ایوٌی در برق بِ دٍبخش عوذُ تقسین هیشَد:
 -1ایوٌی واسگش
 -2ایوٌی تجْیضات
ایي اًشطی تا ٍجَد ایي ّوِ خصَصیات هٌاػة  ،دس صَست غفلت هی تَاًذ خطشًان ًیض تاؿذ ً .ىتِ ای وِ روش آى
ایٌجا حائض اّویت هی ًوایذ ایي اػت وِ هتاػفاًِ تلفات ایي اًشطی تیي افشاد هطلغ ٍ ٍاسد تِ آى تیؾ اص افشاد ػادی
هی تاؿذ  .ؿایذ تتَاى هخاطشات ایي اًشطی سا دس دٍ دػتِ صیش جای داد.
الف) هخاطرات اٍلیِ  :تشق گشفتگی  ،ؿَن الىتشیىی  ،ػَختگی ّا  ،آتؾ ػَصیْا  ،اًفجاسات ًاؿی اص ایي اًشطی
ب) هخاطرات ثاًَیِ  :ؿَوْای وَچىی وِ تاػج اًمثاضات ػضالًی لحظِ ای دس افشاد هی ؿَد ٍ پیاهذ آى
دػتپاچگی  .... ،هی تاؿذ ٍ احتوال داسد وِ فشد دچاس حادحِ دٍم ؿَد ٍ حادحِ دٍم هاًٌذ تشخَسد تِ هاؿیي آالت
وِ تا جشیاى تشق واس هی وٌٌذ .
برق گرفتگی بِ شش علت رخ هیدّذ:
 )1تواع تا ػین تشقداس (فاص).
 )2تواع تِ ػین ًَل دس ؿشایط یىؼاى ًثَدى ٍلتاط دس فاصّای هختلف.
 )3لشاس گشفتي تذى تیي ًَل ٍ صهیي ٍ ػثَس جشیاى هذاس اص تذى.
 )4تواع تا تذًِ تشقداس ؿذُ دػتگاُّا.
 )5تخلیِ تاسّای الىتشیىی رخیشُ ؿذُ دس دػتگاُّای تشلی دس صهاى خاهَؽ تَدى آًْا (احش خاصًی دػتگاُ).
 )6ایجاد اختالف ٍلتاط تیي دٍ لؼوت اص تذى.
هیضاى خطش ٍ احتوال ٍلَع آى سا تش حؼة هؼیش جشیاى تشق

اص ػش تِ اًذامّای دیگش

خیلی صیاد (هشگثاس)

خیلی ون

اص یه دػت تِ دػت دیگش

صیاد

هتَػط

اص دػت تِ پا

خیلی صیاد

صیاد

اص یه پا تِ یه دػت

ون
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هماٍهت تش حؼة اّن  /اجضای تذى
 100000تا  / 600000پَػت خـه
 / 1000پَػت خیغ
 400تا  / 600دػت ٍ یا اًذام داخلی
 / 100گَؽ تا گَؽ
هطاتك تا تحمیمات صَست گشفتِ ،ؿذت جشیاى  25هیلی آهپش دس هذت صهاى  0/1حاًیِ هیتَاًذ تاػج هشي یه
اًؼاى ؿَد .الثتِ همادیش هزوَسدس افشاد هختلف هتفاٍت هیتاؿذ.

هْوتشیي ػَاهلی وِ دس ایجاد تشق گشفتگی ًمؾ داسًذ  ،هَاسد صیش اػت :
ٍ .1لتاژ :
تطَسولی همذاس اختالف پتاًؼیلی وِ تذى یه فشد هی تَاًذ تذٍى ّیچ ػاسضِ ای تحول وٌذ تؼتگی تِ ًَع جشیاى
ٍ صهاى داسد  .تطَس ولی حذ آػتاًِ تحول افشاد ًؼثت تِ جشیاًْای هتٌاٍب ووتش اص جشیاى تشق هؼتمین اػت  .تش
اػاع اػتاًذاسد وـَس اًگلؼتاى حذاوخش ٍلتاط هجاص تواع دس فشواًغ ّ 50شتض تشای جشیاى تشق هتٌاٍب ٍ 50لت ٍ
دس اػتاًذاسد آلواى ٍ 65لت اػت ّ .ش دًٍَع اػتاًذاسد یاد ؿذُ تشای جشیاى هؼتمین ٍلتاط ٍ 120لت سا پیـٌْاد
وشدُ اًذ  .الصم تزوش اػت تشای جاًَساى دس تشق هتٌاٍب ٍ 25لت ٍ هؼتمین ٍ 60لت اػت  .اص ًظش صهاى  ،همذاس
ٍلتاط لاتل تحول تشای فشد تِ ػشػت تا تغییش صهاى تغییش هی وٌذ تِ ػثاستی صهاى تیـتش ٍ ،لتاط ووتش ٍ تشػىغ
اػت .
 .2شذت جریاى :
اػتاًذاسدّای هتفاٍت تشای جشیاى هتٌاٍب ٍ هؼتمین فشواًغ ّای هختلف ؿذت جشیاى ّای هختلفی سا تؼٌَاى
حذٍد هجاص تؼشیف وشدُ اًذ  :تش اػاع اػتاًذاسد وویؼَى تیي الوللی تشق  ،حذ تی خطش ؿذت جشیاى تشای اًؼاى
 10هیلی آهپش ٍ حذی وِ تاػج هشي هی ؿَد  25هیلی آهپش تشای جشیاى تشق هتٌاٍب اػت  .حذ وـٌذُ تشای
جشیاى هؼتمین  50هیلی آهپش تؼشیف ؿذُ اػت ٍ .لی حؼاػیت اًذاهْای هختلف هتفاٍت هی تاؿذ ؿثىیِ چـن ،
صتاى ٍ پَػت تیـتشیي تاحیش دس تشاتش ؿذت جشیاى سا داسد .
 .3هقاٍهت :
اص آًجایی وِ تخؾ اػظن تذى اًؼاى سا آب ٍ هایؼات الىتشٍلیت تـىیل دادُ اػت  ،دس حالت ولی تذى اًؼاى یه
جضء تمشیثا سػاًا هحؼَب هی ؿَد ٍ .لی تخاطش هماٍهتی وِ داسد تخـی اص اًشطی ٍاسدُ سا تِ حشاست تثذیل هی وٌذ
ّ .شچِ هماٍهت تذى اًؼاى تیـتش تاؿذ  .تخؾ تیـتشی اص اًشطی تصَست گشها ّذس هی سٍد  .دس ًتیجِ ایي گشها
تجضیِ هایؼات داخل تذى اػت .
بطَر کلی  ،عَاهل زیر در هقذار هقاٍهت بذى اًساى در برابر جریاى الکتریکی هَثرًذ :
 )1ضخاهت پَػت
 )2هیضاى سطَتت  ،دسجِ حشاست ٍ همذاس ًوه پَػت
 )3فـاس تواع پَػت تا لؼوت تشق داس
 )4ؿذت جشیاى تشق
 )5هؼیش ػثَس جشیاى
 )6هذت ػثَس جشیاى
ًَ )7ع جشیاى الىتشیىی ٍ تؼاهذ آى
 .4هؼیش ػثَس جشیاى :
هؼیش ػثَس جشیاى ٍ ّوچٌیي ػطحی وِ جشیاى آى اص تذى هی گزسد هی تَاًذ ًمؾ تؼضایی دس پیاهذّای حادحِ
داؿتِ تاؿذ  .تؼٌَاى هخال دس صَستی وِ هؼیش جشیاى دػت تِ دػت تاؿذ ؿذت پیاهذّا تؼیاس ٍخین تش خَاّذ تَد
 ،دس صَستیىِ تشق گشفتگی دس ػش تاؿذ ػلت اصلی هشي خفگی اػت .
 .5صهاى تشق گشفتگی :

ّشچِ هذت صهاى تشق گشفتگی تیـتش تاؿذ صذهِ ًیض تیـتش اػت .
 .6فشواًغ :
فشواًغ جشیاى یىی اص تؼییي وٌٌذُ تشیي ػَاهل دس ؿذت جشیاى تشق گشفتگی ّا هی تاؿذ وِ دلیل آى تَاًایی
اػصاب دس فشواًؼْایی هختلف اػت  .تطَس ولی فشواًؼْای  50تا ّ 60شتض فشواًؼْایی ّؼتٌذ وِ تاػج تیـتشیي
تحشیه اػصاب هی گشدًذ ایي ؿذت تحشیه تا واّؾ ٍ افضایؾ فشواًؼْا تِ ؿذت تغییش پیذا هی وٌذ تشای هخال
تشای احؼاع جشیاى الىتشیؼیتِ دس فشواًغ ّ 50شتض  ،ؿذت جشیاًی دس حذٍد  1 / 3هیلی آهپش وافی خَاّذ تَد .
دس حالی وِ فشواًؼْای ّ 1000شتض تشای احؼاع تشق گشفتگی ٍ تاحیشات آى هوىي اػت ؿذتی هؼادل  80هیلی
آهپش الصم تاؿذ  .فشواًغ تاال یىی اص ػللی اػت وِ تاػج هی ؿَد صاػمِ هٌجش تِ هشي ًـَد  ،چَى ّشچِ فشواًغ
تشق تاالتش سٍد تشق اص ػطَح تذى تیـتش ػثَس هی وٌذ تا دسٍى ػوك تذى ػالٍُ تش ػَاهل یاد ؿذُ پاساهتشّای ًظیش
ػي افشاد  ،ؿشایط جَی  ،سطَتت تذى  ،خؼتگی  ،جٌؼیت ٍ  .......هی تَاًذ تش ؿذت تشق گشفتگی تاحیش گزاسد .
برق گرفتگی :
 .1تشق گشفتگی هؼتمین
 .2تشق گشفتگی غیش هؼتمین
برق گرفتگی هستقین :
دس ایي حالت ػیؼتن الىتشیىی ػالن تَدُ ٍ فشد دس احش ػلل هختلف تا ّادی تشلذاس تواع پیذا وشدُ ٍ دچاس حادحِ
هی ؿَد  .ایي ًَع تشق گشفتگی ّا ووتش سخ هی دٌّذ
برق گرفتگی غیر هستقین :
دس صَسیتىِ تِ ّش دلیلی ػایك تٌذی یه ٍػیلِ تشلذاس خشاب ؿذُ تاؿذ دس تواع اًؼاى تالؼوتْای سػاًای
دػتگاّْا یا اتضاس آالت لشاسگیشد هٌجش تِ حالت تشق گشفتگی خَاّذ ؿذ وِ تِ آى تشق گشفتگی غیش هؼتمین هی
گَیٌذ .
هْوتریي اصَل حفاظتی در برابرایٌگًَِ برق گرفتگی ّا عبارت است از :
* جلَگیشی اص ٍسٍد جشیاى الىتشیىی تِ تذى اًؼاى
* جلَگیشی اص خشٍد جشیاى الىتشیىی اص تذى اًؼاى
* هحذٍد وشدى جشیاى ػثَسی اص تذى
* لطغ خَد واس هذاس تغزیِ تِ هحض تشٍص حادحِ
برخی از حاالت برق گرفتگی بشرح زیر هی باشذ :
 -1تواع تا لؼوت تشلذاس ( فاص )
 -2صهاًی وِ تاسّای الىتشیىی تصَست خاصى دس دػتگاّی وِ لثال خاهَؽ ؿذُ اػت جوغ ؿذُ تاؿذ .
 -3تواع تا لؼوت ًَل دس ؿشایط یىؼاى ًثَدى ٍلتاط دس فاصّای هختلف .
ٌّ -4گاهیىِ فاص تِ تذًِ دػتگاُ هتصل ؿذُ تاؿذ .
 -5ایجاد اختالف ٍلتاط تیي دٍ لؼوت اص تذى
علل عوذُ ای کِ باعث برٍز آتش سَزیْا در اثر جریاًات الکتریسیتِ هی شًَذ هی تَاًذ شاهل هَارد
زیر باشذ :

 .1تاسّای تیؾ اص حذ ( : ) Over Load
صهاًی اػت وِ اص یه سػاًا تاس تیؾ اص حذوـیذُ ؿَد  .دس ػین تا تاس صیاد هماٍهت تاال هی سٍد  .گشهای تَلیذ تاال
هی سٍد ٍ هٌجش تِ آتؾ ػَصی هی ؿَد  .ػاهل اصلی حَادث خاًگی over loadاػت وِ دٍ دلیل ػوذُ داسد  :یا
هذاسی وِ طشاحی ؿذُ اػت تشای تا هـخص تَاًایی ًذاسد یا دسػت طشاحی ؿذُ ٍلی تاس تیؾ اص حذ اص آى وـیذُ
هی ؿَد .
 .2اتصاالتی وِ هحىن ًیؼتٌذ ( : ) Loss Conection
یؼٌی هذاس واهال" تشلشاس ًـذُ اػت  ،دٍ تا ػین تِ ّن ٍصل ؿذُ ٍلی چَى ؿل اػت  ،جشلِ هی صًذ ٍ حادحِ هی
آفشیٌذ .
 .3جشیاًات ًـت اص صهیي (: ) Earth Leakage
تخـی اص جشیاًات تشق اص جایی تِ تیشٍى ًـت ٍ هٌجش تِ حادحِ هی ؿَد .
 .4اتصاالت وَتاُ ( : ) Short Circuit
صهاًی وِ تذٍى یه هماٍهت تا هصشف وٌٌذُ ػین فاص دس هجاٍست ػین ًَل لشاس تگیشد وِ ایي اتصاالت تا جشلِ ّای
ؿذیذی ّوشاُ اػت ٍلی سلِ تا فیَصّای وِ دس هؼیش اػت ایي اتصاالت سا حغ وشدُ ٍ تیشٍى هی صًذ .
 .5گشم ؿذى هَاد لاتل اؿتؼال :
وِ ایي هَاد دس ًضدیىی تجْیضات الىتشیىی لشاس داسًذ .
حفاظت دس تشاتش جشیاى الىتشیىی :
حفاظت دس تشاتش تشق گشفتگی سا تا سٍؿْای صیش هی تَاى تشای افشاد ایجاد ًوَد :
 )1تاهیي حفاظت تِ ٍػیلِ اتصال تِ صهیي
 )2حفاظت افشاد تِ ٍػیلِ سلِ دیفشاًؼیل
 )3تاهیي حفاظت تِ ٍػیلِ جذا وشدى فشد
 )4حفاظت تِ ٍػیلِ اتصال دػتگاّْا تِ یىذیگش تا ػین ّادی
 )5تاهیي حفاظت تِ ٍػیلِ جذا وشدى ػین ًَل تشاًؼفَسهاتَس
 )6حفاظت دس هَسد اتاق یا هحفظِ ّایی وِ تذًِ آًْا داسای اختالف پتاًؼیل یىؼاى هی تاؿذ
لَازم ٍ ٍسایل استحفاظی فردی ایوٌی در برق :
کالُ ایوٌی  :اص ٍاسد ؿذى ضشتِ ّای هىاًیىی تِ ًاحیِ ػش جلَگیشی هی وٌذ ٍتلىِ لادس اػت ػش سا دس هماتل
تشخَسد تا ٍلتاطّای هتفاٍت حفاظت ًوایذ .
الىتشیؼیتِ ًَ /ع والُ
حفاظت دس تشاتش ٍلتاطّای پاییي  /والع A
حفاظت دس تشاتش ٍلتاطّای تاال  /والع B

ػذم حفاظت دس تشاتش الىتشیؼیتِ  /والع C
کفش ایوٌی  :وفؾ هَسد اػتفادُ واسوٌاى صٌؼت تشق  ،وفـْای ػایك هی تاؿذ  .ایي وفـْا اص صیشُ ػایك
تشخَسداس تَدُ ٍ اص تىویل ؿذى هذاس تَػط پای فشد دس ٌّگام تشق گشفتگی جلَگیشی وشدُ ٍ دس ًتیجِ هاًغ تشق
گشلتی هی ؿًَذ .

دستکش ّای حفاظتی  :اؿخاصی وِ تا تشق ػشٍ واس داسًذ تایذ اص اًَاع دػتىـْای ػایك وِ دسجِ ػایك
الىتشیؼیتِ تَدى آًْا هٌاػة تا ٍلتاط هَسد ًظش تاؿذ اػتفادُ ًوایٌذ  .تشای تاال سفتي اص تیشّای ػیواًی ٍ چَتی هی
تایؼت اص دػتىـْای وف چشهی تا پـت تشصًتی اػتفادُ ًوَد  .تشای تیشّای فَالدی ٍ دولْای فلضی اًَاع آجذاس
پیـٌْاد هی ؿَد وِ اص لیض خَسدى دػت جلَ گیشی تِ ػول آٍسد .
عیٌکْای ایوٌی  ،کوربٌذ ّای ایوٌی  ،رکاب ّای سیوباًی  ،فیَز کش  ،فاز هتر فشار  ،اًبر دست ٍ ....

درهاى ٍ کوک ّای اٍلیِ در برق گرفتگی :
الف ) جریاى الکتریکی فشار ضعیف  :ایي گًَِ جشیاى تاػج تَلف جشیاى خَى تِ ػلت ػذم حشوت للة ٍ
فیثشیالػیَى تطٌی ٍ دس تشخی هَالغ واّؾ فؼالیت للة هی گشدد  .اگش دس هَلغ تشٍص تشق گشفتگی ػشیؼا تَلف
جشیاى خَى تش طشف ًگشدد  ،هشي دس احش فمذاى هَضؼی اوؼیظى دػتگاُ اػصاب هشوضی ٍ للة فشا هی سػذ  .دس
ٌّگام تَلف تٌفغ  ،تایذ تا اًجام ػول تٌفغ هصٌَػی تِ آػیة دیذُ  ،ػول تٌفغ سا تشلشاس ًوَد یىی اص سٍؿْای
تٌفغ هصٌَػی  ،تٌفغ دّاى تِ دّاى یا دّاى تِ تیٌی اػت  .دس تشخی هَاسد  ،تشای ًتیجِ گیشی تْتش تایذ اص
تضسیك داخل للثی آدسًالیي یا ًَسآدس ًالیي اػتفادُ ًوَد  .ووه ّای اٍلیِ دس هَسد فشد آػیة دیذُ تایذ تا سػیذى
فشد تِ تیواسػتاى ٍ پغ اص آى اداهِ یاتذ .
ب ) جریاى الکتریکی فشار قَی  :دس تشق گشفتگی فـاس لَی تایذ ٍػایل للیایی ًوَدى ادساس فشد آػیة دیذُ سا
فشاّن ًوَد  .تشای ایي واس تایذ تالفاصلِ پغ اص تشق گشفتگی هحلَل للیایی تِ فشد خَساًیذ ٍ اگش فشد دس حالت
تیَْؿی تاؿذ تایذ هادُ للیایی هٌاػة تِ ٍی تضسیك گشدد  .تشای اًجام ووه ّای اٍلیِ دس پؼت ّای تشاًؼفَسهاتَس
ٍ تاػیؼات هَلذ ًیشٍ  ،تایذ همذاسی تی وشتٌات دٍ ػَد دس هحل هَجَد تاؿذ  .تشای تْیِ هحلَل تی وشتٌات دٍ
ػَد تایذ چْاس تا ؿؾ گشم تی وشتٌات دٍ ػَد سا دس  300هیلی لیتش آب حل ًوَدُ ٍ هحلَل سا تِ فشد خَساًذ .

