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عبور جريان برق از بدن انسان خطرناك است. اغلب يكي از سيم هاي  1– بايد توجه داشت كه اصوالً 
برق را در مركز توليد برق به زمين وصل مي كنند كه سيم نول ناميده مي شود. سيم ديگر فاز نام دارد و 
دست زدن به آن خطرناك است. براي جلوگيري از خطر معموالً سيم فاز را به كليد وصل  مي كنند. با اين 

روش به هنگام پيش آمدن خطر به سهولت مي توان جريان برق راقطع كرد.
2- براي اتصال وسايل الكتريكي به برق بايد از دو شاخه استفاده كرد.

يا  ياتخته  پالستيكي  ورقه ي  يك  خود  پاي  زير  حتي االمكان  الكتريكي  باوسايل  كاركردن  درموقع   -3
مقواي ضخيم و خشك قرار دهيد.

4- هرگز با دست مرطوب كليد ها، پريزها و سيم هاي برق را لمس نكنيد.
5- هنگام تعويض المپ ،كليد يا پريز، كليد اصلي انشعاب را از روي تخته كنتور قطع كنيد.

6– هنگام كوبيدن ميخ به ديوار، توجه نماييد كه روي سيم هاي برق كوبيده نشود.
7– هنگام اتصال دو شاخه به پريز برق مواظب باشيد انگشتان شما فلز دو شاخه را لمس نكند.

8– اگر كسي رابرق گرفت به او دست نزنيد و به وسيله ابزارهاي نارسانا يا چوب خشك سيم هاي حامل 
جريان برق را از او جدا كنيد و در صورت امكان قبل از هر كاري فوراً جريان برق را قطع كنيد.

9– به هنگام كار با وسايل الكتريكي، حواس خود را بر روي كار متمركز كنيد.
را  سيم  و  نكنيد  استفاده  عايق  چسب  نوار  از  هرگز  زخمي،  ياكابل  دار  روكش  سيم  ترميم  براي   -10

تعويض كنيد.
11- به ميزان ولتاژ قابل تحمل توسط عايق بندي كه بر حسب ولت روي دسته ي عايق ابزار برقي نوشته 

شده توجه كنيد.
12– درموقع قطع سر سيم هاي مفتولي مسي دقت كنيد دست خود راطوري نگه داريد كه سرسيم قطع 

شده به طرف صورت شما يا هنرجويان ديگر پرتاب نشود.
13- سعي كنيد هنگام روپوش برداري از روي سيم هاي افشان حتي يك رشته از سيم هاي آن قطع 

نشود.
14- پس از اتمام كار ابزار را به آرا مي  در جاي خودش قرار دهيد.

نكات ايمني
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1-3 مقدمه
مدار به طور  حفاظتي هستند كه در  وسايل  فيوزها 
سري قرار مي گيرند و مصرف كننده را در مقابل خطرات 
ناشي از اتصال كوتاه يا اضافه بار محافظت مي كنند. اگر 
فيوز به موقع قطع نشود خسارات زيادي به مدار مي زند و 

گاهي منجر به آتش سوزي مي شود. 

2-3 انواع فيوزها
شكل  مطابق  فشنگي  يا  شونده  ذوب  فيوزهاي   -1

3-1

شكل 3-1

2- فيوزهاي خودكار(مينياتوري) مطابق شكل 3-2

شكل3-2

1-2–3– فيوزهاي ذوب شونده يا فشنگي
اگر جرياني بيش از جريان مجازفيوزازمدارعبوركندسيم 
داخل فيوز ذوب مي شود و مدار را قطع مي كندو فشنگ 

آن بايد تعويض شود.

2–2–3  فيوزهاي خودكار (مينياتوري) 
در اين فيوزها دو عامل گرما و مغناطيس وجود دارد. 
هرگاه بار زياد يا افزايش تدريجي جريان در مدار به وجود 
آيد، عامل گرمايي داخل فيوز، ضمن عمل كردن، مدار 
راقطع مي كند و اگر اتصال كوتاه يا جريان زياد در مدار 
ايجاد شود عامل مغناطيسي داخل فيوز، فرمان قطع مدار 
را صادر مي كند و فيوز قطع مي شود.براي وصل مجدد فيوز 

پس از رفع عيب مدار اهرم آن را به طرف باال بزنيد.

3–2–3  نكات ايمني فيوزها
استفاده  استاندارد  ازكليد هاي  حتماً  كنيد  دقت   -1

كنيد.
2- براي مصرف كننده هاي مختلف ازفيوزهاي مناسب 

استفاده كنيد.
3– در موقع تعويض فيوز، حتماً اصول ايمني را رعايت 

كنيد.
از دستكش نارسانا  براي باز كردن فيوزها حتماً   –4

برق استفاده كنيد.
تعويضي  فيوزهاي  فني  مشخصات  كنيد  دقت   –5

حتماً با فيوز اصلي يك سان باشد.
6– حتي براي يك لحظه به جاي فيوز سوخته، از پيچ 

گوشتي براي برق داركردن مدار استفاده نكنيد.
7– قبل از تعويض فيوز سوخته حتماً علت سوختن 

آن را جويا شويد و مدار را رفع عيب كنيد.

4-2-3  جعبه فيوز مينياتوري 
جعبه فيوز مينياتوري جعبه اي است با تعدادي فيوز 
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لوازم  كليه ي  از  حفاظت  فيوزها  كار  آن.  در  شده  نصب 
در آشپزخانه ها  برقي خانگي است كه در منازل معموالً 
اين  از  آپارتمان  قسمت هاي  تمام  برق  و  مي شود  نصب 
انواع  مصرف،  موارد  به  توجه  با  و  مي شود  تأمين  جعبه 

مختلفي دارد.
فيوز  جعبه ي  از  نمونه هايي   3-4 و   3-3 شكل هاي 

مينياتوري مورد استفاده در آپارتمان ها رانشان مي دهد.

شكل 3-3

شكل 3-4

در  فيوز  صحيح  قرارگرفتن  نحوه ي    3-2-5
مدار الكتريكي

درمدارهاي جريان متناوب حتماً فيوز را درمسيرسيم 
اثر  در  فيوز  شدن  قطع  با  حالت  دراين  قراردهيد.  فاز 
پتانسيل  اتصال بدنه يااتصال كوتاه، فاز قطع مي شود و 
شد.  خواهد  صفر  زمين  به  نسبت  كننده  دوسرمصرف 
بنابراين خطري وجود نخواهد داشت و ايمني رعايت شده 

است.
و  دهيم  قرار  نول  سيم  درمسير  را  اگرفيوز  حال 

دراثرحادثه فيوز قطع شود، فاز ورودي به مصرف كننده 
قطع نمي شود و دو سر مصرف كننده پتانسيلي برابر منبع 
انرژي نسبت به زمين خواهدداشت كه در اين حالت ايمني 
رعايت نشده است و خطر جدي مصرف كننده راتهديد 
مي كند. شكل 5-3 ، نحوه ي اتصال صحيح و غلط فيوز را 

در مدار الكتريكي بخاري برقي ديواري نشان مي دهد.

3–3  حفاظت توسط اتصال زمين (سيم اِرت)
يكي از موارد بسيار مهمي كه در تامين سيستم هاي 
كار  به  الكتريكي  دستگاه هاي  و  اشخاص  حفاظتي 
اتصال  است.  ارت)  سيم  زمين(  سيم  از  مي رود،استفاده 
زمين از خطرات برق گرفتگي ساكنين منازل جلوگيري 

مي كند. 
در  صاعقه  مقابل  در  حفاظت  سيستم  معموالً 
زمين  اتصال  طريق  از  بزرگ  مسكوني  ساختمان هاي 

امكان پذير است.
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شكل 3-6

شكل 3-5
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- چگونگي اتصال زمين دستگاه هاي برقي:
به طور كلي اتصال (زمين) حفاظتي عبارت است از 
اتصال قسمت هاي فلزي دستگاه هاي الكتريكي توسط 
سيم به زمين كه ارتباطي به شبكه ي تغذيه ي برق آن 
دستگاه ها ندارند. (مطابق شكل 6–3). در ضمن اتصال 
نيز  اجباري  موارد  جزو  باال  به  ولتاژ هاي 110  براي 
محسوب مي شود. به همين جهت سيم كشي وسايل 
يك فاز، سه سيمه رنگ سيم اتصال زمين را در كابل ها 

با خطوط رنگي زرد و سبز نشان مي دهند.
بدنه ي دستگاه هاي الكتريكي رامي توان به سيم 

چاه-ارت، و يا به اسكلت فلزي ساختمان وصل كرد. 

شكل 3-7

– احداث چاه اتصال زمين
نوع  بايد  ابتدا  آن  عمق  تعيين  و  چاه  حفر  براي 
زمين و مقاومت مخصوص آن مشخص شود، سپس 

نوع عامل اتصال زمين را انتخاب كنيد.
مسي،  صفحه ي  صورت  به  مي توانند  عامل ها 
شبكه ي مسي،  ميله، لوله، ناوداني يا نبشي باشند كه 

آن ها را قلع اندود مي كنند.بيشتر بدانيد
پس از دفن عامل اتصال زميني براي پر كردن چاه 
بايد همراه خاك، درصدي پودر كربن، براده ي مس يا 

فلزاتي كه زنگ نمي زنند با نمك اضافه كنيد.
اين كار باعث كاهش مقاومت مخصوص چاه ارت 
مي شود. پس از اتمام كار و خارج شدن سيم رابط از 
ترمينال  به  برق  تابلوي  در  را  زمين،آن  اتصال  عامل 
مخصوص اتصال دهيد و از آن جا آن را  توسط سيم 

اتصال بدنه به كليه ي مصرف كننده ها وصل كنيد.
براي اطمينان خاطر، هر چند ماه يك بار الزم است 
مقاومت چاه ارت بوسيله ي متخصص اندازه گيري شود، 

به طوري كه مقدار آن هميشه زير 10 اهم باشد.

(FI يا RCD) 4-3 كليد حفاظت جان
كليد حفاظت جان از طريق مقايسه ي جريان هايي كه 
از فاز و نول عبور مي كنند، جريان عبوري يا نشتي به زمين 
را مشخص مي كند. اين وسيله به اندازه اي حساس است كه 
مي تواند جريان هاي نشتي كوچك را(كه باعث عملكرد فيوز 
نمي شوند ولي زمينه ي آتش سوزي يا برق گرفتگي را فراهم 
مي كنند)  بيابد. چنين جرياني باعث قطع شدن اين كليد و 
در نتيجه جدا شدن منبع تغذيه خواهد شد. مطابق شكل 

8-3و3-9 

شكل 3-8
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شكل 3-9

5-3 كنتورها
الف) كنتور برق 

انرژي  مصرف  ميزان  كه  است  دستگاهي  برق  كنتور 
الكتريكي را بر حسب كيلو وات ساعت نشان مي دهد.

ساخته  فاز  سه  و  فاز  تك  صورت  به  برق  كنتورهاي 
مي شوند. كنتوري كه در منازل نصب  مي شود تك فاز است 
كه براي سهولت قرائت آن توسط مأمورين سازمان برق، 
معموالً آن را در نزديكي در ورودي ساختمان نصب مي كنند. 

(شكل 3-10)

شكل 10- 3

ب) كنتور آب 
كنتور آب دستگاهي است كه ميزان مصرف آب رابرحسب 

مترمكعب نشان مي دهد. شكل 3-11

شكل 11- 3

ج) كنتور گاز
كنتورگازدستگاهي  است كه ميزان مصرف گازرا بر حسب 

مترمعكب نشان مي دهد. (شكل 3-12)

شكل 12- 3


