
 
 اصول ايمني در عمليات خط گرم  

 فرمان از نزديك
 



 تمهيدات ايمني در عمليات خط گرم فرمان از نزديك

  رله به مجهز فشارمتوسط كليدهاي مجدد وصل خودكار وسايل•
  خارج مدار از گرم خط عمليات شروع از قبل بايستي ريكلوزري

 شوند
  ، برقدار خطوط برروي سازي بهينه و اصالح عمليات گونه هر انجام•

  براي ، مربوطه تجهيزات و شبكه آن كه بود خواهد مجاز هنگامي
 باشند مناسب گرم خط كار انجام

  آزمون و ها بازرسي انجام طريق از بايد ، كار نوع هر شروع از قبل•
      موجود شرايط تعيين . گردد تعيين موجود شرايط ، الزم هاي
  استقرار محل ، برقدار تجهيزات و خطوط مشخصات شامل تواند مي

 باشد آنها به مربوط عوامل ساير و مدارات ، ها پايه وضعيت ،
 
 



 در يا برقدار تجهيزات و خطوط برروي كه هيدروليكي و بادي ابزارهاي كليه•
  : بايد ، گيرد مي قرار استفاده مورد آنها اطراف

 عادي كار فشار براي كافي تحمل و بوده عايق جنس از هايي لوله به مجهز ) الف
 باشد دارا را دستگاه

 باشد كمپرسور روي بر رطوبت آوري جمع دستگاه داراي ) ب
 عمليات باشد داشته وجود كار محل در برق و رعد وقوع احتمال چنانچه•

  شود متوقف بايد مربوطه
  است ضروري ، نزديك از فرمان روش به گرم خط عمليات اجراي روند در•

 نكات به الزم توجه ضمن ، گرم خط هاي گروه در شاغل افراد و سرپرستان
 : نمايند حاصل اطمينان ايمني موازين و اصول صحيح اجراي از ، زير مهم

 گرم خط هاي گروه افراد كلي طور به ، موضوع هر از قبل : آموزشي شرايط ) الف
  يا دور از فرمان ( عملياتي هاي روش از كدام هر ويژه تخصصي هاي آموزش بايد

  شده تعيين سطوح در را كنند كار روش آن با است قرار كه ) نزديك از فرمان
 گذرانيده

 تمهيدات ايمني



 گواهي اين در است بديهي . نمايند دريافت را مربوطه نامه گواهي و
        خاص و كامل طور به آموزشي دوره هر مشخصات بيستي ها نامه

   باشد شده ثبت ) التين و فارسي (
 معاينات بايستي گرم خط اجرايي هاي گروه افراد : فيزيكي شرايط ) ب

  و آمادگي از همواره و داده انجام موفقيت با را الزم پزشكي ادواري
 باشند برخوردار كامل طور به رواني و روحي ، جسماني سالمت

 فعاليت تمام براي است ضروري : ها فعاليت دستورالعمل تدوين ) ج
 بر عالوه ها آن در و شده تدوين الزم هاي دستورالعمل كرم خط هاي
  . باشد شده مشخص نيز كار الگوريتم ، تجهيزات و نياز مورد افراد

 آنچه از كمتر افراد تعداد با نظر مورد عمليات اجراي از بايد همچنين
 است بديهي . گردد خودداري است آمده مربوطه دستورالعمل در كه
   انجام با و داشته مطابقت OSHA الزامات با بايد ها دستورالعمل اين كه

 

 تمهيدات ايمني



  به نوين تجهيزات و ابزار كاربرد ، ايمني هاي توصيه نظر از ، ادواري هاي كنترل
 . شوند رساني روز

  پس بايستي گرم خط هاي فعاليت از هريك خطرات : خطرات تحليل و تجزيه ) د
  كروه افراد وظليف شرح در مطالعه براي و گرديده مدون علمي تحليل و تجزيه از

 . شود گنجانيده
 ، كار ابتداي در بايد گرم خط اجرائي هاي گروه افراد : وظايف شرح تدوين ) ه

 دستور با بايد وظايف شرح اين . باشند داشته اختيار در را خود وظايف شرح
  كه شده تآكيد دستورالعمل آن در . باشد داشته مطابقت OSHA ����.��а العمل

 طريق از و داشته آگاهي دهند مي انجام خود كاركنان آنچه از بايد كارفرمايان
 انطباق به نسبت ، كاركنان از هريك بر ادواري هاي بازرسي و منظم نظارت اعمال
 موضوعاتي . نمايند حاصل اطمينان كار از بخش آن نياز مورد ايمني هاي شيوه

 قرار نظر مد گرم خط اجرايي هاي گروه افراد وظايف شرح تدوين در تواند مي كه
 : از عبارتند گيرند
 مربوطه شغل خطرات از آگاهي 

 تمهيدات ايمني



 آگاهي و رعايت دستورالعمل هاي الزم 
  توجه به احتياطات ويژه شغلي 
  شناخت تجهيزات حفاظت فردي و گروهي 
   آتش نشاني ،  ( آگاهي از امكانات اضطراري محل انجام عمليات

 )اورژانس و درمانگاها 
  اطالع از شماره تلفن هاي ضروري و مورد نياز 
   دارا بودن مهارت كمك هاي اوليه و نجات شخص برق گرفته 

 

 تمهيدات ايمني



 عوامل ، فوق مباحث بر عالوه ، كارفرمايان است الزم همچنين•
  بگذارد سوء تأثير گروه عملكرد ايمني بر تواند مي كه را ديگري

 هاي گروه افراد كلي طور به . نمايند تشريح گروه افراد براي
  سه بيستي دار برق هاي شبكه با كار هنگام در گرم خط عملياتي

 اصول اين ، كنند رعايت را آنها و داشته نظر در را اساسي اصل
  : از عبارتند

 باشد جدا ) برق تير ( پايه از بايد كار هنگام در سيمبان�.
Must be insulated from the pole ) ( 

  و مدار شدن كامل براي خوبي مسير تواند مي پايه كه اين دليل به
  ، نزديك از فرمان روش به كار انجام براي لذا . باشد زمين به فاز ارتباط

  طريق از كار اين و باشد جدا پايه از بايد كار هنگام در سيمبان فرد

 تمهيدات ايمني



 :به كار گيري روش هاي زير امكان پذير است 
 استفاده از بسكت نصب شده روي باالبر بوم عايق •

 

 

 

 

 

 

 تمهيدات ايمني



 
 عايق سكوي از استفاده•

 

 

 
 پايه مناسب عايق كاور از استفاده•

 

 تمهيدات ايمني



 سيمبان بايد خطر اتصال فاز به فاز يا فاز به زمين را به حد اقل برساند  �.
( Minimize the danger of a phase to phase or phase to ground   
contact ) 

  در و كند مي فعاليت برقدار فازهاي محدوده در سيمبان فرد كه اين به نظر
  دارد وجود پايه حتي و آرم كراس به فاز يا و فازعا بين ارتباط احتمال بين اين

  اين.گردد مي استفاده مناسب الستيكي عايقي تجهيزات از روش اين در لذا ،
 . شوند انتخاب كار محل خط ولتاژ با متناسب بايستي تجهيزات

  تحرك توانايي و عمل آزادي ، مناسب موقعيت انتخاب با بايد سيمبان�.
   باشد داشته

( the worker must be given avilibility & mobility ) 
  ، دارد اهميت بسيار كار اين در عمليات مجري براي مناسب موقعيت انتخاب

  فعاليت حداقل و ايمني اصول حداكثر رعايت با بايد كار موثر انجام كه چرا
 .باشد همراه سيمبان فرد فيزيكي و جسمي هاي

 تمهيدات ايمني



 باهر كار تعريف شده اي كه قرار است راي ب

 نزديكروش فرمان از  

 استانجام گيرد ، فرد سيمبان مجاز  

 فازفقط روي يك  
 .فعاليت نمايد 

 تمهيدات ايمني



به طور كلي تجهيزات الستيكي عايق شامل دستكش ، آستين و شانه بند ،  
كه سيمبانان . فرش ، پتو ، پوشش هاي سيم و يراق آالت شبكع مي باشد 

خط گرم در هنگام اجراي عمليات به روش فرمان از نزديك ، از اين وسايل 
به منظور حفاظت و جلوگيري از برق گرفتگي و شوك الكتريكي استفاده     

بدين معني كه اين تجهيزات بين افراد سيمبان و هادي هاي . مي نمايند 
برقدار ، حايل حفاظتي ايجاد نموده و در مواقع بروز خطا ، از عبور جريان از 

از آنجا كه استفاده از اين تجهيزات براي افراد . بدن آنان جلوگيري مي كنند
 سيمبان الزامي است ، انجمن تست و مواد آمريكا 

The american society of testing & materials ( ASTM )    
ازاين تجهيزات استانداردهايي با ساختار و نحوه استفاده درخصوص آشنايي 

 .تدوين و منتشر نموده است

تجهيزات الستيكي عايق –تمهيدات ايمني    
Rubber insolating equipments 



 دستكش هاي عايقinsolating gloves  
  از ناشي هاي شوك و گرفتگي برق برابر در حفاظت براي عايق هاي دستكش

 برابر در آنها مقاومت افزايش منظور به كه گيرند مي قرار استفاده مورد آن
 ، غيره و پوسيدگي ، شدن سوراخ پارگي، جمله از فيزيكي و مكانيكي صدمات

 تواند مي ها دستكش بودن اندازه .شوند مي داده پوشش حفاظتي اليه يك با
  ها دستكش اين لذا .باشد داشته مهمي نقش كار، ايمن و مطلوب انجام در

 هاي دستكش بندي رده .شوند انتخاب گروه افراد دست هاي اندازه به بايستي
 نمودن مشخص براي .باشد مي 4 تا دوصفر از ولتاژي طبقه 6 داراي عايق
 دور ابتدا خياطي گيري اندازه نوار يك از استفاده با توان مي دستكش اندازه
 اندازه مربوطه جدول راهنمائي طبق سپس و گيري اندازه را خود دست

   .نماييد تعيين را دستكش

تجهيزات الستيكي عايق –تمهيدات ايمني    



 رنگ بندي اختصاصي دستكش ها بر اساس ولتاژ كاري

 رنگ طبقه بندي ولتاژ كاري
 بژ �� ���

 قرمز � ����

 سفيد � ����

 زرد � �����

�а��� � سبز 

�а��� � نارنجي 

تجهيزات الستيكي عايق –تمهيدات ايمني    





  هاي كيسه در بايستي استفاده از پس هميشه را عايق هاي دستكش : توجه
 همچنين .نگهداشت دور حرارتي منابع از را آن و قرارداده مخصوص برزنتي

 .نمود نگهداري كيسه در را دستكش جفت يك از بيش نبايد

تجهيزات الستيكي عايق –تمهيدات ايمني    

 جدول سايز دستكش ها

cm  ( 8 - 7(اندازه دست   9 - 8  10 - 9  11 - 10  

 S M L XL اندازه دستكش



 متوسط فشار عايق دستكش•
 عايق هاي دستكش ، فشارمتوسط مدارهاي الكتريكي حوزه خطرات به توجه با•

 به زير نكات به است الزم و باشند خاصي هاي ويژگي داراي بايد استفاده مورد
 : شود توجه دقت

 .گيرد قرار استفاده مورد رطوبت بدون و تميز هميشه بايد عايق هاي دستكش•
 استفاده پارافين يا و ها حالل ، نفتي مواد از نبايد دستكش كردن تميز براي•

 .كرد
 .شوند نگهداري برنده و تيز نقاط از دور به و مخصوص اي كيسه در•
 شكل تغيير و سوختن از تا باشند دور به گرما هرنوع و آفتاب تند تشعشعات از•

 .شود جلوگيري آن احتمالي
  براي .نمود استفاده برق هاي پايه از فرود و صعود براي نبايد عايق دستكش از•

 به شدن نزديك از قبل و گرديده استفاده چرمي دستكش از بايد ابتدا كار اين
 .نمود تعويض عايق دستكش با را چرمي دستكش شبكه

 
 
 
 
 

تجهيزات الستيكي عايق –تمهيدات ايمني    



.аاز پس و نموده رو و پشت را آن بايد شود مي خيس عايق دستكش داخل كه هنگامي  
 .شوند برگردانده اول حالت به دوباره ، شدن وخشك تميز

 مناسب عايقي امكانات از استفاده عدم صورت در( عايق هاي دستكش ظرافت دليل به�.
 برقدار نقاط يا و مدار با مستقيم طور به نبايد )عايق سكوي يا و عايق بوم باالبر مانند

 اين با لذا ، شوند گرفتگي برق دچار شده سوراخ است ممكن زيرا ، شود حاصل تماس
 .نمود اقدام كار انجام به نسبت و گرفته را ابزار عايق توان مي فقط ها دستكش

  قدرت بر و داده افزايش را عايق دستكش عمر محافظ، گارد دستكش از از استفاده�.
 .افزايد مي آن ايمني

 كالس و )هويت و شناسنامه داراي( بوده دار مارك كه است دستكشي عايق دستكش�.
  تست مورد بايد صورت اين غير در .باشد شده چاپ آن روي نيز دستكش عايقي

 مخصوص الستيكي هاي دستكش و اسيد ضد هاي دستكش لذا .گيرد قرار الكتريكي
 .باشند ني برق صنعت در ايمني ارزش فاقد امثالهم و بنايي

   .گيرند قرار عايقي آزمايش مورد شده زمانبندي برنامه طبق بايد عايق هاي دستكش��.

تجهيزات الستيكي عايق –تمهيدات ايمني    



 العاده فوق صورت به اقدام اين است ضروري ماه 6 از بيش استفاده عدم صورت در
 .پذيرد انجام
 .نمايد حساسيت ايجاد كاربر پوست براي نبايد دستكش در رفته كار به مواد ��.
 دستكش و نمود تعويض را آن بالفاصله بايد دستكش ديدن آسيب صورت در��.

 .شود خارج كاربري از معيوب
 گارد يا محافظ دستكش•
 دستكش به مكانيكي و فيزيكي هاي آسيب بروز از جلوگيري براي دستكش اين از

 اشياء وجود عدم از اطمينان براي ها دستكش اين .گردد مي استفاده عايق
  به تا گيرند قرار چشمي بازديد مورد دقت به استفاده از قبل بايستي خارجي،
 .نشود وارد آسيبي عايق دستكش

 گارد يا محافظ دستكش عنوان به كار هاي دستكش از نبايد وجه هيچ به : توجه
 .كرد استفاده عايق هاي دستكش

 

تجهيزات الستيكي عايق –تمهيدات ايمني    



 )  insolating sleeves( عايق هاي آستين•
  بازو ، ها دست بر عالوه دار، برق هاي شبكه در كار هنگام به كه شرايطي در
 هاي آستين از بايستي ، باشند داشته قرار خطر معرض در تيز ساعدها و

  الكتريكي متفاوت هاي ويژگي با ها آستين اين .شود استفاده عايق الستيكي
  توليد و طراحي چهار طبقه و سه دو، ، يك ، صفر طبقات شامل رده 5 در

 : شوند مي داده نشان زير شرح به مربوطه خواص حسب بر و شده
(A)اسيد برابر در مقاوم ،(H) روغن برابر در مقاوم ، (Z) گاز برابر در مقاوم 

  در مقاوم (C) همچنين و ، اوزون گاز و روغن برابر در مقاوم (S) ، اوزون
 با است ممكن عايق هاي آستين كه اين توضيح . پايين بسيار دماي برابر

  .گيرند قرار استفاده مورد دستكش بون يا و دستكش

تجهيزات الستيكي عايق –تمهيدات ايمني    





 



 دو در و بزرگ خيلي و بزرگ ، معمولي هاي اندازه در ASTM استاندارد اساس بر ها آستين اين
  مي تنگ پايين قسمت در كه ) Straight Arm Sleeve ( راست زانو مدل يكي مختلف نوع

 . شوند مي توليد ) Curved Arm Sleeve ( خميده زانو ديگري و شود
 مد بايستي زير هاي توصيه ، عايق هاي آستين كاربرد و مجدد آزمون ، بازرسي ، نگهداري براي 

 : گيرد قرار نظر
 ،نگهداري•

 يا و رادياتورها ، بخاري حرارت از دور و بسته در اي محفظه در بايد همواره عايق هاي آستين
  تا 10 بين ها آستين نگهداري براي مطلوب دماي . شوند نگهداري مصنوعي گرمايش منابع ديگر
 . باشد مي سلسيوس درجه 21

 . نباشند زده تا يا و فشردگي حالت در ها آستين كه نمود توجه نكته اين به بايد هميشه 
 قرار اوزون گاز منابع ديگر يا و مصنوعي نور ، خورشيد مستقيم نور معرض در نبايد ها آستين
 . گيرند
   گيري كار به از پيش آزمون

قبل از هر گونه استفاده از آستين های عايق ، بايد آنها را از قسمت درونی و بيرونی مورد 
چنانچه حتی يکی از آستين ها سالم به نظر نيايد ، به هيچ  . بازرسی چشمی قرار داد 

ا   ط  تک ت گذش  الز ا آز  ا ت از ا    ا ا ن ن
  

تجهيزات الستيكي عايق –تمهيدات ايمني    



 كاربرد در احتياط
 و گيرند قرار خورشيد مستقيم نور يا گرما معرض در نبايد هرگز عايق هاي آستين

  داشته تماس قوي اسيد يا سفيد الكل ، تربانتين ، گريس ، روغن با نبايد همچنين
 . باشند

 در و صابون و آب با بايستي را آنها ، عايق هاي آستين شدن آلوده خاك صورت در
 آن روي به و نموده خشك كامالٌ ، داده شستشو ، است كرده توصيه سازنده كه دمايي
 . بپاشيد تالك پودر

 هاي قسمت ، باشد چسبيده آستين به رنگ و قير مانند ، عايقي تركيبات چنانچه
 به از ( . نماييد پاك مناسب حلّال ماده كمي مقدار با فوراٌ را مواد اين از يافته تاثير

  تركيبات گونه اين كردن پاك براي حلّال سفيد الكل يا پارافين ، نفت كارگيري
 . ) شود خودداري

  كامالٌ بايد ، شوند مي خيس شستن اثر در يا و كار هنگام كه را عايقي هاي آستين 
  سلسيوس درجه 65 از آستين دماي شود باعث كه حالتي در نه ليكن ، كرد خشك
 . رود باالتر
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 الكتريكي مجدد آزمون و اي دوره بازرسي•
  شوند مي نگهداري انبار در كه آنهايي حتي ( عايق آستين گونه هيچ باشيد داشته توجه

 آنها روي بر سال طول در كه اين مگر ، برد كار به مجدد آزمون بدون نبايستي را )
 ، صفر كالس هاي آستين براي اي دوره آزمون اين . باشد شده انجام الكتريكي آزمون

  و چشمي بازرسي شامل ها آزمون . گيرد صورت بار يك ماه شش هر در معموالٌ بايستي
 . باشد مي الكتريكي جاري آزمون

 )Insulating Blankets( عايق هاي پتو •
 احتمال داركه برق تجهيزات ديگر يا خطوط روي ، گرم خط عمليات ضمن در تجهيز اين
 . گيرند مي قرار دارد وجود آنها در لغزش يا و مناسب هندسي شكل فقدان ، تعادل عدم
 بتواند سيمبان فرد هر تا نموده فراهم را آن امكان ، عايق تجهيز اين هاي اندازه تنوع
 نظر از عايق پتوهاي . نمايد استفاده آن از كار هنگام در ايمني ضريب افزايش براي

 I ( گروه دو در نوع نظر از همچنين و شده بندي رده ) 4 تا صفر ( كالس پنج در ولتاژي
 . شوند مي ساخته و طراحي كيلوولت 45 عايقي قدرت با ) B وA  ( شكل دو در و ) II و
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 )Insulating Covers( عايق هاي پوشش•
 هاي قسمت پوشش براي ، گرم خط عمليات هنگام به تجهيزات اين از

 افراد از حفاظت و مجاور برق بي نقاط ساير و دار برق خطوط خاص
 عايق الستيكي هاي پوشش . گردد مي استفاده اجرايي هاي گروه

  ، )Rib Grip( عايق هاي هود از توان مي كه بوده مختلفي انواع داراي
  ، ) بشقابي و سوزني ( مقره هاي پوشش ، انتهايي سكشن هاي پوشش
 اين . برد نام ها پوشش ديگر و )Line Hose( خط عايقي هاي پوشش
  از و شده ساخته برق تجهيزات انواع با هماهنگ هايي قالب در وسايل

  نظر از و گرديده بندي رده ) 4 تا صفر ( كالس پنج در نيز ولتاژي نظر
  )A , B , C , D , E  ( مختلف شكل پنج و ) II و I ( گروه دو در نوع

 . شوند مي توليد و طراحي
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 عايقي هاي پوشش از استفاده نحوه•

 و بيروني ناحيه از دقيق طور به عايق الستيكي هاي پوشش بايد استفاده بار هر از قبل
 ، آسيب و عيب گونه هر مشاهده صورت در ، گيرند قرار چشمي بازرسي مورد آنها داخلي

 از اطمينان حصول و الزم هاي تست انجام از پس و نموده خارج مدار از را آنها بايستي
 هاي پوشش است توضيح به الزم . داد قرار استفاده مورد مجدداٌ ، عملكرد صحت

 متعلقات و سيم روي بر عايق الستيك توسط دور از فرمان عمليات در عايق الستيكي
 . شوند مي گذاشته شبكه

 )Line Hose( خط عايقي پوشش  •
  تمايس از جلوگيري و دار برق هاي  هادي پوشش براي كه هستند حمل قابل تجهيزاتي
 ( رابط قسمت . شوند مي استفاده گرم خط با كار هنگام در اجرايي گروه افراد ناخواسته

 و گرديده جذب آنها به كامالٌ كه است متفاوتي هاي شكل داراي ها پوشش اين ) مفصل
 عايقي هاي پوشش . كنند مي فراهم Over lap صورت به را آنها بين الزم عايقي ارتباط

  سه در نوع نظر از و شده بندي رده ) 4 تا صفر ( كالس پنج در ولتاژي نظر از نيز خط
 . شوند مي توليد و طراحي   )A , B , C , D ( مختلف شكل چهار و ) III و I ، II ( گروه
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 )Line Hose(پوشش عايقي خط  

 



Cutout Covers, Flexible  



Extended-Lip Flexible Line Hose 



Insulator, Hardware & Crossarm Covers 



 شکل شرح مدل
Straight style , constant cross section 

 A )راست ( سطح مقطع ثابت ، مدل مستقيم 

Connect end style , Similar to straight style with 
connection at one end 

 مشابه مدل مستقيم با اتصال در انتها ، مدل اتصال به انتها 
  

B 

Extended lip style with major outward extending 
lips 

 مدل دارای لبه گسترده با لبه های خارجی پهن
C 

Same as style C with a molded connector at one 
end 

 با فالب متصل شونده به انتها Cمشابه همان مدل 
D 
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 )  Jaw( عايق پتوي گيره
  فلزي فنر به مجهز سخت پليمر يا مقاوم راش چوب از ابزار اين

        ) نزديك از فرمان روش ( دست با استفاده قابل و شده ساخته
  است قادر كه شده تعبيه سوراخي كلمپ فك داخل در . باشد مي

  كار مربع متر ميلي 120 ، 70 ، 35 آلومينيومي هاي سيم روي
 : از عبارتند ابزار اين از استفاده موارد ساير . شود محكم و گذاشته

  روي ( عايقي هاي پوشش انواع و عايق پتوي از بعد آن دادن قرار 
 آنها لغزش از جلوگيري منظور به ) شبكه سيم

  ، سيم روي بر آن دادن قرار از پس عايق پتوي ي لبه دو نمودن مهار 
 جمپر يا و آرم كراس
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 عمليات از قبل ايمني اصول گيري كار به استاندارد روش
 مراحل كليه است الزم ، گرم خط استاندارد و مطلوب عمليات يك نمودن اجرايي براي
 : شود اقدام زير مهم نكات به توجه با و گرديده ريزي برنامه ايمني اصول اساس بر كار
مشكل زمين سطح روي بر استقرار نظر از كه مناسب موقعيت يك در خودرو ابتدا در 

 ) ترمز ( پنج دنده دادن قرار با سپس ، دهيد قرار باشد مسلط كار بر نيز و نداشته
 زير تعادلي مخصوص هاي صفحه دادن قرار با را خودرو هاي جك ، ها الستيك زير
 . نمائيد مستقر آنها
 عايق بوم باالبر يا تراك الين ناخواسته حركت از جلوگيري براي پنج دنده از استفاده 

 عايق بوم باالبر يا تراك الين هاي جك زير در تعادلي مخصوص هاي صفحه از استفاده

 عمليات محل كارگاه و خودرو اطراف نمودن محصور براي ترافيكي تجهيزات از استفاده
 از حفاظت و احتمالي ناخواسته و نشتي هاي جريان دفع براي زمين اتصال نصب 

 گرم خط گروه خودروي و افراد
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 : توجه
  در گرفتن قرار صورت در فقط كه بدانند بايد گرم خط هاي  گروه افراد

  به نسبت ، عايق سكوي يا و تراك الين ، عايق بوم باالبر بسكت داخل
  ولي ، شوند مي محافظت و گرديده عايق عمليات محل دار برق شبكه

 عايق فاقد كه آنها با مرتبط آالت يراق ساير و پايه ، آرم كراس طريق از
 . شد نخواهند حفاظت ) زمين به فاز ارتباط دليل به ( باشند مي

 بايد گروه سرپرست ، الزم هاي كنترل و فوق مراحل اجراي از پس 
 و كار جزئيات تشريح با و نموده جمع عمليات محل در را افراد تمام
 هاي پرسش به نموده مشخص را فرد هر وظيفه شرح ، آن ايمني ابعاد

 . دهد پاسخ آنان احتمالي
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 بايد گروه افراد ، عمليات شروع آمادگي و سرپرست توضيحات از پس
 نياز مورد ابزار و تجهيزات چيدمان و عايق فرش نمودن پهن به نسبت
 . نمايند اقدام
  هر بايد عايق هاي دستكش ، شد اشاره اين از پيش كه طور همان
 تاريخ و گرفته قرار عايقي آزمايش تحت بار يك حداقل ماه شش

  دقت نيز كار شروع از قبل و گردد ثبت دستكش روي بر آزمون آخرين
 . باشد نگذشته آن اعتبار مدت از كه شود

 : توجه 
 از را فلزي اشياي تمام بايستي ، عايق هاي دستكش از استفاده از قبل

 داخلي جدار به توانند مي اشياء اين كه چرا ، نمود خارج دست
 . نمايند وارد آسيب ها دستكش
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 : عايق دستكش از استفاده از قبل آزمون
  چشمي صورت به بايد آنها از جفت يك هر ، عايق هاي دستكش از استفاده از قبل بار هر
 بر دستي صورت به يا و مخصوص دستگاه با هوا نشتي آزمون و شوند بازرسي دقيق و

  ايمن ها دستكش از يكي حتي كه گرفت قرار اين بر نظر اگر . گيرد انجام آنها روي
 آزمون است الزم و گذشت راحتي به موضوع اين از نبايستي عنوان هيچ به ، نيستند
 . گردد تكرار مجدد مربوطه

 : نمود توجه زير موارد به بايستي ، عايق هاي دستكش چشمي بازديد هنگام در 
o ها بريدگي )Cuts ( 
oريز هاي سوراخ ) Punctures( 

oاوزون از ناشي هاي بريدگي ) Ozone Cutting( 
oويولت اولترا اشعه اثرات ) UV Checking( 
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oخارجي اشياء وجود )  Embedded material( 

oروغن آلودگي آثار ) Oil contamination( 

oها دستكش در هوا نشتي اثر ) Gloves that leak air( 

 شروع از قبل عايقي ابزار و تجهيزات چشمي بازرسي و دقيق كنترل هاي روش 
 : عمليات

oعايق هاي آستين چشمي كنترل 

oسيم عايقي هاي پوشش داخلي اليه و خارجي جدار چشمي كنترل 

oعايق پتوهاي سطوح تمامي چشمي كنترل 

oشبكه عايقي هاي پوشش داخلي قسمت چشمي كنترل 
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 عايق بوم هوايي كاري سكوهاي و باالبري تجهيزات يمنيا•
 Aerial Work ( هوايي كاري هاي سكو و ) Line Trucks ( ها تراك الين

Platforms (  ، براي ايمن هاي دسترسي ايجاد براي كه هستند مكانيكي وسايلي 
  استفاده مورد دسترس قابل غير و مرتفع هاي مكان در برق صنعت تجهيزات و افراد
 از( آن جانبي امكانات و تجهيزات اين از ، كلي عمليات بر عالوه . گيرند مي قرار

  خطوط روي نظارتي كارهاي و جزئي تعميرات انجام براي توان مي ) عايق بوم جمله
  با بارهايي جابجايي براي تجهيزات اين همچنين . نمود استفاده دار برق تاسيسات

 در نياز حسب بر چند هر ( . اند شده طراحي تن يك از كمتر معموالٌ و محدود وزن
 . ) شوند مي ساخته نيز باالتري كاري هاي ظرفيت
 تقاضاي ، عايق بوم باالبرهاي و ها تراك الين كاربرد و سهولت به توجه با امروزه
  به اما ، دارد وجود وسايل اين از استفاده براي برق توزيع هاي شركت جانب از زيادي
 خطرات با اجرايي هاي گروه افراد متأسفانه ، كافي نظارت عدم و آگاهي فقدان دليل
 ناگواري حوادث ساز بستر موضوع همين كه نيستند آشنا تجهيزات اين با كار از ناشي
  . بود خواهد و بوده
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   چون مواردي به توان مي خطرات اين ازجمله
   ، ارتفاع از سقوط•
   ، گرفتگي برق•
 ، افتادگي گير•
   بسكت واژگوني  •
 . نمود اشاره آنها داخل از اشياء و افراد سقوط و
  ، واژگوني خطر OSHA سازمان آمار طبق كه است ذكر به الزم 

 . است شده معرفي تجهيزات گونه اين با كار حوادث علت باالترين
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 باالبري تجهيزات از ايمن استفاده براي هايي توصيه•
 و ساخته ، طراحي نزديك از فرمان روش به گرم خط با كار ويژه كه تجهيزاتي از فقط•

 . شود استفاده اند شده آزمايش
 ( هوايي كاري سكوهاي با كه مجازند ، مخصوص گواهينامه داراي و ديده آموزش افراد تنها•

 . كنند كار ) عايق بسكت و بوم به مجهز باالبرهاي و تراك الين مانند
 ، شود مي استفاده باالبري تجهيزات از كه نزديك از فرمان گرم خط عمليات كليه در•

 عنوان به است نموده كسب را الزم مهارت و ديده تعليم منظور همين به كه فردي بايستي
 . باشد داشته حضور ناظر

 جك لحاظ از را خود باالبري تجهيزات بايد اجرايي گروه افراد ، عمليات هر شروع از قبل•
 حفاظت تجهيزات ، ها الستيك ، ها چرخ ، ها حفاظ ، اضطراري هاي كنترل ، تعادلي هاي

 . نمايند بازرسي هوا سيستم و هيدروليك سيستم ، رسان سوخت سيستم ، سقوط برابر در
 دفترچه در مندرج دستورالعمل مطابق بايستي ، باالبري تجهيزات بكارگيري شروع از قبل•

 ( ، ها كننده تثبيت و بوم همچون مواردي ، تجهيزات اين سازنده كارخانه راهنماي هاي
 . شوند بازرسي ) پائيني هاي كنترل از استفاده
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 لوازم يا باالبر هاي كاميون عايق هاي قسمت در استفاده مورد مايعات كليه•
  استفاده مورد دار برق تجهيزات و خطوط يا حوزه اطراف در كه هيدروليك

 . باشد عايق نوع از بايد گيرند مي قرار
 خطوط روي نزديك از فرمان گرم خط كار براي هوايي مجاز فواصل حداقل•

 . نمايد مطابقت ) 1 شماره ( مربوطه جدول با بايد دار برق تجهيزات و
  و شده زمين اتصال تجهيزات و بسكت بين نظر مورد فواصل حداقل

 شده وصل ولتاژ با آنها ولتاژ كه تجهيزاتي و خطوط و بسكت بين همچنين
 يا شده زمين اجسام كه اين مگر ، شود حفظ بايد دارد تفاوت بسكت به

 . باشند شده محافظت عايق هاي پوشش با مذكور تجهيزات و خطوط
 خطوط و تجهيزات به آن در مستقر فرد يا بسكت شدن نزديك موقع در•

 در و بوده الزامي ) 1 ( شماره جدول در مندرج فواصل رعايت ، دار برق
  كليه بايستي ، دار برق خطوط و تجهيزات با بسكت تماس ضرورت شرايط
 . شود بندي عايق كامل طور به آن جوانب
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 ) 1( جدول شماره 
 سطح ولتاژ فاز به فاز 

 )كيلو ولت ( 
 فاصله الزم براي ولتاژ حداكثر

 )سانتي متر ( فاز به فاز  )سانتي متر ( فاز به زمين 

 60 60 و كمتر 11

 70 70 33تا  11باالتر از 

63 90 90 
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  شاسي زمين اتصال خصوص در است الزم گرم خط عمليات آغاز از قبل•
 . گردد اقدام استفاده مورد هاي تراك الين و عايق بوم باالبرهاي

 عايق بوم بااليي قسمت و بسكت ، بار نگهداشتن يا نمودن بلند هنگام در•
 آن سازنده شركت توسط شده توصيه نيروي از بيش نيروهايي تحت نبايد
 . گيرد قرار

  ( دار برق خطوط روي عمليات براي مجاز هوايي فواصل حداقل جدول•
  كه نحوي به ( آن بدنه اطراف يا بسكت داخل در بايد ) 1 شماره جدول
 . گردد نصب ) باشد مشاهده قابل بوم اپراتور توسط

 هاي استيك از ، فوق مجاز هوايي فواصل گيري اندازه براي شود مي توصيه•
 . شود استفاده مخصوص عايق مدرج

 مورد نزديك از فرمان گرم خط عمليات در كه باالبري تجهيزات كليه•
  باشند ) باال و پايين در ( مضاعف فرامين داراي بايد گيرند مي قرار استفاده

. 
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 براي بايد ايمن و اضطراري قطع سيستم و بااليي فرامين به دسترسي•
 دستگاه از چنانچه . باشد عملي سادگي به بسكت در مستقر فرد

 بايد فرامين ، شود مي استفاده است بسكت دو به مجهز كه باالبري
 . باشند دسترسي قابل بسكت دو هر از سادگي به

 فرمان صدور نظر از و گرفته قرار بوم ته نزديكي در بايد پايين فرامين•
  در بتوان كه طوري به . باشند داشته اولويت بااليي فرامين به نسبت

 پايين از ، باشند مي اجرا حال در باال فرامين كه وقتي حتي موقع هر
 . نمود عمل تري مناسب نحو به و لغو را آنها دستورات

 بايد مربوطه خودروي حايل هاي جك ، باالبر بوم نمودن بلند از قبل•
 . شوند تنظيم آن تحكيم و تعادل حفظ منظور به

  بررسي را خود نياز مورد كار ابزار ، عمليات شروع از قبل هميشه•
 . نگذاريد جا پايين در را چيزي تا نماييد
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 عايق دستي طناب از توانيد مي فقط آن كشيدن باال براي داشتيد نياز اي وسيله به اگر•
 . نماييد استفاده

  اي وسيله نوع هر از استفاده ، باالبر بوم يا بسكت طرف به زمين از لوازم كشيدن باال براي•
 . است ممنوع باشد نشده بيني پيش نزديك از فرمان روش به گرم خط با كار برزاي كه

 . نكنيد پرتاب كار سكوي سمت به زمين روي را چيزي هرگز•
 . نكنيد پرتاب پايين به كار سكوي باالي از را چيزي هرگز•
  بازرسي مورد وقت اسرع در بايد باالبري تجهيزات اتصاالت محل از روغن نشتي هرگونه•

 . گيرد قرار
 موجود احتمالي موانع و ) بودن تراز و استحكام ، صافي لحاظ از ( دستگاه استقرار محل•

  بازرسي ها ناهمواري و زباله ، ها گودال ، مجاور تأسيسات و برق هوايي خطوط مانند
 . شوند

   .باشد داشته وجود نبايد هادي جنس از ديگري چيز هيچ كار ابزار جز به باالبر بسكت در•
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  ايمني يراق از بايد كنند مي كار هوايي سكوهاي روي كه افرادي•
)Harness( ببندند بوم از محكمي جاي به را آن قالب و نموده استفاده . 

 در برق و رعد وقوع احتمال صورت در يا و شديد بادهاي وزش هنگاه در•
 . شود متوقف بايد نظر مورد عمليات ، كار محل

 به بايد همواره نزديك از فرمان گرم خط با كار مخصوص تجهيزات و ابزار•
 . شوند نگهداري خشك و تميز صورت

 الزم تجهيزات از بايستي حتماٌ ، كار هنگام در سقوط از پيشگيري براي•
 . شود استفاده غيره و لنيارد ، نجات طناب مانند

  بيش افراد و ) داربست و نردبان مانند ( سنگين و اضافي وسايل ، ابزار هرگز•
 لوازم و ابزار جايي به جا هنگام و نبرده كار سكوي روي به را مجاز حد از

 . شود حفظ آن تعادل كه نماييد عمل اي گونه به ، بسكت داخل
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 . است ممنوع كاري سكوهاي ساختمان در تغيير گونه هر•
 كار شروع از قبل  ، شود مي استفاده استيجاري هوايي كاري سكوهاي از كه صورتي در•

 . نماييد بازرسي دقت به را آن
 . بخواهيد دهنده اجاره شركت از را دستگاه مربوطه هاي دستورالعمل و تعميرات سوابق•
 . باشيد آن زير اجسام و افراد مراقب آوريد مي پايين را كار سكوي كه زماني•
 محل هاي جاده فضاي داخل ، كاري سكوهاي متعلقات كه كنيد حاصل اطمينان•

 . نشوند ديگر وسايل تردد در محدوديت ايجاد باعث و باشد نگرفته قرار عمليات
 از بايد ، مربوطه سرپرست و هوايي سكوي در كار به مشغول فرد بين قوي ارتباط براي•

 . شود استفاده مخصوص سيم بي
 بار جدول در آن سازنده كه محدودهاي در ، هوايي كاري سكوهاي با كار هنگام هميشه•

 يك حركتي محدوده شود مي مشاهده تصوير در كه طور همان . كنيد كار كرده مشخص
 از شدن خارج به مجاز ، بار داراي بوم كه طولي مقدار و گرديده مشخص خاص بوم

 . است نموده تعييين را باشد مي محدوده
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 زمين اتصال نصب•
 بايد صورت اين غير در ، شوند وصل زمين به مؤثري و مطمئن نحو به بايد باالبري تجهيزات

 محصور براي الزم اقدامات ، دار برق تجهيزات يا خطوط نزديكي در آنها از استفاده هنگام در
 . گيرد انجام ايمني سازي

 به مربوط انتهاي بايستي اول ) دار برق خطوط روي كار براي ( زمين اتصال برقراري زمان در
 مناسب وسايل ساير يا عايقي وسايل از استفاده با آن ديگر انتهاي سپس و شده وصل زمين
 . گردد قطع يا و وصل

 كار وسايل از استفاده با دهنده اتصال ابزار بايستي ابتدا نيز زمين اتصال آوري جمع هنگام در
 . شود باز تجهيزات يا خطوط از مناسب وسايل ساير يا عايقي

 در بايد حفاظتي وسايل عمل سرعت از اطمينان حصول و گروه افراد از خطر رفع منظور به
 . باشد پايين كافي حد به آنها زمين مقاومت ، زمين الكترودهاي از استفاده موقع
 ، گردد مي وصل ) شده كوبيده يا شده دفن ( زمين الكترود به كه زمين اتصال هادي يك

 آن هدايت قابليت حداقل و بوده شده بيني پيش اتصالي هاي جريان هدايت به قادر بايستي
 . باشد مربع ميليمتر 35 مقطع به مس جنس از هادي يك معادل
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  محدوديت : نظير ايمني و دهنده هشدار عالئم بايد ، باالبري تجهيزات بدنه روي•
 و واضح طور به غيره و PPE از استفاده ، گرفتگي برق خطر ، سقوط خطر ، ارتفاع
 . باشد شده نصب خوانا

  
 داخل افراد . داشت خواهد پي در را جدي جراحت يا مرگ ، بسكت از سقوط•

 متصل بوم به را فرد كه لنيارد با همراه )Harness ( ايمني يراق از بايد بسكت
 . باشد مطمئن ضامن داراي بايد بسكت زنجير يا درب . كنند استفاده نموده

  
 محل در . شد خواهد جدي شكستگي به منجر ، ها جك زير پاها گرفتن قرار•

 . بايستيد مناسب
  دهنده هشدار عالئم از بايد تردد پر هاي خيابان و ها بزرگراه در كار هنگام•

 نقليه وسائط سازي آگاه و زدن پرچم براي صالح ذي نفر يك همچنين و ترافيكي
 . نماييد استفاده عبوري

 

تمهيدات ايمني   





  نگهداري و بازرسي•
       تضمين را آن از استفاده بودن ايمن جنبه ، باالبري تجهيزات از بازرسي كه آنجا از

 قلمداد ضروري و مهم بسيار امري تجهيزات اين از فني بازرسي و تست لذا ، نمايد مي
 ، دستگاه نشد فرسوده مورد در مفيدي اطالعات باالبري تجهيزات از بازرسي . گردد مي

  قرار كنندگان استفاده اختيار در را احتمالي مشكالت ساير و آن اجزاي گسيختگي هم از
 يكپارچگي و طراحي كيفيت بررسي منظور به واقع در تجهيزات اين تست . دهد مي

 . شود مي انجام آن روي تعميرات اعمال يا توليد از پس دستگاه ساختاري
  تعمير برنامه و منظم هاي بازرسي انجام بدون باالبري تجهيزات اطمينان قابليت و ايمني

  قسمت و تجهيزات تمام كلي طور به . آمد نخواهد دست به ، گيرانه پيش نگهداري و
 نمايند حركت اجزاء ساير با هماهنگ و منظم طور به بايستي دستگاه اين ساختاري هاي

   . باشند نداشته طبيعي غير نوسان و ارتعاش گونه هيچ و
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 و شكل تغيير ، حد از بيش ساييدگي هرگونه فاقد بايد باالبري تجهيزات اجزاي
      دستگاه نشانگرهاي ، ايمني وسايل و تجهيزات كليه . باشند آشكار ديدگي آسيب

 در بايد كننده عمل هاي بخش ساير و كنترلي ابزارهاي ، ) شعاع و بوم زاويه ، بار (
  . باشند داشته قرار خوبي وضعيت در و شده واقع دقيق ارزيابي مورد بازرسي نوبت هر

  خصوص در نيز زير هاي بازرسي بايد ، باالبري تجهيزات فني هاي بازرسي بر عالوه
 : آيد عمل به بسكت

 125 احتساب با مربوطه متعلقات كليه و بسكت بايستي بار يك سال هر حداقل•
  است ذكر به الزم . شود نگهداري نيز سوابق و شده تست آن مجاز ظرفيت درصد

 يافته شكل تغيير و شده تعمير تازه ، نو هاي بسكت تمام OSHA قوانين طبق كه
 5 مدت به بار مناسب توزيع با بايد بسكت . گيرند قرار مجدد آزمايش مورد بايد

  نسبت وقت اسرع در عيب و نقص گونه هر مشاهده صورت در و شود تست دقيقه
 مجدداٌ بايد آن متعلقات و بسكت در تغيير هرگونه از پس . گردد اقدام آن رفع به

 . شود انجام تست
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 پيشنهادهاي اساس بر گيرانه پيش نگهداري و تعميرات برنامه•
 . شود گرفته نظر در بسكت سازنده

 اساس بر بايد ، متعلقات از بخشي هر نمودن اضافه يا تعويض•
 . گيرد صورت سازنده پيشنهادهاي

  و ماهر افراد توسط ، بسكت روي بر جوشكاري انجام و تعميرات•
 . شود انجام باشند تأييد مورد كه مجاز

  درآيد اجرا مرحله به بسكت سازنده شركت تأييد مورد تغييرات فقط•
  و بسكت ساختار در تغيير يا و تعويض ، تعمير به مربوط سوابق كليه•

 . شود نگهداري مناسب جاي در آن متعلقات
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 دستي استاندارد هاي عالمت
 با ارتباط براي دستي استاندارد عالئم با بايد گرم خط گروه سرپرست

  ارتباط و هماهنگي ايجاد ، عالئم اين ابداع از هدف . باشد آشنا راننده
 . است دور راه از كار ايمن انجام براي سرپرست و راننده بين مؤثر
  ارتباط يكديگر با گرم خط گروه سرپرست و راننده كه است بهتر

 داليل به راننده گاهي ولي ، بشنوند را هم صداي يا و داشته چشمي
  . بشنود را سرپرست صداي تواند نمي موجود موانع و كار محيط شرايط

 ، سهولت به عمليات تا شده وضع دستي استاندارد عالئم رو اين از
 . شود انجام بهتر اطمينان با و سرعت

  پيش تعميرات انجام مورد در بيشتر گرم خط عمليات اجراي كه آنجا از
 ناخواسته حوادث برخي نقص رفع يا و برق هاي شبكه ضروري و گيرانه
  ، است دار برق هنوز ديدگي آسيب عين در شبكه آن طي كه ها شبكه
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  ، ها شبكه روي گرم خط تعميرات اجراي هنگام در كه جهت اين از و دارد كاربرد
 بر بنابراين ، هستند مند بهره برق نيروي از همواره آنان و نبوده قطع مشتركين برق

 به دادن خاتمه براي اي عجله هيچگونه ، سرد خط عمليات اجراي خالف
 . دندار وجود ) معترض مشتركين سوي از ( شدن دار برق و عمليات

  رعايت با و تمام خونسردي و آرامش حفظ با بايستي گرم خط هاي گروه ترتيب بدين
  ، اند گرفته فرا آموزشي هاي كالس در كه اصولي بستن كار به و ايمني موازين كامل

 . دهند ادامه خود كار به
 به شدت به بايستي ، اند شده سازماندهي كه گرم خط هاي گروه كه است بديهي
 عنوان هيچ به و بوده بند پاي فرماندهي مراتب سلسله رعايت و كار انضباطي اصول

 عالوه بنابراين . نشوند خود سرپرست دستور از تمرّد يا خودسرانه عمليات مرتكب
  گرم خط عمليات موفّق مديريت در سرپرست نقش ، گروه افراد مهارت بر

 بخش در كه را مواردي سرپرست بايستي ، رو اين از . است رنگ پر بسيار
  نزديك از فرمان گرم خط با كار عمليات نوع هر شروع از قبل كلي دستورالعمل

 . دهد قرار عمل و توجه مورد دقت به را شود مي عنوان
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 : توجه
 گروهي كار يك ، گرم خط عمليات انجام ، گردد مي تأكيد
 همچنين و كار آداب و نظم رعايت و بوده منضبط كامالٌ

 . است الزامي گروه اعضاي تمام توسط ايمني صولا رعايت
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 نزديك از فرمان گرم خط عمليات نوع هر شروع براي كلّي دستورالعمل
 . عمليات روز هوايي و آب شرايط بررسي •
 . گزارش مورد محل در معيوب متعلقات عيني مشاهده•
 . عمليات محل جغرافيايي موقعيت بررسي•
 . عمليات نياز مورد تجهيزات و لوازم بررسي•
 . محل در نياز مورد عمليات عنو تعيين و بررسي•
 . نظر مورد عمليات انجام براي نياز مورد انساني نيروي بررسي•
 . فني و ايمني تامين نظر از عمليات انجام محيط سازي آماده•
 . گروه سرپرست توسط مربوطه افراد براي عمليات نحوه تشريح•
 . ها گره و طناب ، گروهي و فردي ايمني لوازم كارگيري به•
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 سرپرست توسط ) Talking & Walking ( مخصوص سيم بي از استفاده•
 . گروه افراد و

 . گروه افراد و سرپرست توسط مخصوص عينك از استفاده•
 . عايق بسكت و بوم به مجهز تراك الين يا باالبر عملكرد صحت از اطمينان•
 اطالعات همراه به شركت صالح ذي مراجع از عمليات انجام مجوز كسب•

 . مربوطه خط بار و فيدر نام ، توزيع فوق پست نام جمله از الزم
 به اتوماتيك حالت از نظر مورد فيدر ريكلوزر رله نمودن خارج درخواست•

 . دستي حالت
 . شركت صالح ذي مراجع به عمليات پايان و شروع زمان اعالم•
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 خارج از بايستي گرم خط گروه سرپرست ، عمليات هر شروع از قبل
 حالت از ، توزيع فوق پست اپراتور توسط نظر مورد فيدر ريكلوزر رله نمودن

 . نمايد حاصل اطمينان ، ) ديسپاچينگ مركز طريق از ( ، دستي حالت به اتوماتيك
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 كار با خط گرم

امكان بروز حوادث را كمتر 
تمهيدات ايمني را آسانتر 
بهره وري سيستم را بيشتر 
شبكه هاي برق را پايدارتر 
رضايت مندي مشتركين را بيشتر 
زيان هاي اقتصادي ناشي از وقفه در تأمين برق را كم تر 
و شركت را سرافرازتر مي نمايد. 
 
 



 با تشكر
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