
  در اثر عبور جریان الکتریکی متناوب خطرات ناشی از برق گرفتگی
  حمید شریفی: ه و تلخیص ترجم

براي مثال، عبور جریانی  .ك الکتریکی به مقدار و مدت زمان عبور جریان الکتریکی از بدن انسان بستگی داردوشدت آسیب ش
  .ثانیه کافیست تا باعث مرگ انسان شود 2براي  معادل یک دهم آمپر از بدن، فقط

 دتواند در برابر آن مقاومت کند و قادر به کنترل عضالت بازو و دست خو میزان جریان عبوري از درون بدن انسان که شخص می
قفل که  وقتی .حسی و قفل عضالت شوند تواند باعث بی میلی آمپر می 10هاي باالي  جریان .میلی آمپر است 10است، کمتر از 

در  تر محکم دارجسم برقدر واقع، ممکن است که . ، سیم یا اجسام نیستافتد، شخص قادر به رها کردن وسایل عضالنی اتفاق می
به همین علت، شوك  .شودقرار گرفتن در معرض شوك جریان الکتریکی  طوالنی شدن زمان و باعث شدهداشته نگه دست

دار را رها کنید، جریان مداوم براي مدتی  اگر شما نتوانید وسیله برق .تواند بسیار خطرناك باشد می ،دستی وسایل ناشی ازالکتریکی 
شما براي مدت زمانی دچار  )عدم حرکت عضالت کنترل تنفس(  .شود تواند باعث فلج تنفسی می وکرده طوالنی از بدن شما عبور 

  .شود میلی آمپر از بدن انسان باعث ایست تنفسی می 30عبور جریانی معادل  معموالً شوید ایست تنفسی می
ضربان بسیار سریع غیرموثر . (شود میلی آمپر از بدن انسان باعث ایجاد فیبریالسیون بطنی قلب می 75هاي بیش از  عبور جریان

دفیبریالتور براي نجات جان مصدوم،  و در صورت عدم استفاده از دستگاهی خاص به نام )بار در دقیقه 300قلب، تقریبا 
دهد که به منزله  آمپر فلج قلبی رخ می 4در اثر عبور جریانی برابر . فیبریالسیون بطنی قلب در چند دقیقه باعث مرگ او خواهد شد

  .خواهند شددچار سوختگی  انسان هاي اندام بدن بافتآمپر  5هاي باالي  در اثر عبور جریان .عدم پمپاژ دائمی قلب خواهد بود
و در اثر تماس با ولتاژ برق  )ثانیه 1ظرف مدت حداکثر ( از بدن انسان مختلفهاي  عبور جریانناشی از جدول زیر اتفاقاتی که 

  .دهد نشان می را ، رخ خواهد دادخانگی
ناشی از شوك الکتریکی را افزایش خواهد  دیدگی شدت آسیبافزایش مدت زمان قرار گرفتن بدن مصدوم در معرض عبور جریان 

میلی آمپر در  900ندازه عبور جریانی برابر باثانیه به ا 3میلی آمپر براي زمانی برابر با  100عبور جریانی معادل براي مثال،  .داد
  .خطرناك است) ثانیه 03/0(کسري از ثانیه 

  افراد داراي بافت .متفاوت خواهد بود اي بدن افراد با توجه به ساختار ماهیچه ناشی از شوك الکتریکی آسیب دیدگیشدت 
توانند بسیار  می هاي پایین نیز حتی ولتاژ .شوند هاي کمتر نیز دچار آسیب دیدگی می در اثر عبور جریان اي کمتر، معموالً ماهیچه

مدت زمان تماس بدن انسان با برق نیز بلکه به  ،عبوري از بدنتنها به مقدار جریان نه درجه آسیب دیدگی  که چراخطرناك باشند 
 .وابسته است

  .باشد مقادیر مختلف جریان وارد شده به بدن میدهنده واکنش بدن انسان به  جدول زیر نشان

  بدن واکنش  جریان
  کم فقط احساس سوزش خیلی  میلی آمپر 1
 عکس طبیعی واکنش باتوانند  می اکثر افراد. دردنگران کننده اما بدون . احساس شوك خفیف  میلی آمپر 5

 تواند باعث ایجاد با این حال، حرکات غیر ارادي قوي می. شوند جدا برق از و داده نانش العمل
  .صدمات شوند

 )ها خانم(میلی آمپر  25تا  6
  )آقایان(میلی آمپر  30تا  9

محدوده جریانی است که قفل این . شوك الکتریکی دردناك و از دست رفتن کنترل عضالت
  .امکان جداکردن بدن از برق بصورت طبیعی وجود ندارد. شود عضالنی آغاز می

جمع شدن عضالت . عضالنی شدید ایست تنفسی، انقباضشوك الکتریکی به شدت دردناك،   میلی آمپر 130تا  50
ممکن است باعث نگه داشتن برق شود، انبساط عضالت ممکن است باعث پرتاب شدید فرد به 

  .امکان وقوع مرگ وجود دارد. اطراف شود



 میلی آمپر 4300تا 1000
  )آمپر 3/4تا  1(

د آسیب انقباض عضالنی، ایجا). عمل پمپاژ غیر یکنواخت قلب(دهد فیبریالسیون بطنی رخ می
   .عصبی و احتمال وقوع مرگ وجود دارد

  .امکان مرگ وجود دارد. دهد ایست قلبی و سوختگی هاي شدید رخ می  )آمپر 10(میلی آمپر  10000
  .کند مدار را قطع می حداقل اضافه جریانی که در آن فیوز معمولی یا قطع کننده مدار،  )آمپر 15(میلی آمپر  15000

  .شود هاي باالتر نیز باعث سوختگی شدید می ولتاژ. ولت است 600هاي تقریبا کمتر از  الکتریکی براي ولتاژاین اثرات جریان 
  .گذارد تفاوت حجم عضالت و چربی بر شوك الکتریکی تأثیر می

 
در پورتال مرکز را است در رابطه با خطرات شوك الکتریکی براي بدن انسان  بسیار سودمندياطالعات ي این مقاله که حاوي  ادامه

  .مالحظه فرمایید WWW.RCII.IRتحقیقات صنایع انفورماتیک به آدرس 
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