوين با مشخصات كامل مي با. استفاده از كابلشو ،  شماره گذاري خطوط روي ترمينال ،در تابلو 
.  خطر كمتر و تعويض آسانتر مي شود ،وجود اين مشخصات باعث عمر بيشتر تابلو  

.وجود سيم ارت در تابلوي برق ضروري و با رنگ سبز مي باشد   
    خطوط R – S –T   . سيم نول با رنگ سياه مي باشد، آبي  ، قرمز ،به تر تيب با رنگ زرد      

.ها يك سري كليد وجود دارد در بعضي از تابلو ها روي درب تابلو  

      STOP  - START  
. يا يك كليد گردان كه براي روشن و خاموش كردن روشنايي و يا موتور به كار مي رود  

  :براي تابلوها دو نوع نقشه مي كشند

. رايزر دياگرام كه مكان تابلو در آن قيد شده است )1  

)ر آن كشيده شده است فيوز و كليدها د،كه خطوط ( نقشه داخل تابلو )2  

  :مي باشد 110نكات مر بوط به رعايت مسائل ايمني بر اساس نشريه سازمان برنامه و بودجه و يا * 

  .دن مي شويشين ها با رنگ نسوز رنگ آميز

 كليد بايد قبل از فيوز نصب  ،كه از كليد و فيوز جداگانه استفاده شود در مواردي.  كليد ورودي بايد خودكار باشد
مكان گردان باشد و از فيوز كليد اصلي حتي اإل.   فيوز نيز قطع شود،كه با خاموش كردن كليد  بطوري. ود ش

. فشنگي استفاده شود  

. ولت با مقطع مناسب انجام شود 1000ال با عايق حداقل  سيم كشي داخلي تابلو با سيم مسي تك  

 سانتيمتر 160اشد و همچنين قسمت مياني از سطح زمين  سانتيمتر بيشتر نب175 ارتفاع باالترين دسته كليد تابلو
.باشد  

 آمپر 16با كليد مينياتوري   براي پريز5/2  آمپر و سيم 10 براي روشنايي با كليد مينياتوري5/1 استفاده از سيم
. مي باشد   

  پست برق
 و با استفاده از كليدها پست برق محلي است كه تجهيزات انتقال انرژي در آن نصب و تبديل ولتاژ انجام مي شود

.امكان انجام مانور فراهم مي شود   

در واقع كار اصلي پست مبدل ولتاژ يا عمل سويچينگ بوده كه در بسياري از پست ها تركيب دو حالت فوق ديده 
.مي شود   
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:انواع پست هاي برق   

: مختلفي تقسيم كرد وظيفه ، هدف ، محل نصب ، نوع عايقي ، به انواع پستها را مي توان از نظر نوع  

 براساس نوع وظيفه و هدف ساخت : 
  پستهاي افزاينده ، پستهاي انتقال انرژي ، پستهاي سويچينگ و كاهنده فوق توزيع

 براساس نوع عايقي :
:كه داراي مزاياي زيراست ) پستها با عايق هوا ، پستها با عايق گازي(  

.بودن در مقابله زلزله پايين بودن مركز ثقل تجهيزات ، در نتيجه مقاوم   

 .پايين بودن هزينه نگهداري با توجه به نياز تعميرات كمتر ، استفاده در مناطق بسيار آلوده و مرطوب و مرتفع
 معايب پستها با عايق گازي

.نياز به تخصص خاص براي نصب و تعميرات ، مشكالت حمل و نقل و آب بندي سيستم  گراني سيستم و گراني گاز ،  

:  نوع محل نصب تجهيزاتبر اساس  

  نصب تجهيزات در فضاي باز ، نصب تجهيزات در فضاي سرپوشيده

 كيلو ولت به باال به صورت فضاي باز ساخته و پستهاي عايق گازي را چون فضاي كمي دارند  33معموالً پستها را از 
.سرپوشيده خواهند ساخت   

 ساختمان كابلهاي برق

. ه دارند بسيار متنوع هستند و به شكل هاي مختلفي در بازار يافت ميشوندكابل ها بر اساس نوع كاربردي ك  

  با كابل هاي مورد استفاده در صنعت برق فشار قوي وساختمان و اجزاي تشكيل دهنده كابل هاي مخابراتي كامالً
تفاوت كابل . دان ضعيف تفاوت دارند؛اما به طور كلي كابلها همواره از دو قسمت اصلي هادي و عايق تشكيل شده

سطح مقطع و تعداد  ، شكل ، جنس يعني نوع كاربردشان موجب مي شود كه ، ها ناشي از نوع كاربرد آنهاست
   .اين تفاوتها موجب تقسيم بندي كابل ها مي گردد . هادي ها و عايق ها با يكديگر تفاوت داشته باشند

اف قابل قبول يا از آلومينيوم يا آلياژهاي مخصوص ط خالص و داراي انعهادي ها از سيم مسي تقريباً : هادي ها
   .ساخته مي شوند

در اندازه هاي گوناگون و شكل هاي متفاوت  سطح مقطع هادي ها با توجه به مقدار جريان عبوري و نوع كاربرد ،
   .ساخته مي شوند

 _ پلي ونيل الستيك از جنس پمعموالً ، ها و غالفي كه روي كابل قرار مي گيرند عايق سيم : عايق ها
البته عايق هاي ديگري همچون كاغذ و برخي تركيبات شيميايي در بعضي كابلهاي  .  است)سي.وي.پي(كلرايد

از  ، اين عايق ها بايد بر اساس شرايط كاري و محيطي و نوع مصرفي كه دارند . گيرند مخصوص قرار مي
  .اشنداستحكام مكانيكي و مشخصه هاي الكتريكي الزم برخوردار ب

 تعداد سيم هاي كابل رنگ عايق سيم ها

 1111 سياه

سياه، آبي روشن   2222 
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سياه ، آبي روشن ، ز و زردبس  3333 

  قهوه اي  ، آبي روشن ، سياه ، سبز و زرد
)سياه ، قهوه اي ، آبي روشن ، سياه(يا  

4444 

قهوه  ، آبي روشن ، مشكي ، سبز و زرد(
)سياه ، اي  

 ، سياه ، قهوه اي ، آبي روشن ، سياه(يا
)سياه  

5555 

  سيم حفاظت سبز و زرد و بقيه سيم ها 
 شماره هاي  داراي عايقي به رنگ سياه با

             اخل به دكه شماره گذاري از  سفيد
  .خارج مي باشد      

 

و باالتر 6666  

 

 برق گرفتگي 

كن است اندازه جريانمم.  گرفتگي ايجاد مي شود قبر، برق از بدن انسان يا حيوان بگذرد  اگر جريان عبوري از  
اما در. كه در اين صورت برق گرفتگي قابل تشخيص نيست ، بدن محسوس نباشد  صورتيكه ميزان جريان عبوري  

و در صورت زيادتر؛ ابتدا شوك به بدن وارد مي شود ، زياد شود   ايست ، قلب ضربان شدن جريان سبب قطع 
  .شود مي مغزي مرگ نهايت در و تنفس

 برقي براي همگان ضروري به وسايل، نحوه نصب وسايل روشنايي و تعمير بعضي از  داشتن اطالعات در مورد برق
آموزش تدريجي اين مسائل از سنين نوجواني يكي از ضروري ترين موارد آموزشي عصر ما تلقي .  نظر مي رسد

.  مي شود  

:شوند خطرات برق بطور كلي به دو دسته تقسيم مي  

سوزي خطر آتش   خطر برق گرفتگي  ، 

 خطر برق گرفتگي   

در صورتي كه جريان برق از بدن .  گويند بطور كلي عبور جريان برق از بدن را برق گرفتگي يا شوك الكتريي مي
براي .  دهد كه به آن شوك الكتريكي گويند ، بدن عكس العمل شديد در مقابل آن از خود نشان مي عبور نمايد

اثرات اين برق گرفتگي از .  ايد مقدار جريان برق و شرايط فرد در قبول آن كافي باشدبوجود آمدن شوك ب
لذا براي برق گرفتگي دو مرحله .  تواند برسد احساس شوك شروع شده تا حالت سنكوپ يعني بيهوشي كامل مي

: توان تعريف نمود مي  
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 آستانه انقباض ،  آستانه احساس 

 گذشتن حد معين جريان و عكس العمل عضالني بدن ، آستانه انقباض را  آستانه احساس و ،عبور جريان كم
 45/0بطور مثال آستانه احساس زبان .  آستانه احساس براي قسمتهاي مختلف بدن متفاوت است.  خواهد داشت

 ء كه آستانه احساس پوست هر يك از اعضا ميلي آمپر1 و آستانه احساس براي پوست بدن در حدود ميلي آمپر
 دستها به سختي تكان  ميلي آمپر9، در شدت جريان حدود  هم يكي نيستند  باءآستانه انقباض اعضا.  اوت استمتف
.  توانند سيم برق دار را رها كنند درصد افراد سالم مي 5/99، ولي  خورند مي  

ان برق از بدن فرد  منجر به عبور جري ،اگر بدن انسان به برق اتصال پيدا كند.  بدن انسان هادي جريان برق است
در جريان برق گرفتگي عالوه بر سوختگي پوست كه محل ورود و خروج جريان برق را شامل .  به زمين خواهد شد

 منجر به اختالل در سيستم  ،اگر جريان برق از قلب عبور كرده باشد.   بافتها هم دچار آسيب مي شود ؛مي شود
. مركز تنفس و وقفه تنفسي خواهد شد منجر به مهار  ،قلب و اگر از مغز عبور كند  

  :برق گرفتگي به دو دسته تقسيم مي شود

  با ولتاژهاي باال-١

  با ولتاژهاي پائين-٢

 بلكه ممكن است در  ، الزم نيست مستقيم با سيم يا كابل برق تماس داشته باشد فرد، حتماً بدن در موارد با ولتاژ باال
در اين موارد  عبور كند و به بدن فرد منتقل شود و باعث برق گرفتگي شود متري هم جريان برق از هوا ٢٠فاصله 

. بيشتر استنيز  ميزان انتقال و آسيبي كه به بدن وارد مي شود  ،هر چقدر ولتاژ برق و رطوبت هوا باال باشد  

وصاً آن دسته از از سيم لخت و يا وسايل برقي مخص مثالً فرد.  فتد اولتاژ پائين بيشتر در خانه اتفاق مي موارد
  برق گرفتگي ايجاد شود،ممكن است از طريق كليد برق.وسايل كه در آنها آب ريخته مي شود آسيب مي بيند

دليل گرفتگي ه حال آنكه در موارد با ولتاژ باال ب، در برق گرفتگي با ولتاژ پائين بدن فرد دچار لرزش مي شود 
. د شد، منجر به اتصال دائم با آن وسيله خواه عضالت  

   :اقداماتي كه براي نجات شخص برق گرفته مي توان انجام داد عبارتست از

قطع مدار برق)  1 

رها كردن شخص برق گرفته از مدار ) 2  

   تنفس مصنوعي) 3

رساندن به پزشك ) 4  

  :مرگ در اثر برق گرفتگي معموالً نتيجه مستقيم دو چيز است

  بهم ريختن كار منظم قلب-
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ستگاه تنفسمتوقف شدن د -  

يك تماس جزئي با سيم يا وسايل برقي انسان را به سرعت نابود ميكند و چنانچه مسير برق گرفتگي از سمت چپ 
  .بدن يا از سمت سر باشد خطرناك تر است

 دقيقه پس از برق گرفتگي با انجام اين 3مسئله مهم در برق گرفتگي تنفس مصنوعي مي باشد كه بايد در كمتر از 
  .ن تنفس را به حالت عادي بازگردانيمكار جريا

  كمكهاي اوليه كه در برق گرفتگي با ولتاژ پائين در منزل مي توانيم انجام دهيم رعايت جوانب احتياط است
.  نها را رعايت كندآمسائلي كه فرد كمك كننده بايد   

ابتدا بايد جريان برق .  زنيمبدين ترتيب كه تا وقتيكه جريان برق به مصدوم متصل است نبايد به مصدوم دست ب
. قطع شود كه با قطع كردن فيوز يا كشيدن دو شاخه از پريز ممكن مي شود  

فرد كمك كننده بايد دمپايي .  بعد از قطع جريان برق بايد بدن مصدوم را از اتصال به لوازم برقي جدا كرد
ك كردن استفاده كند و توسط يك چوب و يا الستيكي به پا كند و يا اگر زمين خيس است از چند روزنامه براي خشپ

.  فرد مصدوم را از محل كه برق در آن وجود دارد دور كند ،هر چيزي كه غير رسانا است  

اگر تنفس نداشت بايد تنفس دهان به دهان .  بعد از قطع ارتباط برق در ابتدا بايد تنفس مصدوم را كنترل كرد
 ماساژ قلبي ضروري  ،در صورتيكه نبض وجود نداشت.  نبض كنترل شودبالفاصله بايد ضربان قلب و .  انجام شود

. است  

البته تا رسيدن به .   ساعت تحت نظر باشد٢٤در هر نوع برق گرفتگي شخص بايد به بيمارستان منتقل شود و بايد تا 
.  بار ماساژ قلبي الزم است٥پزشك يكبار تنفس مصنوعي و همچنين   

ال تا زماني كه جريان برق قطع نشده حتي نمي توان به مصدوم نزديك شد چون در در برق گرفتگي با ولتاژ با
.  متري هم ممكن است به فردي كه مي خواهد كمك كند برق منتقل شود�فاصله   

:شرايط كلي ايجاد برق گرفتگي   

، شرايط محيط ، شرايط سيستم برق) انسان(شرايط موجود زنده   

:شرايط موجود زنده   

با توجه به سيستم بدن انسان و نيز ماهيت الكتريسيته به بررسي تواناييها و ضعف هاي بدن انسان و نيز در اين بخش 
.نقش آن در جلوگيري از ايجاد شرايط برق گرفتگي پرداخته مي شود   

.لذا در مرحله اول بايستي به صدمات ناشي از الكتريسيته در هنگام عبور جريان از بدن پرداخته شود   

:دماتي كه الكتريسيته به بدن انسان وارد مي كند انواع ص  

شوك الكتريكي) 1  
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)آرك زدگي ( سوختگي ناش از جرقه ) 2  

اثرات بيولژيك و الكتروليز) 3  

:تواند اثرات زير را در بر داشته باشد  ميعبور جريان برق از بدنتر به عبارتي ساده  

علت انقباضات شديد و ناگهانيه ها ب استخوانشكستگي )3  صدمات ناشي از سقوط  )2  توليد حرارت )1  

صدمات ارگانيك ديگرائي و اثرات الكتروشيمي )5      سيستم اعصاب و قلب ،هاصدمه به كليه )4  

 عوارض ناشي از عبور جريان از بدن

:كنند را مشخص ميذيل عوارض عبور جريان از بدن  و پارامترهاي عوامل  

)1  .انس يا تواتر جريان و نوع جريان عبوري، فرك ، شدت جريان ولتاژ جريان  

  .مسير عبور جريان و مدت عبور جريان) 2

 از  عوامل ديگر، سطح تماس و ، نوع پوست ، ضخامت چربي امپدانس يا مقاومت بدن كه بسته به رطوبت پوست) 3
. باشد اهم متغير مي10000 تا 500  

گرفتگيعلل برق  

: دهدبرق گرفتگي به شش علت رخ مي  

  .)فاز( دارتماس با سيم برق) 1

  . تماس به سيم نول در شرايط يكسان نبودن ولتاژ در فازهاي مختلف) 2

  .قرار گرفتن بدن بين نول و زمين و عبور جريان مدار از بدن) 3

  .   ها دستگاه شدهدارتماس با بدنه برق) 4

)اثر خازني دستگاه (آنهادر زمان خاموش بودن هاي برقي تخليه بارهاي الكتريكي ذخيره شده در دستگاه )5  

  . ايجاد اختالف ولتاژ  بين دو قسمت از بدن) 6

  باشد متفاوت مياحتمال مرگ بر اثر جريان برق بسته به محل ورود و خروج جريان

. دهد نشان مي برق ميزان خطر و احتمال وقوع آن را بر حسب مسير جريانزيرجدول   

طر مرگميزان خ مسير جريان  احتمال وقوع 

هاي ديگراز سر به اندام )مرگبار( خيلي زياد   خيلي كم 

 متوسط زياد از يك دست به دست ديگر



 29 

 زياد خيلي زياد از دست به پا

 كم كم از يك پا به يك دست

 

ك تواند باعث مرگ يثانيه مي 1/0 ميلي آمپر در مدت زمان 25 شدت جريان ، مطابق با تحقيقات صورت گرفته
.  باشددر افراد مختلف متفاوت مي البته مقادير مذكور.  انسان شود  

 صدمات برق گرفتگي به انسان 

 سوختگي 

  ،ته وارد بدن شوديبطور كلي اگر الكتريس.   دارد بستگيسوختگي ناشي از برق گرفتگي به مدت و فشار الكتريكي
سوختگي در اثر برق مشخصات .  شود  ميسوختگي بدن را سبب شده در ضمن اينكه موجب ساير عوارض نيز

گاهي سوختگي به قدري عميق است كه از عضالت گذشته و به .  وختگيها تفاوت داردس، كه با بقيه  مخصوصي دارد
.  هاي محل سوختگي سفيد ، بي خون ، خشك و بدون تورم است حالت كناره در اين.  رسد استخوان و مفاصل مي

باشد و گاهي سوختگي بدون تماس پوست با  ر جرقه و حرارت ناشي از برق ميدر بعضي موارد سوختگي در اث
. گيرد آيد كه سطح وسيعتري را در بر مي منبع برق بوجود مي  

اين گرما عضالت .  آيد گرماي زيادي بوجود مي)  ران-بازو (در اثر عبور جريان برق زياد در قسمتهاي كم مقطع 
، كه اگر از حد معيني  شود فاسد شده و وارد جريان خون مي) ميگلوبين(له محلي را فاسد كرده و ماده رنگي عض

در بخشهاي بعد .  ميرد ها مسموم شده و شخص پس از چند روز به علت مسموميت مي ، كليه در خون تجاوز نمايد
.به كمكهاي اوليه سوختگي به طور كامل مي پردازيم   

ثير روي قلب أت  

، بعد رستمهايي مضاعف يا چهار برابر توليد  شود پيدا مي)  عادي و ناهماهنگغير(ابتدا ضربانهاي بي موقع 
پس از آن قلب به رعشه يا لرزش بطن .  رسد گردد و گاهي تعداد ضربانها تا هشت برابر ضربانهاي طبيعي مي مي
جر به از كار ، خطرات برق گرفتگي بسيار زياد بوده و ممكن است من ، كه هر گاه لرزش بطن پيدا شود افتد مي

، اين بيماري سبب ازدياد اوره در خون شده  نفروز ناراحتي كليوي است(افتادن قلب ، تنفس ، نفروز و مرگ گردد 
). گردد و عوارض زيادي را سبب مي  

 تأثير روي سلسله اعصاب و تنفس 

ريان باعث ضايعات قلب ، حتي اگر شدت ج نمايد  اختالل مهمي در اعصاب توليد نمي ،جريان متناوب با ولتاژ كم
برد، بدون آنكه قلب متوقف شود و  اما جريانهاي با ولتاژ زياد مركز تنفس واقع در پياز نخاع را از بين مي.  شود

نمايد و اگر جريان  جريان مستقيم به اندازه جريان متناوب ايجاد تشنج مي.  دهد مرگ در اثر تورم ريوي روي مي
. شود ، روي سلسله اعصاب اثر گذاشته و امكان شوك و فلج زياد مي ن عبور كند از بدآمپر 5/2مستقيم بيش از   
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دهند و همچنين سيستم   روي اعصاب قابليت تحريك و هدايت خود را از دست مي محيطييكبر اثر جريان الكتري
 اين انقباض شود و هنگامي كه جريان قطع شود ثير برق قرار گيرد داراي انقباضات متوالي ميأعضالني كه تحت ت

كند و اگر ولتاژ زياد باشد، قدرت انقباض و  حالت آستانه انقباض هر عضله فرق مي ، كه در اين رود نيز از بين مي
آيد  گاهي در اثر جريان برق روي عضله مخصوص استفراغهاي متوالي پديد مي.  رود انبساط عضالني از بين مي

.  كه ممكن است باعث خفگي گردد  

ر برق گرفتگيثر دؤعوامل م  

 شدت جريان 

، عامل مرگ مصدوم شدت  به عبارت ديگر.  شدت جريان در برق گرفتگي عامل اصلي و مخاطره آميز مي باشد
 كند و جريانهاي باالتر از  ميلي آمپر فقط لرزش خفيفي در بدن ايجاد مي2جريان برق با شدت .  باشد جريان مي

 ميلي آمپر خطر مرگ 30شود و در جريانهاي باالتر از   بدن ميميلي آمپر سبب بروز شوك زودگذر در سطح 9
: ، بستگي به عوامل زير دارد بطور كلي مقدار جرياني كه از بدن عبور مي كند.  كند انسان را تهديد مي  

. برقي كه شخص در معرض آن قرار گرفته است) ولتاژ(پتانسيل *   

   . فاق افتاده استشرايط عايق بودن مكاني كه حادثه در آن محل ات* 

. دهند مقاومتي كه پوست يا لباس شخص يا مجموعه آنها از خود نشان مي*   

  . محل تماس بدن با جسم هادي* 

. فشار و ميزان سطح تماس بدن با جسم هادي*   

.حاالت روحي فرد *   

  .مسير جريان برق* 

 مسير جريان برق

كند و از  ، انتخاب مي از راهي كه كمترين مقاومت را دارد، مسير خود را  شود وقتي جريان برق وارد بدن مي
اين ورود و خروج سبب از بين رفتن بافتها و ضايعات شديد مانند از .  شود اي نزديك اتصال به زمين خارج مي نقطه

دست راست و بالعكس ، از دست چپ به بطور خالصه جريان برق ممكن است .  شود بين رفتن عضو و حتي مرگ مي
دست راست به دست چپ ، پاي راست يا چپ ، از دست چپ به پاي چپ يا راست و يا از پاي راست به چپ و از 

، در هر حال اگر جريان برق به طريقي از بدن عبور كند كه  و يا از ميان سيستم عصبي مركزي عبور كندبالعكس 
.  باشد  مصدوم ميآميزترين حالت براي ، اين بدترين و مخاطره قلب در مسير آن قرار گيرد  

 نوع جريان

زيرا . تر از جريان برق مستقيم است جريان برق متناوب خطرناك.  در برق گرفتگي نوع جريان نيز بسيار مهم است
شود و در نتيجه آسيب  مي عضله شده و قطع جريان وصل شده به بدن طوالني ميئجريان متناوب باعث انقباض دا
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 چون قوسهاي  .  ، جريان مستقيم اثر تخريبي بيشتري دارد  در ولتاژهاي باالالبته.  شود وارده نيز تشديد مي
مراتب بيشتر از جريان  الكتريكي جريان مستقيم سوزانده تراست بنابراين شدت سوختگي در جريان مستقيم به

. ها ، شارژرها و خازنها نام برد توان از باطري از جمله منابع برق مستقيم مي.  متناوب است  

اومت بدن مق  

، عبور جريان برق از آنها حرارتهاي مختلف و در نتيجه  با توجه به عناصر مختلف تشكيل دهنده بافتهاي بدن
استخوان ، چربي ، تاندون ، پوست ، :   مقاومت بافتهاي بدن عبارتند از ترتيب. آورد بار ميه ضايعات متفاوتي را ب

خوان باالترين مقاومت و مايعات داخل رگها كمترين مقاومت را به عبارت ديگر است.  عضله ، عصب و عروق خوني
هر چه پوست ضخيم تر و جثه فرد بزرگتر .  پوست بدن نيز مقاومتهاي مختلفي نسبت به جريان برق دارد.  دارند
توان  مي.  شود مقاومت آن كمتر مي باشد تر ، مقاومت بدن نيز بيشتر خواهد بود و هر چه پوست مرطوب باشد
،   ولت بگذرد220بنابراين اگر مثالً از دو دست ولتاژ .   اهم در نظر گرفت1000 تا 500ومت بدن را بين مقا

. آمپر از بدن عبور خواهد كرد كه خطرناك است  ميلي 440 تا 220جرياني با شدت   

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

 اجزاي بدن مقاومت بر حسب اهم

 پوست خشك        60000تا  10000

 پوست خيس 1000

8000 تا 1000  پوست خراشيده شده 

 دست يا اندام داخلي 400  600تا 

 گوش تا گوش 100

:سطح تماس و فشار تماس   

.ود هر چه سطح تماس پوست با قسمت برق دار بيشتر باشد ، مقاومت آن كمتر شده و جريان عبوري بيشتر   مي ش  

:حاالت روحي فرد   

خستگي ، گرسنگي ، تشنگي ، بي خوابي ، عصبانيت و حتي بيماري از عواملي هستند كه مقاومت بدن را  مي 
.توانند به حد زيادي كم كنند   

 جريان قوي يا ولتاژ باال 

هاي شديد  ، بيهوشي فوري، فلج تنفسي و سوختگي ، بيهوشي شديد جريانهاي قوي سبب انقباضات عضالني شديد
همچنين ولتاژ .  گردد  انقباضات عضالني گاهي سبب پرتاب مصدوم و در نتيجه شكستگي استخوان مي.شود  مي

شود كه حاصل آن گاهي   درجه سانتيگراد مي4000 تا 2500زياد موجب ايجاد قوس الكتريكي و حرارتي معادل 
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،  هاي انتقال انرژي برق با ولتاژ زياد ي سيستمبنابراين در حوال.  باشد ذغال شدن يك عضو و حتي تمام بدن مي
در ضمن حتي در مواردي كه عبور جريان .  العاده شديد وجود دارد خطر ايجاد قوس الكتريكي و سوختگي فوق

،  تواند با تخليه الكتريكي خود خازني مدار مي ، زيرا اثر ، بالفاصله نبايد به مدار نزديك شد شود برق قطع مي
. بار آورده ريكي شده و صدماتي را بسبب قوس الكت  

:گرفتگي را كاهش داد توان خطر برق ميزير موارد رعايتبا   

از طريق استفاده از فرش يا سكوي عايق و دستكش و كفش  ( . نمودمقاومت الكتريكي بين بدن و زمين را زياد ) 1
  ) مناسب

قطع )   )ها وهاديهاارت نمودن دستگاه(دوروجود آمقاومت بسيار پائين ب مسيرهاي ديگري جهت عبور جريان با) 2
) قطع ارتباط فاز با زمين ( ها و ژنراتورهاسيم برگشت فاز از محل ترانس 3 

  از ولتاژهاي پائين  استفادهدر صورت امكان) 4 

 برق فشار ضعيف

:  زير را رعايت نمودنكات ايمني بايد كار با مدارات و وسايل الكتريكيدر حين   

. ودنمدار فرض  هاي برق را برقسيمبايد شه همي) 1   

. جهت تشخيص مدار الكتريكي از وسايل مناسب استفاده شود) 2   

از قبيل دستكش  ( .هنگام كار با مدارات و تجهيزات الكتريكي از تجهيزات حفاظتي مناسب استفاده شود) 3 
آالت ر فيوز گيرها و ابزا، انبرهاي حفاظتي،  ، زير پائي الستيكي  عينك و نقاب حفاظتي، ، كفش عايق الستيكي

. ) عايق  

    . هميشه از عالئم خطر استفاده شود )4 

. هاي مخاطره آميز محصور شوندمكان )5   

. هاي فلزي استفاده نشوداز نردبان )6   

واهد  زيرا در صورت تركيدن المپ عواقب وخيمي در پي خ ،هرگز مدارات الكتريكي با المپ امتحان نشود )7 
. داشت  

 تجهيزات، ، هاي الكتريكي ترتيب داده شود و وسايلسيم بطور منظم و مرتب برنامه بازديد از تجهيزات و )8 
.  خارج و معدوم شودمحلكليدها و فيوزهاي فرسوده و خراب بالفاصله از   

.  ننمايندشود در هنگام كار بر روي مدارات الكتريكي افراد به تنهائي اقدام بكارتوصيه مي )9   

  . تعمير وسايل برقي به افراد ماهر واگذار شود )10

. دنمتصل شو كنند به دوشاخه ارت دارولت استفاده مي 24 هاي وسايل الكتريكي كه از ولتاژ بااليسيم) 11  
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. كليه دستگاههاي سيار با كليد و فيوز به شبكه وصل شود) 12  

. ار كشيده نشودها بيش از حد توصيه شده ب هرگز از سيم) 13  

 

هاي نازك جهت مصارف ساختمان و كشاورزيجريان مجاز بعضي از سيم  

)آمپر (جريان نامي اندازه سيم )آمپر (جريان مجاز   

5/1  15 10 

5/2  20 16 

4 25 20 

6 35 25 

10 50 35 

:   در مورد سيم هاي برق و ساير تجهيزات كه در معابر عمومي قرار دارند عمومياحتياطهاي   

 كه روي تابلوهاي برق و تابلوهاي سيار نصب كرده اند توجه و  ايم هشدار دهندهئ در معابر عمومي به عال-1 
.مراقبت نماييد   

 از دستكاري به جعبه هاي انشعاب و باز كردن درب آنها و ساير تجهيزات برقي مثل تابلو هاي برق ، پايه هاي -2 
. امثالهم خودداري نماييدفلزي روشنايي ، دريچه ترمينال آنها و  

 در صورتيكه حفاري جهت كابل برق احداث شده و يا كارگران مشغول به كار هستند مراقبت نماييد تا خطري -3 
.  مسير حفاري كه تا چند روز پر نمي شود به منطقه برق خود اطالع دهيدضمناً.  متوجه شما نباشد  

در رابطه با تجهيزات برقي مثل تير شكستگي ، آتش سوزي در  در صورت مشاهده هرگونه اتفاق غير منتظره -4 
.  اطالع دهيدو اداره برق) 125(آتش نشاني  سازمان به مراتب را فوراً... تجهيزات برقي ، سيم پارگي و   

.  در هواي باراني و مرطوب ، تنه درختان و تيرهاي برق بخصوص تيرهاي فلزي را لمس نكنيد-5   
. نزديك و دستكاري نكنند، كه به دريچه باز شده پايه هاي روشنايي فلزي ؛ ت نماييد  مراقب ها از بچه-6   
كه تيرهاي سيماني برق روي هم انباشته شده و خطر لغزش تيرها وجود دارد ، بچه ها را محافظت   در جاهايي-7 

. نماييد  
. هرگز دست نزنيد سيم هاي لخت كه از روي تيرهاي برق به سطح پايين يا زمين افتاده  به-8   
.  مراقبت نماييد ، اشياء فلزي مثل آنتن تلويزيون به سيم هاي برق نزديك نشود-9   

.  اشياء فلزي را در ساختمان يا معابر به سيم هاي برق نزديك نكنيد-10  
. ست هاي زميني پارك نكنيدپ ماشين خود را مقابل -11  
گز تجهيزات برقي بيرون مثل جعبه انشعاب ها را باز و اقدام به  در صورتيكه اختاللي در برق منزل داريد ، هر-12

   .تعميير نكنيد
.  در رانندگي دقت نماييد بخصوص در شبها كه خودرو به تجهيزات برقي اصابت نكند-  13 



 34 

.  لوله هاي فلزي محافظ كابل جعبه انشعاب و ساير متعلقات را هرگز دست نزنيد-14  
.  را در اسرع وقت به نگهباني منطقه اطالع دهيد چراغ هاي خاموش روشنايي-15  
 از شبكه هاي برق اقدام به گرفتن برق غير مجاز نكنيد و ساير تخلفات مشاهده شده را به نگهباني منطقه -16

. اطالع دهيد  
 در موقع نصب يا جمع آوري تير برق و ترانس برق كه جرثقيل و كارگران مشغول به كار هستند، خطر باز -17  

.  محوطه خطر را در نظر داشته باشيدشدن زنجير و ساير خطرات وجود دارد شديداً  
مراقبت .   ممكن است بر اثر بي احتياطي كارگران برق در لحظاتي درب ورودي تجهيزات برقي باز باشد-18

. كه بچه ها و بزرگترها داخل پست نشوند و تجهيزات برقي را دست نزنند نماييد  
  ، به روي سيم هاي برق ريخته نشودبرف  ،ها مراقبت نماييد در هنگام برف روبي يا ساير موارد در پشت بام -19

. ، پارو و مواد عايق نيز هادي شده و خطر برق گرفتگي و حادثه وجود دارد ضمن اينكه در رطوبت  
ف فرو رود خطرات  تيرهاي چوبي كه آغشته به مواد سمي هستند ، اگر تراشه آن در دست بچه ها بعلت مختل-20

. عفونت دارد ، مراقبت نماييد  
 درختاني كه درگير با شبكه هستند بخصوص درختان ميوه مثل توت ، براي بچه ها و جوانان كه باالي درخت -21

. رفته اند در مواقعي امكان خطر دارد ، مراقب باشيد  
 اين مسئله بسيار خطرناك  ،ت نصب نكنيد هرگز روي تيرهاي برق و يا درب پست ها و ساير تابلوها ، اعالنا-22

تا بحال چندين حادثه منجر  . بخصوص نصب آگهي ها روي تير هاي برق كه خطر برق گرفتگي وجود دارد  ،است
.به فوت در اين قبيل موارد مشاهده شده است   

ت قير مذاب بسيار خطرا.  كارگران در معابر براي اتصال كابل هاي زمين از قير مذاب استفاده مي نمايند -23
  .به بچه ها و جوانان احتياط با برخورد به اين موارد را ياد آوري كنيد. جدي است 

 ايمني برق

بنابراين قبل از دست زدن به سيم يا .  در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود ، خطر برق گرفتگي حتمي است
يان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشيد كه ادوات برقي جهت تعمير و يا هر گونه بازرسي بايستي حتماً جر

  .گيرد جريان برق وجود ندارد و آزمايش وجود يا عدم وجود جريان برق توسط فازمتر صورت مي

   :اي از اصول اوليه ايمني برق پاره

      .      قبل از شروع تعمير وسايل برقي حتماً مجوز الزم را اخذ نمائيد -   

  .   كليد اصلي برق شبكه را قطع نموده و درب جعبه تقسيم را قفل نمائيد) تعمير(ر قبل از شروع به كا -

  .   ، با در آوردن فيوز جريان را قطع نمائيد چنانچه امكان قفل كردن جعبه وجود نداشته باشد -

.   در صورت امكان برچسب تعميرات نيز زده شود -

.   گاه ها را دارندفقط برقكاران اجازه كار بر روي شبكه يا دست -

تمامي دستگاههاي برقي بايد داراي سيم ارت باشند - .  
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تمامي كابلهاي معيوب بايد تعويض شوند - .  

.   از هر كابل فقط يك انشعاب گرفته شود -

.   تمامي دستگاهها بايد دو شاخه داشته باشند - 

براي تعمير يك وسيله برقي حتماً بايد دو شاخه آنرا در آوريد - .  

در كارهاي برقي هيچگاه شانسي عمل نكنيد - .  

گاه دو شاخه را با كشيدن كابل از پريز جدا نكنيد هيچ – .  

هرگز يك سيم برق لخت را لمس نكنيد - .  

  قبل از هر كاري به مسئولين اطالع دهيد ،در زمان حفاري اگر به كابل برقي برخورد نموديد - .

اي مرطوب با وسايل برقي مي تواند منجر به برق گرفتگي شودتوجه داشته باشيد كه كار در زمين ه - .  

  ولت باشد ، خطر برق گرفتگي در آنها كاهش يافته است25فقط دستگاههايي كه ولتاژ آنها كمتر از  - .

عبور  را حتماً بايد از درون يك لوله يا چيزي شبيه آن  هستندخودروهاكابلهاي برق كه در مسير عبور و مرور  -
                                                                                                                      .  داد

  .براي هر دستگاه فيوز مناسب را استفاده نموده و فيوزهاي سوخته را براي استفاده مجدد سيم پيچي نكنيد -

را رها كنيد  بلكه به آرامي آن ، را با فشار نكشيدهيچگاه كابل دستگاهي كه گير كرده است - .  

توجه داشته باشيد كه آتش سوزي ناشي از برق را فقط بايد با گاز يا پودر خاموش نمود ، استفاده از آب  -
  . خطرناك است

مدار شود بايد پس از اتمام عمليات و برقرار كردن  در صورتي كه قبل از شروع تعميرات ، محيط ايمن سازي مي -
   . سازي محيط برداشته شود ، عالئم هشدار دهنده و بطور كلي تجهيزات ايمني

٢ايمني برق  

مي   برابر تماس مستقيم كه در اين مبحث مطرح مي شود ، كليه مقررات و قوانيني  منظور از حفاظت افراد در
  . است پيش بيايددار ممكن باشد كه براي حفاظت پرسنل از خطراتي كه در هنگام لمس تجهيزات برق

 ولتاژ ايمن 

 ولت و در بين سيمهاي فاز و نول مدارها 42حداكثر ولتاژ ايمن به ولتاژ اسمي گفته مي شود كه در بين هاديها از 
 ولت تجاوز 29 و 50اين مقادير به ترتيب نبايد از  در مورد مدارهائي كه زير بار نيستند.  ولت تجاوز نكند 24از 

  ) هرتز خواهد بود50-60يجه فركانس ثرترين نتؤم(نمايد 
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 ولتاژ تماسي

ولتاژ تماسي ، بخشي از ولتاژ نشتي يا ولتاژ تخليه شده به زمين مي باشد كه ممكن است در معرض تماس افراد 
   .قرار گيرد

 اتصال زمين

 درصورت  ،دسيستم ارت عبارت است از متصل كردن بدنه تجهيزات به نحوي كه اطمينان حاصل شو اتصال زمين يا
.شد   و بدون هيچگونه خطري به زمين تخليه خواهدهر گونه نقص الكتريكي ، ولتاژ فوراً  

 توصيه هاي ايمني

ا به  هبا توجه به اينكه آناليز حوادث مرتبط با برق نشان مي دهد كه بسياري از اين نوع حوادث كه بعضي
و   كارگيري روشهاي ساده ه وقوع پيوسته اند كه با به  در اثر عللي ب ،پيامدهاي فاجعه باري نيز منتهي شده اند

زبان ساده ارائه گردد به  در اين بخش سعي مي شود كه توصيه هاي ايمني  .احتياطات بيشتر قابل پيشگيري بودند
شده در سه قسمت ، توصيه هاي ايمني براي مشتركين برق ، توصيه هاي عمومي و توصيه هاي  توصيه هاي ياد. 

:اي كاركنان صنعت برق ارائه مي گردد ايمني بر   

 

توصيه هاي ايمني براي مشتركين برق : الف  

 

همانطور كه بيان شد با خيس . دقت كنيد كه هيچ وقت با دست خيس و پاي برهنه به لوازم برقي دست نزند  - 
  ،ثرتر مي شودؤ مشدن بدن از مقاومت الكتريكي آن كاسته شده و لذا عبور جريان الكتريكي از بدن شديدتر و

    .ترين راه به زمين انتقال يابد زيرا جريان برق هميشه سعي دارد از نزديكترين و راحت

هنگام تعويض المپ ، كليد ، پريز يا تعمير هر وسيله يا هر دستگاه برقي ديگر سعي شود كه برق از طريق كنتور  - 
ه در هنگام سيم كشي ، سيم فاز در مدار كليد برق قرار در همين راستا بايستي دقت شود ك. قطع شده باشد ) فيوز(

در غير اينصورت .  با خاموش كردن جريان از طريق كليد جريان فاز قطع خواهد شد تگرفته باشد در اينصور
 ولي تماس  ، امكان روشن شدن المپ وجود نخواهد داشت ،رق و قطع شدن جريان نوربهرچند كه با بستن كليد 

روي  ستاده و يا قرارگيري دست بري زميني كه فرد روي آن اق انسان و تكميل مدار مثالً از طريسيم فاز با بدن
    .بدن و برق گرفتگي شود جر به عبور جريان ازندستگاه يا ديوار مي تواند م

 و به طور كلي استفاده از لوازم برقي معمولي در محيط هاي با درجه رطوبت باال نظير حمام توصيه نمي شود - 
گونه انشعاب برق در اين نوع محيط ها وجود نداشته و روشنايي آن از خارج  مكان هيچبايستي سعي شود حتي اإل

بخاطر . ثر ننمايد ؤها به المپ بايد طوري طراحي شود كه رطوبت در آن م در صورت نياز اتصال سيم. تامين شود 
    هاي ياد شده استفاده نشود  برقي معمولي در محيطهاي ها يا اجاق داشته باشيد كه تحت هيچ شرايطي از بخاري

    . از تعويض و تعمير آنها خودداري نماييد ،در هنگام روشن بودن المپ يا هر دستگاه برقي ديگر - 

زيرا ممكن است در اثر عبور و مرور مداوم افراد از ، دار را از زير فرش يا موكت عبور ندهيد  هيچگاه سيم برق - 
كه اندازه مقطع سيم با نوع  همچنين در صورتي. سيم صدمه ديده و حالت عايقي خود را از دست بدهد   ،روي آن

 سيم گرم شده و در نتيجه به مرور زمان با كاسته شدن از  ؛متناسب نباشد،  آن وصل است همصرف كننده اي كه ب
 به ذوب شدن و ايجاد جرقه مي كه سيم شروع  تا جائي ،خاصيت هدايتي آن شدت گرم شدن آن بيشتر مي گردد

كه در اغلب موارد كف پوشها ، فرشها ، موكتها و اين قبيل زيراندازها از مواد قابل اشتعالي نظير  از آنجائي. نمايد 
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.در نهايت ايجاد حريق مي نمايد    آتش گرفته و  ،نخ ، پالستيك ، پشم و الياف مصنوعي تهيه شده اند  

 زيرا آب هادي بسيار  ، كليدها و پريزها خيس نشوند ،ها و لوازم برقي مواظب باشيدهنگام تميز نمودن ديوار - 
در اين گونه . خطر جاني و مالي به همراه خواهد داشت ، كه وارد كليدها و پريزها شود  خوبي بوده و در صورتي
 فيوز را  ،و كليدها پريزها  كليد اصلي را از كنتور قطع و پس از اتمام كار و خشك شدن  ،مواقع قبل از شروع كار

    .وصل نماييد

دقت شود به مسير ، هاي ديواري ، تابلوها يا هر مورد ديگر  منظور نصب ساعته هنگام سوراخكاري ديوارها ب - 
.سيم كشي برق صدمه وارد نشود    

ه  ب الزم است آنها)  تر سانتيم120 تا 110كمتر از  (اگر پريزهاي برق در ارتفاع پاييني از ديوارها قرار دارد  - 
    .مسدود گردند، هاي ايمني كه به همين منظور ساخته شده است  وسيله درپوش

 تلويزيون در آنتنكه در اطراف ساختمان شبكه برق عبور نموده است هنگام تعويض يا دستكاري  در صورتي - 
كه با آن  ين نوع شبكه ها قبل از آنزيرا حوزه القايي حاصل از ا. پشت بام يا بالكن مواظب خطوط برق باشيد 

    .د خواهد شديهاي شد  با ايجاد قوس الكتريكي منجر به برق گرفتگي و سوختگيشودبرخورد 

 سيمهاي وسايل برقي به ويژه انواع قابل حمل و نقل از قبيل اتو ، پلوپز ، راديو و نظاير آن را هرچند وقت يك - 
.رگونه خرابي يا فرسودگي تعويض نماييد بار بازرسي كرده و در صورت مشاهده ه   

بارها مشاهده مي شود كه والدين به . كار بيافتد ه هيچ نوع اسباب بازي كودكان نبايستي بوسيله برق شبكه ب - 
ها از آدابتور استفاده نموده و بدين ترتيب كودك خود را  منظور صرفه جوئي به جاي باطري اينگونه اسباب بازي

.ق گرفتگي قرار مي دهند در معرض خطر بر   

 تا دو شاخه وسايل برقي و تلفن به اشتباه متمايز شودپريزهاي برق و تلفن را با انتخاب نوع مخصوص از يكديگر  - 
.درون پريزها قرار نگرفته و باعث صدمه ديدن وسايل ياد شده نشود    

هاي برقي از فيوز اتوماتيك و يا  گاههاي برق در منزل و خرابي دست براي قطع مدار در موقع اتصالي سيم - 
و  لباسشويي  بهتر است براي وسايلي مانند كولر،ماشين.مينياتوري با آمپراژ مناسب با ميزان مصرف استفاده شود

 از فيوزهاي  ، آمپر نياز دارند6خچال بزرگ ويتريني و آب گرمكن هاي برقي كه به جرياني بيش از يظرفشويي ، 
و از وارد شدن   جريان برق كل منزل قطع نشده  ،گونه وسايل  در موقع بروز اتصاالت در اينمجزا استفاده شود تا

.آسيب به وسايل ديگر جلوگيري شود    

 

توصيه هاي عمومي : ب  

 

در اين . مين مي شود أي ميادين ، پاركها ، معابر ، بلوارها و نظاير آن اغلب از طريق تيرهاي فلزي تيروشنا - 
اوقات  گاهي . تعبيه گرديده است توسط مسئولين برق دريچه هايي براي رفع عيوب و نصب فيوزتيرها اجباراً

تواند به حوادث   مي ،كنجكاوي اطفال و كودكان خردسال كه در آن اطراف به بازي و تفريح سرگرم مي باشند
ن خود و ارائه آموزشهاي الزم  لذا الزم است كه كليه خانواده ها عالوه بر مواظبت از فرزندا.ناگواري منتهي شود 

به آنها مبني بر عدم دستكاري اينگونه دريچه ها ، در صورت مشاهده هر گونه مورد خاص در اين زمينه مراتب را 
. اولين پست برق اطالع دهند  مسئولينبه   

 سازي لك شما خطوط انتقال و توزيع برق وجود دارد از شروع مراحل ساختماناگر در اطراف زمين يا ِم - 
موضوع را با شهرداري و شركتهاي برق در ميان بگذاريد تا عالوه بر اينكه از خطرات احتمالي برق گرفتگي 

. از نظر دعاوي حقوقي مشكلي پيش نيايد  ،پيشگيري شود   
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هاي شبكه فاقد روكش  هميشه مدنظر داشته باشيد سيم. باال رفتن از تيرهاي برق همواره خطرناك مي باشد  - 
. به آنها ممكن است به قيمت جان شما تمام شود ن و نزديك شدبوده   

نصب هر گونه اعالنات بصورت تابلوهاي معرف شغل يا تبليغاتي و غيره به تيرهاي شبكه عالوه بر خطرات برق  - 
از طرف ديگر تابلوهاي . سيسات برقي محسوب شده و پيگرد قانوني دارد أگرفتگي ، دخل و تصرف و دخالت در ت

صب شده مي تواند براي كاركنان اين صنعت هنگام كار روي شبكه ايجاد مزاحمت نموده و حتي به حوادث ن
    .خطرناك بيانجامد

دور ه  با يك تكه چوب خشك و يا با پيچاندن يك پارچه خشك بديد فوراًاگر با شخص برق گرفته اي مواجه ُش - 
در حين سرعت عمل خونسردي . يد تا از ناقل برق جدا شود دست خود لباس او را گرفته و به سمت محل امني بكش

مور نماييد تا اورژانس را أشخص ديگري را م. خود را حفظ كرده و در صورت نياز تنفس مصنوعي را آغاز نماييد 
.خبر كند    

دن به  از نزديك شدن به آن محل و دست ز ،ديددر هر محل يا مكاني كه با عالمت خطر برق گرفتگي مواجه ُش - 
    .آن خودداري كنيد

استفاده از برق غير مجاز عالوه بر اينكه فعل حرامي است و مي تواند حوادث شديدي را بدنبال داشته باشد  - 
    .قابل پيگرد قانوني نيز مي باشد

گر به  متوجه باشيد كه ا ،ي كني ساختمان و هر منظور ديگرهنگام حفاري به منظور لوله كشي آب يا گاز يا ِپ - 
ك يا نوار زرد رنگ خطر عالمت گذاري شده است حتماً در زير يعمقي رسيديد كه يك يا دو رديف آجر يا موزاي

   .در اينصورت عمليات را متوقف و سازمان مسئول را مطلع سازيد. سيسات برق ، گاز يا آب وجود دارد أآنها ت

 

توصيه هاي ايمني براي كاركنان صنعت برق : ج  

 

يد كه در هنگام تعميرات ، بعد از آزمايشات الزم و كسب اطمينان از بي برقي حتماً دو سمت محل كار دقت كن - 
.ثر نماييد ؤرا اتصال زمين عيني و م   

قبل از باال رفتن از تير كمربند ايمني ، ركاب ، كاله ايمني و ساير وسايل حفاظت فردي خود را بازديد و با  - 
.نماييد اطمينان كامل كار را شروع    

 هرچند كه عمر آنها زياد مي باشد ولي پايه آنها هميشه در )تيرهاي چوبي(قبل از صعود از تير اشباع شده  - 
    . از سالم بودن آنها اطمينان حاصل نمائيد ،معرض رطوبت زمين و در نتيجه پوسيدگي مي باشد

پس از .  خود شاهد قطع برق بوده باشيد اًگاه خط يا شبكه اي را بي برق تلقي نكنيد مگر اينكه عين هيچ - 
بخاطر داشته باشيد كه ارت كردن از يك طرف كافي .  خط را از دو طرف محل كار ارت نماييد اطمينان حتماً

.نيست    

 هر دو خط را  حتماً ،هميشه به خاطر داشته باشيد اگر روي يك تير ، دو خط با فيدرهاي مجزا انتهايي شده اند - 
    . نمائيدقطع و ارت

به هم در خطوط فشار متوسط و قوي مشكلي را حل نمي كند زيرا ممكن است به علت ) فازها(بستن سه سيم  - 
محافظت الكتريكي ، هادي الكتريكي نسبت به بدنه : مقره يا ايزوالتور  ( نشت برق ناشي از ترك يك مقره معيوب

   . فاز تبديل به يك فاز شوددار و در نتيجه سه  كنسول برق)دكلها و تيرهاي برق 

هاي با الياف مصنوعي باعث مي شود كه هنگام حوادث منجر به ايجاد قوس الكتريكي ، الياف  استفاده از لباس - 
راحتي سوخته و به گوشت و پوست بدن مصدوم وارد شود كه اين امر با شدت بخشيدن به جراحات ، معالجه را ه ب
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 شبكه هاي برق از نوع نخي مي    ترين لباس جهت كار برروي مناسب. مي كند مشكل و زمان بهبودي را طوالني 
.ها از زيپ و دگمه هاي فلزي استفاده نشود  گونه لباس دقت شود كه در ساخت اين. باشد    

     .همراه خواهد داشته استفاده از انبر دست به جاي فيوزكش خطر سوختن سرو صورت را ب - 

ر عمومي و انجام تعميرات يا تعويض المپ معبر باليتي مخصوصاً كار كردن با باالبرها در معاعفدر انجام هر نوع  - 
براي پيشگيري از .  ايمن سازي اطراف محيط كار را فراموش نكنيد  ،وسط خيابانها و بلوارها و پاركها و خيابانها

. نمائيد   استاندارد استفادهثر و مطابق باؤدهنده م برخورد وسايط نقليه با باالبرها از اعالم هشدار  

كم كردن سرعت ، تابلوهاي هشدار دهنده مي بايست در محلي قرار بگيرند كه راننده عبوري فرصت فكر كردن  -
    .عبارت بهتر فرصت تصميم گيري و اجراء داشته باشنده و تغيير مسير و ب

  :رعد و برق 
 حادثه اي زيبا ولي خطرناك

كتريكي است كه در اثر انتقال الكتريسيته ساكن بين دو ابر يا بين ابر و زمين ايجاد مي رعد و برق نوعي تخليه ال
. ، معموالً بيشترين تخليه الكتريكي صورت مي گيرد هاي شديد در رعد و برق.  شود  
   رعايت نكات ايمني در داخل ساختمان)الف
. مگر آنكه الزم باشد، در منزل بمانيد و بيرون نرويد   وقتي رعد و برق رخ مي دهد)1  
. ، برق گير نصب كنيد  به منظور جلوگيري از آتش سوزي ناشي از صاعقه بر روي ساختمانهاي بلند)2  
.  هاي الكتريكي دور شويد ، شوفاژ و يا ديگر هادي ، بخاري ديواري  از درب و پنجره)3  
. يد دو شاخه وسايل برقي مانند تلويزيون و راديو را از برق بيرون بكش)4  
  رعايت نكات ايمني در خارج از ساختمان )ب
را خم   پاهاي خود را نزديك يكديگر قرار دهيد و سر خود   زانو بزنيد ،ديد، گرفتار طوفان ُش اگر در فضاي باز) 1 

. كنيد  
. ، دور شويد ، قرار نگيريد و از باالي تپه ها و نقاط مرتفع  در ارتفاعات و مناطق باز)2   
وقوع    و در صورت ، ، دوچرخه و ماشين چمن زني استفاده نكنيد  ، موتور سيكلت زاتي مانند تراكتور از تجهي)3 

بند رخت و  ،  هاي فلزي همچنين از بيل.  ، هادي الكتريسيته هستند ؛ زيرا اين وسايل رعد و برق از آنها دور شويد
. غيره استفاده نكنيد  

. ، دور شويد ، خطوط تلفن و برق  از حصارهاي فلزي)4   
  ؛ زيرا به علت   نزديك شدن به درختان و يا قرار گرفتن در زير آنها ممكن است خطر جانبي داشته باشد)5 

. ، لذا از اين كار خودداري كنيد ، امكان آتش سوزي وجود دارد برخورد برق و حرارت حاصل از آن  
افتادن    ؛ زيرا احتمال فروريختن و  ه ها پناه نگيريد، مخازن و شيش ، سيمهاي برق هوايي هاي بتوني  زير ستون)6 

. آنها وجود دارد  
  .   در صورتيكه در اتومبيل هستيد از درختاني كه ممكن است روي آن بيفتد دور شويد و سپس پارك كنيد)7 

  . موتور و راديوي ماشين را خاموش كنيد و آنتن آن را پايين بكشيد
. ها را به پناهگاه ببريد  حيوانات اهلي و دام اگر در مزرعه هستيد فوراً)8   
. ، قالب ماهيگيري و لوازم فلزي خانه دست نزنيد ، نرده هاي آهني  به اشياي فلزي از قبيل دوچرخه)9   

. ، فوراً از آب بيرون بياييد  اگر در حال شنا كردن يا در قايق هستيد)10  
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:نخاعي  ضايعه  افرادساختمان برقي وسايل و سيستم مورد در ايمني نكات  

      و مناسب جنس از بايستي نخاعي ضايعه افراد اتاق و سكونت محل اتصاالت و برقي وسايل  مجموعه-1 
 آمپر با متناسب   و استاندارد مناسب ، بايستي ساختمان رساني برق شبكه سيستم  همچنين.شوند  انتخاب استاندارد
 كامل با         رعايت و مربوطه متخصصين نظر زير برق از وري بهره با كشي سيم اجراي گونه هر و باشد مصرفي
  . باشد  استاندارد فني ضوابط و ايمني موارد

  كل    در قبيل اين از و مينياتوري كليدهاي برقي ، هيترهاي آويز ، روشنائي روكار ، هاي كشي سيم  كليه-2 
 هر  و گرفته  قرار متخصص و فني افراد تأييد و بازديد مورد بايستي نخاعي ضايعه فرد اتاق به خصوص ساختمان

. شود  رفع افراد اين توسط آن نقص گونه  

  .است  ممنوع نخاعي ضايعه افراد اتاق يا منزل كف در برق راهي سه يا كشي سيم هرگونه  وجود-3 

         بايستي) آنان رويلچ به خصوص (نخاعي ضايعه افراد تردد مسير كليه در برق سيم هاي قراردادن  از-4 
   .آورد  به عمل ممانعت

. شود  خودداري وسايل ساير و موكت و فرش ، كمدها زير در برق سيم هاي قراردادن  از-5   

.  شود  خودداري جداً سيم ها كردن وصله و از مجاز نبوده دوم دسته يا ضعيف و نامناسب سيم هاي از  استفاده-6   

. شود  اقدام آنها ترميم به نسبت فوراً لخت ، هاي سيم هگون هر مشاهده محض  به-7   

   و ، ضربه همچون عواملي از بايستي غيره و سيم ها و فيوزها ، كنتورها از اعم ساختمان برقي اجزاي  كليه-8 
. شوند  محافظت مطلوبي نحو به آفتاب و باران و باد مثل جوي عوامل  

. گيرد  قرار مناسب نسوز تخته آنها زير بايستي و باشند مناسب وعن از بايستي استفاده مورد  فيوزهاي-9   

 در استفاده   مورد برقي وسايل مجاورت و نزديكي در هيچ وجه به نبايستي گرم نقاط و حرارتي منابع  كليه-10
. گيرند  قرار منزل  

.گيرند  قرار برق سيم هاي مجاورت در نبايستي گاز شلنگ هاي و ها  لوله-11  

.شوند  داده قرار برنده اشياء و اجسام برخورد معرض در و مجاورت در نبايستي برق يم هاي س-12  

    در اشتعال قابل مواد قراردادن از به ويژه . گيرند قرار برقي وسايل مجاورت در نبايستي اشتعال قابل  مواد-13
     .شود  جلوگيري نخاعي ضايعه فرد اتاق

.پذيرد  صورت ذيصالح و متخصص افراد توسط بايستي برقي يلوسا تعميراتي كار گونه  هر-14  

 وصل جريان خاطر اطمينان و كار اتمام از بعد و قطع قسمت آن برق ، تعميراتي كار هرگونه جهت است  بهتر-15
. گردد   
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 افراد حركتي محدوديت هاي به توجه با و. كرد  وصل پريز يك به را برقي وسيله چند نبايستي  هيچ گاه-16
 بيني پيش نخاعي ضايعه فرد اتاق مختلف قسمت هاي در كافي تعداد به و مختلف فواصل در پريز نخاعي ، ضايعه
. شود   

  با نخاعي ضايعه فرد برخورد امكان كه گيرند قرار نحوي به و ايمن ارتفاع در بايستي حرارتي برقي  وسايل-17
  . باشد  نداشته وجود آنها

 نحو      به ويلچرآنان و نخاعي ضايعه فرد برخورد مسير از بايستي نيز ساختمان ايپريزه و كليدها  كليه-18
. شوند  محافظت مناسبي  

. شود  كشيده بيرون برق پريز از آن شاخه دو است بهتر برقي وسايل با كار اتمام از  بعد-19  

برق انبارداري نامه آيين  

.گردد  احداث درب به و نزديك انبار در داخل اي هشيش اتاقكي بايستي انبار ، مسئول استقرار جهت -1   

در    انبار خارج مختلف با قسمتهاي سيم بي و تلفن ارتباطي از وسايل با يكي حداقل بايستي مي هر انبار -2 
   .باشد ارتباط

.باشد  استاندارد) گير صاعقه (گير برق الكترود مجهز به بايد انبار ساختمان -3   

در        تغيير هرگونه و ايجاد بوده ايمني استانداردهاي با منطبق دقيقاٌ بايستي در انبار يرسان برق سيستم -4 
.بود  خواهد و ايمني فني مسئولين كتبي اجازه به منوط انبار داخل برق شبكه وضعيت  

 سته       ب گرمايش كار بايد از سيستم اين و براي انبارممنوع در محوطه برقي گرمازاي از وسايل استفاده -5 
  .نمود  استفاده) ياكوئل شوفاژ(

    شود  استفاده) سقف به چسبيده (سقفي از المپهاي اإلمكان حتي انبار بايستي مصنوعي روشنايي تأمين براي -6 
 در كاالها و مواد       موجود رديف سطح از باالترين متر يك حداقل بايد از سقف آويزان المپ هاي اين ارتفاع. 

.باشد  التربا قفسه  

.باشد  اي كركره حفاظ مجهز به هواكش سيستم مجهز به هرانبار بايستي -7   

.شود  چك مرتب انبار بايد به طور و رطوبت حرارت درجه -8   

.قرار بگيرد  ايمن و در جاي خارج از انبار بايستي برق تابلوهاي -9   

  .شود معين قرمز رنگ بايد به باشد مي حريق اطفاء سيستم كه جاهايي -10

.شوند  تفكيك يكديگر از نامتجانس كاالهاي -11  

:نكاتي كه بايد در هنگام صاعقه رعايت شود تا باعث پيشگيري از برق گرفتگي شود  

  دوري از درختان و پايه هاي برق-١
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  گريز از روي ارتفاعات-٢

  يا جاي گودزمين روي خوابيدن -٣

  صاعقه از ناشي حوادث از جلوگيري

  :نمود  اتخاذ حفاظتي تدابير صاعقه عليه بايد زير دموار در

. شود  مي انبار يا و مصرف تهيه ، اشتعال قابل مواد آنها در كه هايي محل و ابنيه )الف  

. ديگر  اشتعال قابل مايعات گونه هر و رنگ روغني ، نفتي ، مايعات مخزن هاي تانك )ب  

.مرتفع  دودكش هاي )ج  

  :گردد اتخاذ بايد زير موارد در مخصوصاً حفاظتي تدابير پيوندد مي وقوع به  كرّاتبه صاعقه كه مناطقي در*

 الكتريسته هدايت نظر از و بوده فلزي پوشش داراي آنها بدنه يا سقف كه هايي ساختمان ساير و مخازن  بناها ،-
 اتصال زمين به صحيح بطور الكتريكي نظر از بايد اند گرفته قرار عايق پايه روي بر ولي باشند مي متصل به هم
. شود  داده  

 قابل مواد عمليات برج هاي اشتعال ، قابل مواد حاوي مخازن بايستي ساكن برق مخاطرات از جلوگيري نظر  از-
 مورد مرتبه يك شش ماه هر اقالً كه بوده مؤثري زمين اتصال داراي اشتعال ، قابل مواد معبر هاي لوله و اشتعال
. شود  تعمير لزوم صورت در و گرفته قرار قيقد و آزمايش معاينه  

 در مذكور اشياء يا اشخاصي و داشته وجود اشياء در يا اشخاص در ساكن برق شدن ذخيره امكان كه اماكني  در-
 غيره و بيمارستانها در عمل اتاق در كه كيفيتي مانند (گيرند قرار انفجار يا اشتعال قابل گازهاي با تماس معرض
 اتخاذ الزم تدابير بايستي آن خطرات دفع و ساكن برق تخليه از ناشي جرقه ايجاد از جلوگيري براي )دارد وجود

. شود  بيني پيش و  

   آن منضمات و گير برق

 نقطه از آنها فلزي پوشش كه هايي ساختمان در يا و شده ساخته الكتريسته عايق مصالح از كه هايي ساختمان -
 زمين اتصال و جريان هادي هاي رشته گير برق ميله با بايستي نيستند ، متصل به هم الكتريسته جريان هدايت نظر
. شوند  مجهز  

 آمدگي پيش يا بوده مرتفع ساختمان بدنه به نسبت كه ديگر فلزي اشياء و تهويه هاي دستگاه و دودكش ها -
. د شو داده اتصال ساختمان گير برق سيستم به اطميناني قابل به طريق بايد دارند  

 گير برق هاي      سيم از) فوت 6 (متر80/1 حدود در اي فاصله و در رفته بكار بنايي داخل در كه فلزي  اجسام-
.شود  داده اتصال آن با بايد گرفته قرار  

 به بنا داخل در نقطه باالترين از را مذكور جسم بايد دارد وجود بزرگي با ابعاد فلزي اجسام كه بنايي داخل  در-
. داد  اتصال زمين  
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 8/1 از بيش اي فاصله به و باشد بنا يك داخل در) فوت 6 (متر 8/1 از بيش آنها ابعاد از يكي كه فلزي  اجسام-
.شود  داده اتصال زمين به مستقل به طور بايد باشد گرفته قرار گير برق سيم از) فوت 6 (متر  

 تعمير لزوم صورت در و گرديده آزمايش و بازرسي بهمرت يك ماه 6 هر اقالً بايد آن منضمات و گيرها برق  كليه-
. گردد   

  شكن صاعقه

 مي ساختمان وارد كه تلويزيون و راديو تلفن ، برق ، نيروي روشنايي ، به مربوط هوايي هاي سيم كليه مورد  در-
.نباشد  ضروري آن      وجود فني نظر از آنكه مگر بوده شكن صاعقه وسيله به مجهز بنا به ورود از قبل بايد شود  

 دستورات ايمني و حفاظت برقكاران
 -2  را از خود دور نمايند... برقكاران موظفند هنگام كار تمام اشياء فلزي از قبيل ساعت ، انگشتر ، گردنبند و-1 

 و فرد  نفرممنوع مي باشد در گروههاي دو نفره ، انجام كار همزمان در ارتفاع و يا روي تابلو براي بيش از يك
  . دوم بايد مراقب بر چگونگي اجراي صحيح كار باشد

.صورت غير استاندارد و به هرگونه روش شخصي ممنوع مي باشد ه  قطع و وصل مدار ب-3   
    در مدت زمان انجام كار گروه تعميرات روي تجهيزات الكتريكي ، بايستي وسيله نقليه گروه در محل كار-4 

. آماده باشد  
. به حد كافي موجود باشد ايد نور در محيط كار ب-5   
. دار ممنوع است انجام كار روي خطوط برق) رعد و برق(در شرايط جوي غير عادي  -6   
.  هر گونه تغيير در لوازم ايمني استاندارد شده ممنوع مي باشد-7   
. ست در صورت نياز به كار نفر دوم روي يك پايه ، صعود و فرود تا استقرار نفر اول ممنوع ا-8   
قبل  دار ميسر نباشد الزم است  صورت برقه كه شبكه به طريقي احداث شده باشد كه انجام كار ب  در صورتي-9 

. از هر گونه عمليات روي شبكه مورد نظر فرم قطع و وصل مدار دريافت گردد  
. افراد اجرايي بايستي از لوازم ايمني و ابزار كار سالم استفاده نمايند -10  
.كار حضور سرپرست گروه در محل كار الزامي است  هنگام -11  
   افراد گروه اجرايي موظف مي باشند ضمن استفاده از لوازم ايمني و ابزار كار موارد زير را رعايت نمايند-12

افراد مي بايستي لوازم ايمني و ابزار كار را سالم و تميز (تميز و سالم نگهداشتن لوازم ايمني و ابزار كار : الف 
.) هداشته و از بكار بردن لوازم ايمني و ابزار كار معيوب خودداري نمايندنگ  
افراد مي بايستي لوازم و ابزار كار را بطور صحيح بكار گرفته و در حمل آن (حمل و كاربرد صحيح لوازم : ب 

. عمل آورده و از انداختن آنها به اطراف خودداري نماينده رعايت احتياط را ب  
تفاده از خودرو ، موتورسيكلت ، ماشين آالت و ماشين آالت سنگين ، رعايت مقررات ايمني و  در صورت اس-13

.خاص آن الزامي است   
. در صورت استفاده از موتور سيكلت بايستي از كاله ايمني استفاده شود -14  
 حريق ، فالشر و ژكتور ، كپسول اطفاء و خودرو اتفاقات بايد مجهز به بي سيم ، آژير ، چراغ گردان ، پر-15

  .كمربند ايمني باشد
. در صورت استفاده از نردبان مقررات ايمني و خاص مربوطه الزامي است -16  
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صورت عمودي نفر ه  در صورت نياز به نردبان با ارتفاع بيش از سه متر ، ضمن مهار نمودن نردبان به پايه و ب-17
. هاي الزم را به عمل آورد دوم همكاري  

موظف مي باشند قبل از اجراي كار و بعد از آن موضوع قطع و وصل نمودن برق مدار را به اطالع  مجريان -18
. مشتركين برسانند  

    سيسات خطر آفرين باشدأ چنانچه وضعيت شبكه به طريقي باشد كه براي افراد اجرايي ، اهالي و يا ت-19
    .بايستي شبكه بالفاصله از نزديكترين محل قطع گردد 

. موريت حق رانندگي خودرو اتفاقات را نداردأبرقكار گروه اتفاقات هنگام عزيمت به م -20  
 در صورت كار با شبكه بي برق ، پس از جدا نمودن شبكه از منبع تغذيه و قطع كليد راه انداز معابر و -21

. بايستي طرفين محل كار اتصال زمين گردد، آزمايشات بي برقي مدار   
منظور حصول اطمينان از بي برق بودن مدار با استفاده از ولت سنج ضمن رعايت ه كي ب آزمايش الكتري-22

  .فاصله مجاز
طريقي كه تا پايان كار نيازي ه  بستن دستگاه اتصال زمين موقت در طرفين محل كار و در معرض ديد مجري ب-23

  .به جابجايي آن نباشد
  تخليه الكتريكي مدار-24
. برق مدار اطمينان حاصل شود كه مدار سالم و افراد مشغول كار نمي باشند قبل از وصل نمودن -25  
 كارگران نبايد از سيم مهار ، ميخ ها ، تسمه ها ، سيم ها و امثال آن كه ممكن است استحكام كافي نداشته -26

. باشد آويزان شوند  
. دستكش عايق الستيكي را بدون روكش چرمي نبايد بكار برد -27  
سيسات مشابه وارد خواهد شد بايد أ به تيرها و يا تز نصب يا برچيدن هادي يا كابل ، نيرويي كه بعداً قبل ا-28

. حامل نيرو به عمل آيد ءمورد نظر قرار گيرد و اقدام الزم جهت جلوگيري از انهدام اجزاء يا اشيا  
  .د از جنس غير هادي باشنددار مورد استفاده قرار مي گيرند باي هايي كه در نزديكي خطوط برق  طناب-29

برقفرهنگ اصطالحات   

 متقاضي 

شخص حقيقي يا حقوقي كه برقراري انشعاب يا انشعابهاي برق و يا تغيير در قدرت و يا در مشخصات انشعاب و يا انشعابهاي موجود را درخواست كرده 
.  ولي هنوز درخواست وي انجام نگرفته باشد  

 مشترك 
.   بر طبق مقررات برقرار شده باشد ، شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب يا انشعابهاي مورد تقاضاي وي  : مشترك عبارت است از   

 شركت 
، انتقال و توزيع نيرو و يا بخشي از اين امور اشتغال داشته و برق  شركت يا سازماني كه به موجب مقررات قانوني به كار توليد:  شركت عبارت است از
   .گردد ، مشترك آن مي مايد و متقاضي پس از برقراري انشعابن متقاضي را تأمين مي

هاي فشار ضعيف عمومي  شبكه  
كليه خطوط هوايي يا زميني و ساير تأسيسات فشار ضعيف كه براي توزيع نيرو از پستهاي عمومي توزيع در :  هاي فشار ضعيف عمومي عبارتند از شبكه

 متعلق به شوند و كالً  طريق جعبه انشعاب يا جعبه تقسيم و يا به طور مستقيم به خطوط سرويس مربوط مي ازمعابر و گذرگاههاي عمومي داير و معموالً
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.  باشند  شركت مي  
ولتاژ اوليه ، ولتاژ ثانويه    
.  نامند  در هر پست ترانسفور ماتور ولتاژ باالتر را ولتاژ اوليه و ولتاژ پايين تر را ولتاژ ثانويه مي   

  قوي عمومي شبكه هاي فشار 
 كيلوولت يا بيشتر كه برحسب مورد براي 11شبكه هاي فشار قوي عمومي عبارتند از كليه خطوط هوايي يا زميني و پستهاي فشار قوي با ولتاژهاي 

.  باشند  متعلق به شركت مي" انتقال يا توزيع نيروي برق داير و كال  
.  شوند هاي فشار متوسط ناميده مي  كيلوولت به طور اخص شبكه 33و  20،  11  خطوط و پستهاي هوايي يا زميني با ولتاژهاي  
.  شوند هاي فوق توزيع ناميده مي  كيلوولت به طور اخص شبكه132 و 66 ،  63خطوط هوايي يا زميني و پستهاي با ولتاژهاي   
.  شوند نتقال ناميده ميهاي ا كيلوولت به طور اخص شبكه  400 و 230خطوط هوايي يا زميني و پستهاي با ولتاژهاي   

فيدر    
فيدر عبارت است ازمجموعه اي از وسايل قطع و وصل با ولتاژ اسمي معين كه براي دريافت برق از باالدست سيستم برق رساني و تحويل آن به پايين 

  : شوند نامه به شرح ذيل دسته بندي مي فيدرها به لحاظ شمول مفاد اين آيين. گردد دست سيستم تعبيه مي
اق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزيع قرار تفيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست فوق توزيع عبارت است از تابلو و تجهيزات آن كه در ا

   . گردد گرفته و خط فشار متوسط ازآن تغذيه مي
ايي و يا يك سري قطع كننده كه خط انشعابي از آن هو) سكسيونر(فيدر در مورد خط فشار متوسط انشعابي از خط موجود عبارت است از جداساز  

.  شود طريق تغذيه مي  
قابل قطع زير بار و يا تابلوي كليد ) سكسيونر(فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست توزيع زميني عبارت است از تابلوي جداساز 

.  نمايد كه خط خروجي مذكور را تغذيه مي) دژنكتور(  
و يا تابلو سكسيونر فيوزدار كه ترانسفورماتور را به شبكه فشار قوي ) دژنكتور ( نسفورماتور در پست زميني عبارت است از تابلوي كليدفيدر فشار قوي ترا

   .  دهد اتصال مي
ط به ها و برقگيرها كه در محل اتصال خط فشار متوس كننده فيدر در مورد پست ترانسفورماتور توزيع هوايي عبارت است از مجموع قطع

.  شوند ترانسفورماتور نصب مي  
فيدر در مورد خطهاي خروجي فشار ضعيف عبارت است از كليد يا كليد فيوز نصب شده در تابلوي فشارضعيف پست ترانسفورماتور كه از طريق آن 

.  گردد ارسال مي) يا مصرف كنندگان(كننده  برق فشارضعيف براي مصرف  
.  از يك خط خروجي باشد، هر كليد فيوز منصوب در ابتداي هر خط خروجي يك فيدر محسوب خواهد شدچنانچه تابلوي فشار ضعيف داراي بيش
.  و قيمت تابلو را بايد به نسبت بين كليد فيوزهاي خروجي موجود تقسيم كرد) كليد خروجي ترانسفورماتور(در اين صورت بهاي كليد كل اتوماتيك   

 خطوط نيرورساني  
.  شوند كنند خطوط نيرورساني ناميده مي زيع و توزيع كه شبكه عمومي موجود را با ظرفيت كافي به نقطه تحويل متصل مي، فوق تو خطوط انتقال  

) در شبكه فشار ضعيف(خط سرويس    
ت و خط سرويس عبارت است از بخشي از خطوط نيرورساني كه مقطع آن متناسب با قدرت انشعاب يا انشعابات متقاضي در نظر گرفته شده اس

.  باشند  متعلق به شركت و در اختيار آن ميخطوط سرويس كالً.  كند شبكه فشار ضعيف عمومي يا پست عمومي توزيع را به نقطه تحويل متصل مي  
وسايل اندازه گيري و كنترل    

ههاي مربوطه كه به منظور محدود كردن يا ، ساعت فرمان و ساير ملحقات و كليه وسايل و دستگا ، فيوزها كنتور يا كنتورها:  اين وسايل عبارتند از
محل نصب اين وسايل . باشند شوند و در اختيار شركت مي بر طبق قرارداد در نقطه تحويل نصب مي) اكتيو و راكتيو(سنجش مقدار توان و انرژي برق 

.  گردد در تمامي موارد توسط شركت تعيين مي  
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گيري  شود و در آن محل وسايل اندازه  كه تأسيسات شركت به تأسيسات مشترك اتصال داده مياي نقطه تحويل عبارت است از نقطه   :نقطه تحويل
.  گردد نصب مي  

  برقي مشترك   اختصاصي خطوط نيرورساني و تأسيسات
 ، وسايل و دستگاه كليه خطوط انتقال و فوق توزيع و توزيع و تمام سيم كشي ها:  خطوط نيرورساني و تأسيسات اختصاصي برقي مشترك عبارتند از

نگهداري و تعمير و كنترل كليه خطوط نيرورساني و تأسيسات اختصاصي برقي مشترك بر عهده او .  اند هاي برقي كه بعد از نقطه تحويل واقع شده
.  باشد مي  
قرارداد برقراري انشعاب برق    

.  گردد ، كه بر طبق مفاد آن انشعاب برق داير مي ضيقرارداد برقراري انشعاب برق عبارت است از قرارداد منعقده بين شركت و متقا  
انشعاب برق    

 بر طبق مقررات  انشعاب برق عبارت است از امكان استفاده مجاز از انرژي الكتريكي كه از طريق داير كردن خطوط و وسايل اندازه گيري الزم
.  شود محقق مي  

  انشعاب برق فشار ضعيف

.   درصد5، با تغييرات مثبت و منفي   ولت400 ولت و سه فاز با ولتاژ 230ست از انشعاب برق يكفاز با ولتاژ  انشعاب برق فشار ضعيف عبارت ا  
.   كيلوولت و بيشتر11انشعاب برق فشار قوي عبارت است از انشعاب برق با ولتاژهاي :  انشعاب برق فشار قوي   
تأمين برق    

  هرتز با تغييرات50ورد تعهد شركت در قرارداد منعقده در نقطه تحويل با ولتاژ استاندارد و فركانس تأمين برق عبارت است از عرضه توان و انرژي م
.   مثبت و منفي ، اعم از اينكه مشترك از توان و انرژي استفاده بنمايد يا ننمايد3/0  

انواع انشعابهاي برق    
:  ستانواع انشعابهاي برق بر اساس نوع فعاليت و كاربري به شرح زير ا  

 كار انداختن و استفاده از   به منظور بهشود كه صرفاً  انشعاب برق براي مصارف خانگي به انشعابي اطالق مي :  انشعاب برق مصارف خانگي )الف
ه به واحد مسكوني در مناطق شهري عبارت است از مكاني براي زندگي ك.  گردد وسايل و تجهيزات متعارف خانگي در واحدهاي مسكوني داير مي

مستقل و يا مرتبط ) اعم از اينكه در داشته و يا نداشته باشد(اق و يك آشپزخانه و يك سرويس بوده و ورودي آن تتشخيص شركت حداقل داراي يك ا
.  باشد تشخيص واحد مسكوني در روستاها به عهده شركت مي. به راهروي اشتراكي و سيم كشي آن مجزا باشد  

، تهويه مطبوع يا روشنايي عمومي و  ، شوفاژ  اين انشعاب براي به كار انداختن تأسيسات اشتراكي مانند آسانسور : كيانشعاب برق مصارف اشترا) ب 
به هر .  گردد هاي ساختماني مسكوني و شهركهاي مسكوني و صنعتي و عمومي به طور جدا از ساير انشعابات داير مي امثال آن در بلوكها و مجموعه

در . گردد اختماني كه همه واحدهاي آن داراي كاربري يكسان باشند تنها يك انشعاب براي مصارف اشتراكي واگذار ميبلوك و يا مجموعه س
شود مجزا باشد   در آنها انجام مي )مسكوني، تجاري، عمومي و غيره(صورتي كه تأسيسات اشتراكي بلوك ها و يا مجموعه هايي كه چند نوع فعاليت 

.  اب اشتراكي واگذار نمودتوان بيش از يك انشع مي  

   به كار رود شود كه براي خدمات عمومي  انشعاب برق براي مصارف عمومي به انشعابي اطالق مي : انشعاب برق مصارف عمومي) ج 

 
اي سطحي و زيرزميني شود كه از نيروي برق براي پمپاژ آبه  انشعاب برق توليد كشاورزي به انشعابي اطالق مي  : )كشاورزي(انشعاب برق توليد ) د 

.  باشد اي نيز مي برداري از سازمانهاي آب منطقه كند و داراي پروانه معتبر بهره و يا پمپاژ مجدد آب براي توليد محصوالت كشاورزي استفاده مي  
هاي مربوطه  رق را با تعرفهكليه چاههاي آب غير كشاورزي با توجه به كاربردشان برحسب مورد بهاي ب:   انشعاب برق چاههاي آب غير كشاورزي- 

.  پرداخت خواهند نمود  
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 به كار انداختن و  شود كه از برق براي  به انشعابي اطالق مي )صنعت و معدن( انشعاب برق توليد   : )صنعت و معدن(انشعاب برق توليد ) ه 
مشخص شده در (هاي كشاورزي و دامي در كارگاهها  ورده، صنايع كشاورزي براي توليد فرآ ، استخراج معادن ها ، كارخانه برداري از صنايع بهره

.  شود برداري از سازمانهاي ذيربط هستند استفاده مي و صنايع كوچك و صنوف توليدي كه داراي پروانه معتبر بهره) تعرفه توليد  
.  باشد ميگردد مشمول اين تعرفه   انشعابي كه براي محل كسب داير مي : انشعاب برق تجاري و ساير مصارف) و   
هاي  برق.  هاي عمومي برقراري انشعاب برق را ندارند اين انشعاب ويژه متقاضياني است كه تمايل به پرداخت هزينه  : انشعاب برق مصارف آزاد) ز

.  گردند ها و تابلوهاي تبليغاتي نيز از جمله اينگونه انشعابات محسوب مي ، چراغاني غيردائم  
باشد كه نيروي برق را به صورت يكجا از شركتها دريافت و از طريق شبكه تحت   اين انشعاب ويژه مشتركيني مي : جددانشعاب برق براي فروش م) ح

.  رسانند  به مشتركين نهايي به فروش ميمديريت خود مجدداً  

امدادي اقدامات و سوختگي انواع  

آتش با سوختگي  

                                               :        عبارتنداز داد انجام بايد كه امدادي اقدامات

: سوختگي  عامل حذف  

 سوختن حال در شخص دويدن از -آوريد  در را سوزي آتش مستعد هاي لباس - كنيد خفه را آتش سرد آب با
  .كنيد جلوگيري

. كنيد  يبررس را سوختگي وخامت و وسعت و وعمق كنترل را ... و شوك و حياتي عالئم: بيمار  ارزيابي  

:سوختگي درمان  

.كنيد  دراز دارد را سوختگي سطح كمترين يا ندارد وجود سوختگي كه بدن از سطحي روي را بيمار -1  

.كنيد  جدا مصدوم بدن از را كننده آلوده وسايل -2  

.نكنيد  جدا هرگز را زخم محل به چسبيده هاي لباس -3  

.يد ده شستشو را سوختگي محل تميز و خنك آب توسط -4  

.كنيد  پانسمان استريل گاز با را زخم محل -5  

. بنوشانيد  مصدوم به مايعات زير جدول اساس بر داريد كافي زمان و است نوشيدن به قادر بيمار اگر -6  

  ليوان125/0 يكسال از كمتر ، ليوان 25/0 سال 1-12هاي بچه ،  ليوان5/0 بزرگساالن 

.كنيد  منتقل درماني مركز ليناو به را مصدوم سوختگي وخامت صورت در  

 اوليه اقدامات سپس نداريد بر هرگز را  قير.كنيد  خنك سرد آب با را منطقه بالفاصله قير با سوختگي  در:تذكر 
.آوريد  به عمل را فوق شده ذكر  
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برق جريان با سوختگي  

.زند  مي صدمه بدن داخل هاي بافت به و است زيادي عمق داراي سوختگي نوع اين   

:از  عبارتند سوختگي نوع اين در امدادي اقدامات  

.كنيد  جدا برق جريان از را مصدوم عايق وسيله يك توسط :سوختگي  عامل حذف  

.كنيد  بررسي را سوختگي وخامت و وسعت و وعمق كنترل را ... و شوك ، حياتي عالئم :بيمار  ارزيابي  

آوريد  عمل به را حرارت با سوختگي شبيه امدادي داماتاق و پانسمان را برق خروج ورود محل : سوختگي درمان  

.  كنيد  منتقل درماني مركز اولين به وقت اسرع در را مصدوم :انتقال   

:اطفاء حريق برقي   

 يك توسط بايد را ها سوزي آتش نوع اين. است نوع    از ، دهد مي رخ برقي تجهيزات در كه هايي سوزي آتش
.شود  اجتناب گرفتگي برق از تا كرد خاموش نارسانا كننده خاموش ماده  

 كربن اكسيد دي شيميايي ، خشك مواد مانند موادي. كرد  قطع را برق سريع جريان بايد كاري هر انجام از قبل
. منا سبند  ها آتش گونه اين نمودن خاموش براي  

كربن اكسيد دي گاز كپسول از وات 1000 از بيشتر و پودري كپسول از : وات 1000 تا : برق  

مأمورين آتش نشاني در حريق هاي مرتبط با عامل برق ، اقدام به قطع برق كرده و با توجه به نكات ايمني به 
.اطفاء حريق مي پردازند   

در بعضي حوادث امكان استفاده از آب براي اطفاء .( و در صورت نياز عوامل برق منطقه نيز درخواست مي شود 
)وجود ندارد ، ولتاژ بسيار باالي برق و نياز به ابزار خاص و تخصص خاص) ورين برقتوسط مأم(قبل از قطع برق   

در پست هاي برق و موارد مشابه آن حتي اگر جريان برق هم قطع شود در مدارها و خازن هاي سيستم ، برق 
شتر و اقدام كه در حين عمليات بايد به اين نكات واقف بود و در جهت ايمني بي. ذخيره شده اي وجود دارد 

.مناسب و مفيد با همكاري عوامل برق به اطفاء اين مراكز پرداخت   

 نتيجه اينكه در اين نوع حوادث و حريق ها بايد شناخت كافي از برق و خطرات آن توسط فرد مسئول وجود داشته 
ق و جريان عبوري قطع ابتدا بر) با توجه به نكات ايمني كه در بخش هاي قبل آمده  و رعايت اين موارد . ( باشد 
، بعد از آن با توجه به وسعت حريق نوع ماده اطفايي انتخاب و ) توسط عوامل امدادي برق يا آتش نشاني(شود 

از پودرهاي خشك و دي اكسيد كربن كه هادي جريان . در جهت كنترل و از بين بردن حريق و حادثه اقدام شود 
ولي از آب و موارد . بل از قطع جريان برق هم به كار مي رود برق نيستند ، در لحظات اوليه آتش سوزي و ق

 كليه وسايل و  استفاده از  (.مشابه كه هادي جريان برق هستند ، براي استفاده بايد قبل از آن حتماً برق قطع شود 
ها  حلدر اين م... مخصوص و ايمن ، و لوازم ايمني از قبيل دستكش مناسب ، كفش مناسب ، كاله ايمني ، لباس

   ).الزامي و ضروري است 
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:شرايط محيط     

محيط زيست عبارت خواهد بود از كليه عوامل مادي كه در اطراف ما اعم از آنهايي كه در طبيعت قرار داشته و يا 
به عبارتي ديگر محيط زيست متشكل از زمين و مصالح بنائي بكار رفته ، . در محيط كار و زندگي وا قع مي باشند 

 سقف ها ، ديوارها ، اسكلتهاي ساختماني ، لوله كشي هاي آب و تأسيسات مكانيكي و خالصه همه عالم كف ها ،
اهميت محيط زيست با اين تعريفي كه به عمل آمده است در . مادي كه در اطراف انسان و سيستم برق وجود دارد 

دي   مي باشند و خواص عايق و هادي اين است كه اجزاء محيط زيست فرداً و يا مجموعاً بيشتر داراي خاصيت ها
بودن محيط زيست توأم با خصوصيات سيستم برق يعني وصل بودن   نقطه اي از سيستم برق به زمين در واقع محيط 

با توجه به . و لذا نقش آن در پديده برق گرفتگي بسيار مهم مي باشد . زيست را جزئي از سيستم برق در مي آورد 
 در مورد عوامل مؤثر در برق گرفتگي موجود زنده گفته شد ، عوامل متعددي نظير دما و اينكه در بخش هاي قبلي

به نحوي كه مثالً كارگر يك نانوايي كه در محيط گرم مشغول به كار مي . رطوبت بر شدت برق گرفتگي اثر دارد 
ر اثر قرار گرفتن در مدار باشد ، معموالً عرق كرده و در نتيجه مقاومت بدن وي كمتر از حد معمول شده و لذا د

.برق ممكن است شديدتر از حالت عادي دچار برق گرفتگي شود   

: معموالً محيط با توجه به اثر آنها بر برق گرفتگي به ترتيب زير تقسيم بندي مي شود   

 هاي نمناك مانند دامداريها ، زيرزمين هاي عايق نشده ، سردخانه ها ، تلمبه خانه ها  محيط −

رطوب و اشباع شده مانند حمام ها ، كارگاه هاي مرطوب ، كارواش ها ، كارخانجات لبنيات هاي م محيط −
 ، لباس شويي ها

 هاي گرم مانند كارخانجات ، كارگاه هاي ذوب فلزات ، شيشه گري ها ، كارخانجات تهيه ذغال محيط −

زخانه هاي هاي خشك يا عادي مانند منازل مسكوني ، ادارات، محيط هاي كار خشك ، آشپ محيط −
 خانگي 

عالوه بر برق گرفتگي مسئله حريق و انفجار و نيز موارد خاص ديگر در تقسيم بندي محيط ها دخالت داده مي شود 
:كه اين موارد به شرح زير مي باشد .   

كارخانجات كاغذ سازي ، نساجي ، صنايع چوب ، انبارهاي كاه و علوفه و ( محيط هاي با خطر حريق  −
... )انبارهاي كنف و  

)كارخانجات شيميايي ، صنايع نفت و گاز ، مهمات سازي ( محيط هاي با خطر انفجار  −  

)به علت وجود بيماران و مقاومت كم بدن آنها در برابر جريان برق ( محيط هاي بيمارستاني  −  

 استخرها و سوناهاي خشك و بخار −
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