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SEGURETAT ABANS QUE RES.

EFECTES DE L'ELECTRICITAT SOBRE EL COS HUMÀ.

El cos humà ofereix poca resistència al pas de l'electricitat i és, per tant, un bon conductor  
elèctric. Aquesta resistència es redueix molt si el cos està hunit o moll, especialment amb 
aigua  salada  o  sabó.  Per  això  és  molt  perillós  manipular  fils  elèctrics  d'aparells 
electrodomèstics després de sortir de la dutxa, si no t'has assecat ben bé.

Un fet real que va apareixer no fa gaire a la premsa va ser que un noi de 15 anys s'estava 
banyant i, en caure-li a la banyera la ràdio que tenia endollada, va morir electrocutat. Fets  
com aquest ens han de fer veure que l'electricitat pot resultar perillosa quan s'utilitza amb 
massa confiança i amb poca informació.

Has de saber que la causa de la mort  del  noi per accident elèctric fou la intensitat  del 
corrent.

Segons la llei d'Ohm, el corrent serà més perillós com més gran sigui la tensió i més petita 
segui la resistència del nostre organisme.

D'una manera aproximada, els efectes del corrent al cos humà, a 220 V i a 60 Hz són els  
següents: 

VALOR DEL 
CORRENT

EFECTES

0,01 A Gairebé no es nota, tan sols pessigolles.
0,02 A És dolorós, els músculs de la mà es contreuen i no es pot 

deixar anar el cable.
0,07 A Es presenten dificultats en la respiració.
0,1 A – 0,2 A És probable la mort per arítmia cardíaca. L'única manera de 

superar-la és per xoc elèctric controlat: SITUACIÓ MOLT 
PERILLOSA.

Més de 0,2 A No es produeix l'arítmia però sí cremades i s'imterromp la 
respiració, però es pot activar de nou amb els procedimetns 
normals de primers auxilis.

Les companyies elèctriques asseguren el transport i la distribució de corrent elèctric altern a 
totes les cases, generalment a una tensió de 220 V. Els fils que arriben a l'endoll no són 
iguals. Un és el fil de FASE  i l'altre el NEUTRE. Entre aquets dos fils i entre els forats de 
l'endoll, hi ha una tensió de 220 V.
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Els electricistes tenen un tornavís amb un llum incorporat. El llum s'encén quan la punta del  
tornavís toca el fil de fase. D'aquesta manera és fàcil de distingir els dos fils.

Si sense voler, toqieis el fil neutre amb les mans, no hi ha perill que t'electrocutis, ja que  
gairebé no hi ha tensió entre el fil neutre que tens a les mans i el terra on tens els peus.

Però si toques el fil de fase, s'estableix una tensió de 220 V entre les teves mans i els peus, 
que toquen a terra, i pel teu cos passa un corrent elèctric que et pot electrocutar. Passa el  
mateix si toques, a la vegada, el fil de fase i el neutre.

Si toques alhora el fil de fase i el neutre o bé el terra, hi ha perill d'electrocutar-se.

Després de llegir atentament el text, completa les qüestions següents:

1. Formula't quatre preguntes sobre el text, escriu-les i respon-les amb frases del text.

2. Per què els ocells es poden estar en un fil elèctric sense electrocutar-se?

3. Quin procediment utilitzaries per salvar una persona que ha quedat enganxada en 
un cable elèctric?


