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نصب شده  نیزم  یولتاژ باال رو یاجسام حاو یادیز یامروزه در مکان ها 
 در ،اجسام قرار گرفته باشد نی از ا ی ک ی ی ک یدر نزد ی اند که اگر شخص

 نی از ا ی کیکنند.  ی م  دیشخص را تهد یادیصورت بروز خطا، خطرات ز
خطا و نداشتن   نیبروز ا صورت  در .خطرات، به وجود آمدن ولتاژ گام است

  از .فتدیاتفاق ب یر یجبران ناپذ ی ممکن است خسارات جان ،یاطالعات کاف
  ی اتفاق م  یو چه زمان  ستیخطا چ نیا میرو، واجب است که بدان نیا

کسب   یبرا نی موارد پرداخته شده است؛ بنابرا نیمقاله به ا نیا در .افتد
 .دیاز آن با ما همراه باش ی خطا و خطرات ناش نی از ا ی آگاه

 

 ست؟ یولتاژ گام چ 1#

  ی م  نیوارد زم انی رخ دهد، جر ی پست برق  ایبرج  کی در  یی خطا ی وقت
  ن،یزم یداشتن مقاومت متفاوت در نقاط مختلف خاک رو لیدل به .شود
که در  یافراد یرا برا یتواند خطر  ی ولتاژ م  نیا .دهد  ی ولتاژ رخ م ع یتوز 
گام" کارکنان در جهت " .کند جادیاند، ا  ستادهیا نیزم  ستمیجاورت سم
مورد   در .خطرناک قرار دهد یتواند آن ها را تحت ولتاژها  ی ولتاژ م بیش

 انیفرد وجود داشته باشد، جر یدو پا نیب لیولتاژ گام، اگر اختالف پتانس
دو   نیگام، اختالف ولتاژ ب ولتاژ .شود ی م  جادیفرد ا یدو پا  نیب ی ک یالکتر
 .ولتاژ قرار گرفته است یجسم حاو کی ی ک یاست که در نزد ی شخص یپا



 

2 www.namatek.com 

گام قابل تحمل  یها لیکند پتانس نی انجام شود که تع دی با ی محاسبات  
گام مورد انتظار در محل   یبا ولتاژها جینتا نیا سپس  چقدر است و

 .شود سهیمقا 

 

  .از هر مکان مشخص واقع شود ی تواند در فاصله قابل توجه ی گام م  ولتاژ
  .خواهد بود شتریروانه شود، خطر ب نیبه داخل زم یشتر یب انیچه جر هر

  یدر خطرناک بودن خطا یشدن خاک نقش عمده ا  هیال هی و ال مقاومت
ولتاژ   شی خاک باعث افزا ادیز مقاومت .محل خاص دارد  کیرخ داده در 

 .شود ی گام م
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 رفع ولتاژ گام 2#

چه   هر .در نظر گرفته شود دیاست که با ی عامل مهم  زین بیرفع ع زمان
وجود دارد که   یشتر یدر رفع خطا صرف شود، احتمال ب یشتر یزمان ب

به  دیکه با یمهم  نکته .بزند بی شود و به افراد آس جادیا یی ها انیجر
  یبرق از دستگاه ها و سنسورها یها است که اکثر شرکت نیخاطر سپرد ا

شود و سپس   ی صورت بروز خطا، برق قطع م در .کنند یخودکار استفاده م
تواند به  ی م  یولتاژ گام انرژ  در .شود ی به طور خودکار دوباره روشن م 

  یدر اطراف محل برخورد جسم انرژ  نیزم یرو یی حلقه ها ایصورت امواج 
فرد   یپا کیدارد و اگر  ی حلقه ولتاژ متفاوت هر .منتشر شود ن،یدار به زم

شخص  یدو پا نیب باشد، یگر ی د یدر حلقه  گرید  یحلقه و پا کیدر 
و   انیجر جادی اختالف باعث ا نیبه وجود خواهد آمد و ا  یاختالف ولتاژ 
بلند شوند و  نیاز زم دیپاها نبا ل،یدل نیهم به .خواهد شد ی برق گرفتگ

شعاع ده   تا بشوند و دهیکش  نیزم یکه کنار هم هستند، رو  ی الدر ح دیبا
 .جدا شوند نی گام برداشته شود و پاها از زم دیبرق دار، نبا نیزم یمتر 
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دور   طیکه از مح دیداشت میو تصم دیقرار گرفت ی تیموقع نیدرچن ی زمان  اگر
و تماس پاها را با هم حفظ   دیبردار وستهیکوتاه و پ یگام ها دیبا د،یشو
خواهد ماند و   کسانیشما  یحالت، ولتاژ دو پا  ن یکه در ا چرا .دیکن
 .برقرار نخواهد شد ی انیجر

 

 ست؟ یچ یولتاژ لمس  3#

ولتاژ  کند،یم  دیکه افراد را تهد  ی خطرات گریاز د ی کیهنگام بروز خطا،  در
از   انیرخ دهد، جر ی پست برق ایبرج   کیدر  یی طاخ ی وقت  .است ی لمس

و افراد با لمس    کارکنان .شود ی م  نی عبور کرده و وارد زم یهر جسم فلز 
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 ی قرار م  ی لمس یولتاژها نیرخ داده تحت ا یدر مجاورت خطا ی ش کی
 .که ممکن است خطرناک باشد رندیگ

 

را  یبرج فشار قو هیپا کیهنگام بروز خطا،  ی عنوان مثال اگر شخص به
  یاندام ها قی برج به داخل دست شخص و از طر هیاز پا  برق لمس کند،

پا  قیدهد و از طر ی خود را ادامه م  ریمس سپس .کند یبدن عبور م  ی ات یح
قابل قبول که در صورت   یها انیجر نی تع یبرا .شود  ی خارج م نیبه زم

  قیدق لیو تحل ه ی تواند در برابر آن مقاومت کند، به تجز ی بروز خطا بدن م
 .است ازین

 

 ی محاسبه ولتاژ لمس  4#

 .خطر محاسبه شود زانیم دیهمچون ولتاژ گام با ی ولتاژ لمس  یبرا
از فاصله مرجع   ی لمس  یها لیمحاسبه پتانس یبرا ی مهندس یاستانداردها
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در  ی چند ش ا یکه دو  ی هنگام .کنند ی فوت( استفاده م   28 3) یمتر  کی
فوت(    24. ) ی مرجع دو متر  فاصله خطا قرار داشته باشند، دادیمنطقه رو

 .شود ی استفاده م  ی محاسبه ولتاژ لمس یبرا

 

استفاده   یاز مسافت سه متر  ژهیو  اطیاحت یاوقات، مهندسان برا ی گاه
 میابزار قدرت با س کی ممکن است از  ی کنند شخص ی تصور م  رایز کنند؛ ی م

مکان قرار دادن نقاط مرجع   انتخاب .متر استفاده کند 3برق به طول 
 قیدرک دق یبرا ی ولتاژ لمس  ایلمس  لیپتانس محاسبات  استفاده شده در
  ی محاسبه واقع در .مهم است اریمکان مشخص بس کیسطح خطر در 

 نیبرج( به عنوان اول هیمشخص )مانند پا  ی ش کیاز  ی لمس  یها لیپتانس
به آن معنا است که هر چه فاصله برج  نی ا .شود ی نقطه مرجع استفاده م

 به .خواهد بود  شتریب لیباشد، اختالف پتانس شتریب گریاز نقطه مد نظر د
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مهم   اریبس ی نقاط مرجع استفاده شده در محاسبه لمس نی تع لیدل نیهم
 .شده است نی متر تع کینون منظور قا  نیهم با است و

 

ولتاژ گام و ولتاژ   یکاهش خطرات احتمال  5#
 ی لمس

 :عبارتند از یولتاژ گام و ولتاژ لمس ی کاهش خطرات احتمال  یها روش

 :ی برق یها کفش .1

  ی برق یکاهش خطرات استفاده از کفش ها یروش ها نیاز ساده تر  ی کی
خطر  یها کفش خشک هستند، نی که فضا و زم یی ها تی موقع در .است
 یها اهم در کف خود مقاومت دارند و ابزار  ونیلیمناسب، م  ی ک یالکتر
چکمه ها   نی ا ی وقت  گر،یطرف د از  .پرسنل هستند ی من یحفظ ا یبرا ی عال
 کی .از کف چکمه ها عبور کند انی هستند، ممکن است جر فیو کث سیخ

عالوه،   به .اهم مقاومت کند 100تواند در حد  ی تنها م  سیخ ی چکمه چرم 
 لیوسا نی عموم مردم استفاده از چن یتوان تصور کرد که برا ی نم

 .باشد ی خطرات محتمل است، ممکن م  نیکه ا یی در مکان ها ی محافظت 

 :شتریبا مقاومت ب ی سطح یها هیال  افزودن .8

  یها هیال افزودن شود، ی که در کاهش خطرات استفاده م یگر ید کیتکن
 ایسنگ خرد شده به برج  هیال کی  غالبا   .است شتریبا مقاومت ب ی سطح
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فراهم   نیپرسنل و زم نیب قیاز عا یا هیشود تا ال ی اضافه م ی پست فرع 
به  نی فرد مع کی قیتواند از طر  ی را که م  ی انیجر زانیم  هیال نیا .شود
 .دهد ی کاهش م  ابدی انیجر نیزم

 :هرز یعلف ها کنترل .3

در هنگام بروز   اهانیگ رایاست؛ ز  یگر یهرز عامل مهم د یعلف ها کنترل
را به فرد منتقل   ی خطرناک یتوانند ولتاژها  ی م و رندیگ ی م یخطا انرژ 

 .کنند

 :آسفالت . 

از سنگ خرد  شتریب اریمقاومت آن بس رایاست؛ ز ی عال  نهیگز کی  آسفالت
  ی سطح یها هی ال افزودن .هرز را ندارد یرشد علف ها مشکل  شده است و

که منجر به  یی خطاها دادیپرسنل را در هنگام رو ی منی ا شهیهم ی مقاومت 
 بخشد. ی شوند، بهبود م ی م  ی لمس ایولتاژ گام   جادیا
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