Cz owiek u ytkuje zarówno proste narz dzia, jak i coraz bardziej z o one maszyny i urz dzenia techniczne. U atwiaj mu one prac , zast puj mi nie, a nawet umys , uprzyjemniaj ycie, daj inne, dawniej niewyobra alne mo liwo ci. Zarazem te po yteczne i tak po dane urz dzenia techniczne stwarzaj zagro enia dla
cz owieka i jego rodowiska. Powszechno stosowania energii elektrycznej sprawia, e wypadki zwi zane z
elektryczno ci maj równie powszechny charakter, tzn., e wyst puj nie tylko w pracy, ale równie poza
ni .
Cz owiek nie ma receptorów ostrzegaj cych go zawczasu przed zagro eniami elektrycznymi. Nie mo na
tych zagro e dostrzec wzrokiem, wyczu w chem lub us ysze .
Pora

pora enia i oparzenia pr dem elektrycznym,
po ary
wybuchy
szkodliwe oddzia ywanie pola elektrycznego i elektromagnetycznego na organizm ludzki.
Najwi ksza liczba wypadków, pochodz cych od urz dze elektrycznych, powstaje z powodu pora enia
pr dem elektrycznym, tj. wtedy, gdy pr d przep ywa przez cia o cz owieka.

wadliw budow urz dze ,
pojawieniem si napi cia na metalowych cz ciach urz dze , nie b d cych normalnie pod napi ciem
(obudowy),
nieprzestrzeganiem przepisów bezpiecze stwa pracy,
lekkomy lno ci ,
b dnym post powaniem cz owieka,
brakiem odpowiedniej wiedzy o zagro eniach,
ukiem elektrycznym,
rutyna.

W gospodarstwach domowych przyczyn miertelnych pora e s najcz ciej uszkodzone przewody,
wtyczki i wy czniki oraz niedozwolone naprawy tego sprz tu we w asnym zakresie.

gdy przez cia o cz owieka przep ywa pr d elektryczny, to
- zak ócenie dzia ania uk adu nerwowego, co mo e objawia si :
skurczami mi ni,
zatrzymaniem oddechu,
migotaniem komór sercowych,
zaburzeniami kr enia krwi,
- oparzenia wewn trzne i zewn trzne.
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:

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez
dzia anie uku elektrycznego.

Przyjmuje si , e pr d o warto ci do 0 mA jest pr dem samouwolnienia si cz owieka
w przeci tnych warunkach otoczenia.

OBJAWY DZIA ANIA PR DU ELEKTRYCZNEGO O CZ STOTLIWO CI 50 - 60 Hz NA CZ OWIEKA
Warto
pr du [mA]

Czas
dzia ania
pr du

Objawy

0 -1

nieokre lony

Pr d niewyczuwalny

do 15

nieokre lony

W miar wzrostu pr du coraz silniejsze
skurcze mi ni palców i ramion, a do
objawów bólu, trudno samouwolnienia si

minuty

Silny skurcz ramion, utrudniony oddech,
wzrost ci nienia krwi, granice wytrzyma o ci

do 1 minuty

Nieregularna praca serca, bardzo silne
skurcze mi ni, utrata przytomno ci,
przy d u szym czasie migotanie komór serca

50 - kilkaset

powy ej
jednego cyklu
pracy serca ok. 0,75 s

Migotanie komór serca, zaburzenia systemu
nerwowego, utrata przytomno ci

ponad
kilkaset

powy ej
jednego cyklu
pracy serca

Powtarzaj ce si zatrzymania pracy serca,
utrata przytomno ci, oparzenia

15

30-50

Prawdopodobie
pora

ma o prawdopodobne

niebezpiecze stwo
utraty ycia

Aby nie dopu ci do powstania niebezpiecze stwa pora enia pr dem elektrycznym, stosuje si m.in. nast puj ce
ochrony:
izolacje robocze przewodów,
os ony, obudowy,
ogrodzenia sta e i przeno ne,
umieszczanie przewodów, w których p ynie pr d poza zasi giem r ki (na wysoko ci),
samoczynne wy czanie zasilania (bezpieczniki, urz dzenia ró nicowopr dowe),
izolacje podwójne (wzmocnione),
napi cia bezpieczne,
W CELU UNIKNI CIA NIEBEZPIECZE STWA PORA ENIA PR DEM ELEKTRYCZNYM NALE Y PRZESTRZEGA PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZE STWA:
1. Przed u yciem dowolnego urz dzenia elektrycznego zawsze nale y sprawdzi , czy jego obudowa lub
przewód zasilaj cy nie s uszkodzone.
2. Nigdy nie wolno dotyka nieizolowanych przewodów, które s pod napi ciem, a tak e zbli a si do nich.
3. Zawsze przed pod czeniem urz dzenia do sieci zasilaj cej trzeba sprawdzi , czy wtyczka przewodu
zasilaj cego jest dostosowana do gniazda wtykowego (czy jest z bolcem czy bez).
4. Nale y u ywa przewodów i urz dze elektrycznych, które maj znak
.
5. W ka dym przypadku uszkodzenia urz dzenia elektrycznego, podczas jego u ytkowania, nale y od czy
je spod napi cia.
6. Osoby, które nie maj
wykonywa napraw i „udoskonale ” urz dze
elektrycznych
.
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7. Obecno
8.
9.
10.

dze
dze
d.

11.
12. Je
13.

dze

Najwa niejsz czynno ci przy ratowaniu osoby pora onej
jest uwolnienie jej od dzia ania pr du elektrycznego (spod napi cia).

w pierwszej minucie
po 3 minutach -72%
po 5 minutach -25%
po 8 minutach 5%.

98%

Je
.
ANIA PR

Pora
Uwolnienia pora onego spod dzia ania pr du elektrycznego nale y dokona jedn z metod:
przez wy czenie napi cia

przez odci gni cie
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czy ma wiadomo
czy oddycha i jak oddycha
czy pracuje serce i zachowana jest wydolno

kr

enia

PYTANIA KONTROLNE
?

ADY

REDNIM
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