Bezpieczna pracownia czyli jak nie zostać kopniętym przez prąd.
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W naszej szkole znajduje się wiele różnorodnych pracowni, w których
ćwiczenia odbywają przyszli mechanicy, mechatronicy i elektromechanicy.
Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej to specyficzny rodzaj
pracowni. Ze względu na rodzaj wyposażenia i wykonywanych w niej ćwiczeń
wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa i higieny
pracy. Występują tu nie tylko zagrożenia związane z pracą mechanika typu
urazów mechanicznych ( skaleczenia, stłuczenia, złamania), ale przede
wszystkim zagrożenia związane z porażeniami prądem stałym i przemiennym. W
tym artykule postaram się wyjaśnić co to jest porażenie prądem i jakie skutki ze
sobą niesie oraz jak go uniknąć lub zminimalizować ryzyko ,, kopnięcia prądem”.

Troszkę historii.
Wraz z odkryciem zjawiska elektryczności zaczęto badać zjawiska
przepływu prądu w różnych materiałach i jego oddziaływanie na nie. W
osiemnastym wieku podjęto próby badania przepływu prądu w organizmach
zwierząt. Dziewiętnasty wiek to okres obfitujący w serie pokazów oddziaływania
prądu elektrycznego na ciało człowieka. Popularne były w tym czasie
eksperymenty polegające na poddawaniu ciał osób zmarłych oddziaływaniu
prądu. Te makabryczne działania wywoływały u widzów przekonanie iż można
za pomocą impulsu elektrycznego przywrócić zmarłego do życia. Jaskrawym
przykładem używania prądu elektrycznego do uśmiercania zwierząt były
eksperymenty Thomasa Alva Edisona. Prowadząc rywalizację z Nikola Teslą o
zastosowaniu prądu stałego Edison starał się poprzez swoje eksperymenty
udowodnić zabójcze działanie prądu przemiennego, nie wspominając przy tym iż
przepływ prądu stałego powoduje takie same skutki. Za pomocą prądu
przemiennego Edison uśmiercał zwierzęta, a by było to spektakularne nie cofnął
się przed zabijaniem tak dużych zwierząt jakimi są słonie. Krzesło elektryczne
służące do wykonywania kary śmierci to również wymysł Edisona. Pierwszą
ofiarą tego wynalazku był William Kemmer którego egzekucji dokonano w
więzieniu Auburn w stanie Nowy Jork 6 sierpnia 1890 roku .Na początku
dwudziestego wieku i w latach późniejszych bardzo popularną metodą leczenia
wszelkich zaburzeń psychicznych było poddawanie pacjentów działaniu
wysokich napięć. Na szczęście ten dział medycyny został już definitywnie
zamknięty. W dzisiejszych czasach użycie prądu służy poprawie zdrowia

(leczenie poprzez przepływ prądów o natężeniu kilku mikro czy mili amperów)
diagnostyce ( elektrokardiografy) czy ratowaniu życia (defibratory.)Przełom
dziewiętnastego i dwudziestego wieku to czas kiedy elektryczność wkraczała w
różne dziedziny życia. Wraz z postępem kroczyły też zagrożenia z tym związane.
W 1887 roku w Niemczech zanotowano pierwsze śmiertelne porażenie prądem
elektrycznym. Wraz z upowszechnianiem się elektryczności liczba ofiar porażeń
rosła. Ale dopiero w drugiej połowie dwudziestego wieku podjęto profesjonalne
badania nad zagadnieniem przepływu prądu przez ciało człowieka i skutkach
tego. Opracowano zagadnienia impedancji ciała człowieka, ustalono zakresy
napięć bezpiecznych tak dla prądu przemiennego jak i stałego. Opracowano
metody ochrony przed porażeniami.

Człowiek maszyna elektryczna ?
Jak najbardziej tak. Funkcje życiowe organizmu człowieka są
nierozerwalnie powiązane z przepływem prądu przez jego ciało. Impulsy
sterujące wysyłane przez nasz mózg na przykład do mięśni to krótkie impulsy
elektryczne o natężeniu rzędu kilku mili woltów. Bodźce czuciowe przesyłane
do mózgu to też impulsy elektryczne. Sam mózg to nic innego jak
skomplikowany biologiczny mikroprocesor wykorzystujący do swojego
funkcjonowania impulsy prądowe. W komórkach naszego ciała znajdują się o
różnym stężeniu jony które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie naszych
narządów. Ostatnie badania naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w
Berkeley dowodzą że w ciele człowieka żyją bakterie będące źródłem energii
elektrycznej. Ponadto ciało ludzkie jest ciągle poddawane działaniu pola
elektromagnetycznego ziemi i samo też wytwarza takie pole.

Co z tego wynika ?
Ano to że ciało ludzkie posiadające taką a nie inną budowę biologiczną i
chemiczną jest podatne na przepływ prądu elektrycznego z jego dobrodziejstwami
ale częściej z jego destrukcyjnym działaniem. Przystosowane bowiem jest do
przepływu prądów o wielkościach dochodzących maksymalnie do kilku mili
amperów. Wszystko jest wtedy ok i nasz organizm funkcjonuje prawidłowo. Ale
co się stanie jeżeli nasz organizm poddamy działaniu prądów o natężeniu dużo
większym i nie pochodzącym z naszego ciała a ze źródeł zewnętrznych. No
niestety dzieją się wtedy rzeczy złe. Taki przepływ może spowodować
uszkodzenia naszych tkanek i narządów a w skrajnych przypadkach doprowadzić

do zatrzymania akcji serca i śmierci. Skutki te uzależnione są od czasu przepływu
prądu, natężenia i napięcia występującego w chwili porażenia.

Człowiek swoją impedancję ma.
Jak już wyjaśniłem wcześniej ciało człowieka możemy traktować jako
przewodnik to też taki przewodnik powinien posiadać rezystancję a właściwie
impedancję. Na impedancję ciała człowieka składają się impedancje skóry w
miejscach przyłożenia napięcia i impedancja wewnętrzna tkanek ciała człowieka
na drodze przepływu prądu.
Wzór na impedancję ciała człowieka można wyrazić za pomocą wzoru:
Zc = Zs1+Zs2+Zc
Gdzie:
Zc – impedancja całkowita ciała
Zs1 i Zs2 – impedancja skóry w miejscach przyłożenia napięcia
Zc – impedancja wewnętrzna tkanek ciała człowieka

Wartość impedancji nie jest stała i jest różna dla różnych osób. Uzależnione
jest to stanem psychiczno – motorycznym organizmu a także warunkami w jakich
przebywa człowiek. W warunkach gdy napięcie przyłożone do dwóch punktów
ciała nie przekracza 500 V głównym składnikiem impedancji ciała człowieka jest
impedancja skóry. Wraz z wystąpieniem zjawiska przebicia skóry impedancja
całkowita ciała drastycznie maleje i wynosi około 1 kΩ. Wartość impedancji
wynoszącą 1 kΩ przyjmuje się jako wartość do wyznaczania bezpiecznych napięć
dotykowych. Impedancja skóry przybiera różne wartości dla różnych wartości
napięcia dotykowego rażeniowego. I tak dla przykładu przy napięciu 25 V jest to
3250 Ω, dla 100V – 1875 Ω a dla 1000V tylko 1000 Ω. Istotny wpływ na wartość
impedancji skóry mają też czas w jakim działa napięcie i powierzchnia styku.
Poważną rolę przy zmianie wartości impedancji odgrywa stopień zawilgocenia
ciała. Jeżeli rezystancja mierzona pomiędzy suchymi dłońmi wynosi nawet
kilkaset kΩ to już przy dłoniach wilgotnych spadnie do wartości nawet kilku kΩ.
Impedancja wewnętrzna zależy głównie od drogi przepływu prądu przez
organizm człowieka.

Co nas zabija prąd czy napięcie ?
Odpowiedz – ładunek elektryczny jaki przepłynął przez ciało.
Aby prąd elektryczny poraził człowieka musi wystąpić duże napięcie dotykowe
powiązane z przepływem prądu o wartości kilkudziesięciu mA. Potrzebny też jest
duży okres czasu w którym następuje przepływ tego prądu. Chyba wszyscy
widzieliśmy przeskok iskry pomiędzy elektrodą maszyny wysokich napięć a
palcem. Napięcia wytwarzane w takich urządzeniach ( cewka Tesli) dochodzą
nawet do kilkuset kilowoltów, jednak nie mamy tu zjawiska porażenia prądem.
Dlaczego ?. Otóż natężenie przepływającego prądu jest bardzo małe, a przede
wszystkim czas takiego wyładowania jest bardzo krótki i sięga mili sekund.
Dlatego człowiek odbiera bardzo krótki impuls prądowy. Inaczej ma się sprawa
gdy odpowiednio wysokie napięcie spowoduje przepływ dużego prądu w
relatywnie długim czasie. Wtedy odpowiednio duży ładunek elektryczny
przepływający przez ciało spowoduje często nieodwracalne skutki w naszym
organizmie.

Skutki przepływu prądu przez organizm człowieka.
Ciało człowieka poddane działaniu zewnętrznego źródła napięcia staje się
częścią zamkniętego obwodu elektrycznego. Przez taki obwód zaczyna płynąć
prąd elektryczny którego wartość jest uzależniona od przyłożonego napięcia i
wartości impedancji ciała. Skutki takiego przepływu są różnorodne dla organizmu
i zależą głownie od natężenia płynącego prądu i czasu przepływu. Negatywne
działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka to poczynając od odczucia
bólu i zaburzeń czucia i motoryki ruchu, poprzez oparzenia skóry i mięśni,
uszkodzenia organów wewnętrznych do zaburzeń pracy serca, utraty
przytomności i ustania krążenia. Należy podkreślić że im dłuższy czas
oddziaływania prądu na organizm ludzki tym rozleglejsze i bardziej
nieodwracalne zmiany.

Który prąd jest bezpieczniejszy stały czy przemienny?.
Nie ma bezpiecznych rodzajów prądu. Obydwa są niebezpieczne dla
zdrowia człowieka i oba mogą zabić. Różnica jest tylko w formach oddziaływania
na organizm i granicznych wartościach natężenia przy których zaczynają się
poszczególne oddziaływania. Graniczne wartości oddziaływania na organizm
ludzki są minimalnie wyższe dla prądu stałego nie oznacza to jednak ,że prąd ten
jest bezpieczniejszy. Jego oddziaływanie jest również tak samo zgubne dla

organizmu jak prądu przemiennego. Dochodzi tu zjawisko elektrolizy płynów i
komórek ciała, czego nie zauważa się przy przepływie prądu zmiennego.

Forma oddziaływania

Minimalna wartość odczuwalna
Ból i lekkie skurcze
Siny ból i skurcze mięśni
Niemożność samo oderwania
Fibrylacja serca

Wartość prądu Wartość prądu
stałego
przemiennego
mA
mA
2
0,5
5
5
15
10
30
10
120 - 500
30 - 500

Dane dotyczą prądu przemiennego o częstotliwości 50 – 60 Hz występującego w
sieciach energetycznych zasilających urządzenia elektryczne w naszych domach.
Na podstawie licznych badań laboratoryjnych opracowano wartości tak zwane
bezpieczne napięć dla prądu stałego i przemiennego.
Dla prądu przemiennego 50 – 60 Hz
50V – warunki środowiskowe 1*
25V – warunki środowiskowe 2**
Dla prądu stałego
120V - warunki środowiskowe 1
60 V - warunki środowiskowe 2
warunki środowiskowe 1* to warunki w których nie występuje zjawisko
zmniejszenia impedancji człowieka
warunki środowiskowe 2** to warunki w których występuje zjawiska
powodujące zmniejszenie impedancji człowieka

A co z prądami o większych częstotliwościach?
Prądy o wysokich częstotliwościach są prądami bezpieczniejszymi ale
tylko w obszarze wartości progowych występowania zjawisk związanych z
przepływem prądu. Tak więc wyższe są wartości prądu przy którym następuje
odczuwanie przepływu prądu i inne skutki z nim związane, zwłaszcza tak groźne
zjawisko defibrylacji. Natomiast pojawia się tu zjawisko naskórkowości czyli

przepływu prądu po wierzchniej warstwie ciała człowieka zwłaszcza naskórku.
Wiąże się to z występowaniem bardzo silnych oparzeń w obszarze działania
prądu.

Wiemy co nam grozi i co dalej ?
Jeżeli poznaliśmy zagrożenia jakie niesie za sobą porażenie prądem a może
ono prowadzić w skrajnych przypadkach do śmierci musimy się zastanowić jakie
przedsięwziąć środki by nie dochodziło do tego rodzaju wypadków. Co możemy
zrobić by zmniejszyć ryzyko porażenia prądem jak sprawić by nasze obcowanie
z prądami stało się bezpieczne. Możemy tu wyróżnić dwie grupy naszych
oddziaływań: jedna czynniki na które mamy bezpośredni wpływ i czynniki od nas
niezależne.
Czynnik od nas niezależny to na przykład typ sieci zasilającej naszą pracownię ,
rodzaje i metody zastosowanych w niej zabezpieczeń przeciwporażeniowych.
Zależne po nasze bezpośrednie działania mające wpływ na bezpieczeństwo np.
praca zgodnie z zasadami bhp, używanie odpowiednich narzędzi.

Zabezpieczenia ważna rzecz.
Zanim zaczniemy nasze rozważania na temat zabezpieczeń należy
uświadomić sobie następującą rzecz. Rozróżniamy dwa rodzaje rażeń prądem:
- w wyniku dotyku bezpośredniego czyli rażenie napięciem roboczym w
następstwie dotyku części urządzenia która znajduje się normalnie pod napięciem.
- w wyniku dotyku pośredniego czyli rażenia napięciem dotykowym w
następstwie dotyku części urządzenia będącego pod napięciem w wyniku
uszkodzenia izolacji.
Widzimy że porażenie prądem może powstać w następstwie naszej nieuwagi i
niewłaściwej obsługi urządzeń elektrycznych i drugi kiedy porażenie jest
wynikiem usterki technicznej.
Posiadamy dwa podstawowe rodzaje ochrony przed porażeniami:
- podstawową chroniącą przed dotykiem bezpośrednim
- dodatkową chroniącą przed dotykiem pośrednim
Podstawowe środki ochrony podstawowej to:

- izolacje ochronne
- obudowy urządzeń
- ogrodzenia i bariery ochronne
- umieszczanie urządzeń poza zasięgiem człowieka
Środki ochrony dodatkowej:
- samoczynne wyłączanie zasilania w przypadku uszkodzenia urządzenia
- stosowanie izolacji podwójnej lub izolacji wzmocnionej
- połączenia wyrównawcze miejscowe
- separacja elektryczna
- izolowane stanowiska robocze
Bardzo dobrą formą zabezpieczenia jest stosowanie odpowiednich napięć
zasilających.
- SELV ( Safety Extra Lov Voltage) – bardzo niskie napięcie zasilające
- PELV (Protection Extra Lov Voltage) – bardzo niskie napięcie bezpieczne
- FELV ( Functional Extra Lov Voltage) – bardzo niskie napięcie
funkcjonalne
Do podstawowych zabezpieczeń przeciwporażeniowych możemy zaliczyć
zerowania i uziemienia które wynikają bezpośrednio z konstrukcji linii
zasilających. W liniach niskiego napięcia 230 V standardem jest stosowanie
zabezpieczeń różnicowo- prądowych ( przeciwporażeniowe) i nadmiarowo –
prądowych ( zabezpieczenia przeciążeniowe).
Bardzo dobrym rozwiązaniem stosowanym od dawna jest separacja galwaniczna
urządzeń zasilanych z sieci. Służą do tego transformatory lub przetwornice
separujące. Powinny one spełniać wymagania co do jakości separacji.

Nasza pracownia jest bezpieczna
Pracownia znajduje się w nowoczesnej hali samochodowej oddanej do
użytku 2014 roku. W związku z nową inwestycją już faza projektowania budynku
zapewniła spełnienie obowiązujących norm co do klasy linii zasilających jak i
jakości zastosowanych zabezpieczeń przeciw porażeniowych. Po wykonaniu linii

zasilających tak budynku jak i wewnętrznych pomieszczeń dokonano odbioru
instalacji elektrycznej potwierdzając zgodność jej wykonania z projektem i
prawidłowość działania. Protokół odbioru przez odpowiednie służby potwierdził
spełnienie norm technicznych i bezpieczeństwa przez instalację. Oczywiście
administrator budynku ma obowiązek nieustannego nadzoru nad instalacją
elektryczną i utrzymywania jej w stu procentowej sprawności ze szczególnym
naciskiem na bezpieczeństwo użytkowania. Zastosowano tu nowoczesne
rozwiązania z zakresu elektroenergetyki które zapewniają niezakłócone i
bezpieczne zasilanie. Sieć zasilająca i urządzenia będące na wyposażeniu
pracowni spełniają normy zabezpieczeń przeciwporażeniowych.
Urządzenia pojazdów samochodowych z wyłączeniem pojazdów
hybrydowych i elektrycznych są zasilane z instalacji 12 V lub 24 V prądu stałego.
Są to napięcia bezpieczne nie powodujące zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka. Tak więc można powiedzieć że przy obsłudze pojazdów
samochodowych nie występuje bezpośrednie zagrożenie porażenia prądem.
Natomiast w pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej
korzystamy z bardzo wielu urządzeń zasilanych z sieci energetycznej co ma
bezpośredni związek na bezpieczeństwo pracy z nimi. Zestawy ćwiczeniowe i
demonstracyjne są zasilane z gniazd sieciowych poprzez transformatory i
przetwornice. Napięcie wyjściowe tych urządzeń to zazwyczaj 12V prądu stałego
a więc napięcie bezpieczne. Natomiast obwody wejściowe tych urządzeń znajdują
się pod napięciem sieci zasilającej 230V i tu mamy już ewidentne zagrożenie
rażeniowe .Musimy pamiętać o tym by pod żadnym pozorem nie zdejmować
obudów tych urządzeń kiedy znajdują się pod napięciem. Nie możemy też
samodzielnie dokonywać pomiarów ani napraw tych zasilaczy i przetwornic. Jest
to surowo zabronione. Szczególna uwagę należy zwrócić na stan techniczny
przewodów zasilających, należy to czynić przed podłączeniem urządzenia do
sieci jak też kontrolować jego stan w czasie pracy. Wszelkie urządzenia i maszyny
znajdujące się na wyposażeniu pracowni mogą być włączane po wyrażeniu zgody
przez prowadzącego zajęcia i pod jego nadzorem po uprzednim sprawdzeniu ich
stanu technicznego a w szczególności poprawności zabezpieczeń
przeciwporażeniowych. Dotyczy to w równej mierze zasilaczy laboratoryjnych,
generatorów jak też tak prostych urządzeń jakimi są chociażby lutownice czy
przedłużacze.
Bardzo ważny jest stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania
przedłużaczy sieciowych i przewodów połączeniowych w których występuje
napięcie sieci. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne izolacji choćby najdrobniejsze
dyskwalifikują te przedmioty z dalszego użytkowania.

Mierniki elektryczne , przyrządy pomiarowe i przewody pomiarowe.
Stan techniczny tych urządzeń ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo
osoby posługującej się nimi. Podstawową zagadnieniem jest dobór parametrów
urządzeń pomiarowych do zakresu wykonywanych pomiarów. Klasa ich izolacji
a w szczególności klasa ochrony przewodów pomiarowych dobrana do wartości
napięć czy prądów w mierzonym obwodzie. Utrzymanie tych urządzeń w
nieskazitelnym stanie technicznym to podstawa bezpieczeństwa użytkownika.
Należy pamiętać że wszelkie prace polegające na budowaniu lub
przekonstruowaniu układów elektrycznych wymaga wyłączenia ich z pod
zasilania. Brak zasilania obwodów jest podstawą przy ich modyfikacji. Wszelkie
zbudowane układy należy zgłaszać nauczycielowi który oceni poprawność ich
wykonania i zezwoli na włączenie napięcia zasilającego. W czasie pozostawania
układów lub urządzeń pod napięciem nie wolno pozostawiać ich bez nadzoru a w
razie zauważenia nienormalnych stanów natychmiast wyłączyć je z pod zasilania
by uniknąć przeciążeń. Do wszelkich prac należy używać narzędzi ręcznych
sprawnych technicznie, posiadających odpowiednią izolację.
Sama praca w pracowni wymaga poświęcenia szczególnej uwagi i wymaga
skupienia. Nasz stan psychofizyczny ma ogromny wpływ na nasze
bezpieczeństwo. Jeżeli czujemy się źle , mamy zaburzenia koncentracji nie
podejmujmy jakichkolwiek działań związanych z prądem elektrycznym.
Poczekajmy na lepszy dzień. To dla naszego bezpieczeństwa.
Mam nadzieję że w tym krótkim opracowaniu udało mi się choć po części
przybliżyć czytelnikom zagadnienia związane niebezpieczeństwem porażenia
prądem elektrycznym i skutkach jakie to za sobą niesie. Wszelkie najlepsze i
najnowocześniejsze metody zabezpieczeń nie uchronią nas od porażenia jeżeli
sami nie zadbamy o swoje bezpieczeństwo. To na nas samych ciąży obowiązek
zapewnienia sobie bezpiecznych warunków pracy czy też życia.
Pamiętaj.
Masz tylko jedno życie dlatego też staraj się je chronić jak najlepiej !
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