
 از حوادث یآموز درسفرم 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت   (HSEE)و انرژی زيست یطمحبهداشت، ايمني،  دفتر

 94-2-0170 :کد سیم کشي برق اصول ايمني جان باختن کارگر يک واحد معدني در اثر عدم رعايت 

 مقدمه 

  برق متعاقب مير و مرگ از توجهي قابل موارد ساالنه

 رخ و مير مرگ آمار. دهد مي رخ دنيا در گرفتگي

  پزشكي سازمان توسط گرفتگي برق اثر داده در

 برق گرفتگي. آمده است 1در جدول  ،كشور قانوني

  فلج، نظير بافتهای بدنبه عبارتست از آسيب 

 عوارض استخواني، های شكستگي انواع سنكوپ،

 نوع نظير مختلفي عوامل گرفتگي برق از ناشي عوارض و عاليم شدت در .به دنبال عبور جريان الكتريسيته مرگ نهايت در و شدن پرتاب از ناشي

 متناوب، جريان چون عوامليهمچنين . باشند مي دخيل آن عبور مدت و جريان مسير ها، بافت مقاومت جريان، شدت پتانسيل، اختالف جريان،

  .گردند عاليم تشديد سبب است ممكن عصبانيت و البسه رطوبت

 واقع در كه باشد الكتريك مارك وجود كننده كمك عالمت تنها شايد و شود مي مشاهده بندرت گرفتگي برق قطعي و واضح مئعال كالبدگشايي در

 ايمني نكات برخي به توجه گرفتگي برق از پيشگيری جهت. شود مي مشاهده الكتريسته جريان منبع با تماس محل در كه است خفيفي سوختگي

در هنگام برق گرفتگي معموال دستگاه تنفس زودتر . است ضروری پرخطر مناطق ايمني به توجه و برقي وسايل كارآيي صحت از اطمينان جمله از

مصنوعي هر بدين خاطر و قبل از اينكه ضربان قلب متوقف گردد، بايد تنفس  ،از قلب از كار مي افتد و رنگ صورت مصدوم متمايل به آبي ميشود

، به اين منظور توسط يك وسيله عايق فرد حادثه ديده را در صورت كه اين امر نيازمند سرعت عمل، دقت و خونسردی است ،شروع گردد چه زودتر

 .تماس با خطوط برق از آن جدا كنيد، سپس كمك های اوليه را انجام دهيد

 كشور قانوني پزشكي مراكز به ارجاعي آمار مرگ هاي ناشي از برق گرفتگي -1جدول 

 سال                   

 تعداد مرگ                  

 1931نه ماهه سال  1939 1931 1931

983 057 937 513 
 

 تشريح حادثه 

تامين كننده برق پروژكتورهای اطراف مخاازن   كابلكوره توسط سيم های خاردار احاطه شده بود،  مخازن ذخيره سوخت، معدنيدر يكي از صنايع 

فارد متاوفي   . ماي شاود   دار كل سيم خاردار بارق روكش سيم و تماس با سيم خاردار  زخمي بودناز كنار سيم های خاردار گذر كرده، كه به دليل 

برق گرفتگي و در نهايت به كام مارگ  در حين بازرسي از مخازن ذخيره سوخت با سيم های خاردار تماس پيداكرده، دچار ( 11ساعت )شب هنگام 

  . مي رود

حادثه  تحلیل و يهتجز  

  بارزسي مخازن ذخيره سوختحين فرد  برق گرفتگي :علت اوليه حادثه

  :حادثه علت مياني

 باا پتانسايل آسايب    ( كناار سايم هاای خااردار    )در نتيجه عبور سيم های برق دار از مسيرهايي  آسيب ديدگي روكش سيم ها و كابل ها

 ...فيزيكي از جمله ساييدگي، ضربه، بريدگي و

 نداشتن سيستم اتصال به زمين موثر 

 به وسايل حفظتي مناسب و عدم آشنايي با خطرات الكتريكي ر عدم تجهيز كارگ 

 بر رعايت اصول ايمني در استقرار تجهيزات الكتريكي در سطح معدن مستقر در صنعت عدم نظارت واحد ايمني و بهداشت 

  و تجهيزات الكتريكيژكتورها وسيم كشي برق پرايمني عدم نظارت بر 

  :حادثه اي یشهرعلت 

  و بازرسي های دوره ایاستقرار سيستم مديريت ايمني عدم 

   عدم شناسايي، ارزيابي و كنترل خطرات الكتريكي موجود در سطح اين واحد معدني 

 



 اقدامات کنترلي موجود 
- 

 تأثیر اقدامات کنترلي موجود داليل عدم

- 

 راهکارهای فني پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه

 تيريمد نظام استقرار HSEE در شركت 

  فني حفاظت عالي شورای مصوب ن نامه حفاظت تاسيسات الكتريكي در كارگاه هامطابق آيي ،رعايت اصول ايمنينظارت بر روند 

 تجهيز كليه وسايل الكتريكي به سيستم اتصال به زمين موثر 

  بازرسي دوره ای سيم ها و كابل های برق به منظور بررسي كيفيت روپوش های عايق با توجه به شرايط موجود آب و هوايي، آلودگي و... 

 در اختياار قارار دادن، آماوزش     انجام وظاايف محولاه،  آموزش شيوه  ئوليت تامين حفاظت، سالمت و بهداشت كارگران در محيط كار،مس

، نظارت مستمر بر استفاده از وسايل استحفاظي و اطمينان از ايمن بودن شرايط كار، براساس مصوبات شورای عالي حفاظات  كاربردشيوه 

 شدبر عهده كارفرما مي با فني

 در جهت نهاديناه  از سوی واحد صنعتي ای آموزش های اصول استاندارد انجام وظايف در گروه های شغلي مختلف ظم و دوره برگزاری من

 كردن فرهنگ ايمني 

  تدوين برنامه واكنش در شرايط اضطراری(ERP )     مناسب جهت تسريع در امداد رساني به حوادث برق گرفتگاي باا ساناريوهای از پايش

 تعيين شده 

 درس حادثه

 .مد نظر قرار دهید ،کابل کشي برق کارگاهحفاظت ازجان و تاسیسات را حین انجام 

 کشيسیم  -فصل سوم :فني حفاظت عالي شورای آيین نامه حفاظت تاسیسات الکتريکي در کارگاه ها مصوب

 
 


