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 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  ارتفاع در صنعت برق در کارایمنی  دستورالعمل
  

  
  
  

  دریافت کنندگان سند جهت اجرا:
  شرکت توانیر •
  شرکت مدیریت شبکه برق ایران •
  ايهاي برق منطقهشرکت •
 هاي توزیع نیروي برقشرکت •

  

  

  

  

  

  

  تهیه کنندگان:

  شرکت توانیر )HSE( دفتر نظارت بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست •
  فرعی کارگروه تخصصی ایمنی) (کارگروه شرکت توانیر کار در ارتفاعکارگروه تدوین دستورالعمل  •
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  فهرست مطالب
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                                                                                                   صفحه 
  

 5 ............................................................................................................................ پشگفتار

 6................................................................................................................................ مقدمه

 6............................................................................................................................... اهداف
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 10 ....................................................................................... الزامات اجرایی عمومی کار در ارتفاع 
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 12 .............................................................................................................. ارزشیابی ریسک  

 12 ...................................................................................... کنترلی و اجراي اقدامات  پیش بینی 

 13 ............................................................................................. برخی از مخاطرات کار در ارتفاع

 13 ......................................................................................................... موقعیت انجام عملیات

 15 ..................................................................... ) و... نور هوا، و آب ( عملیات انجام محیطی شرایط
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 22 ................................................................... داشتن صالحیت  فنی و ایمنی  عاملین کار در ارتفاع
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  :شگفتاریپ
 تاریخ دستورالعمل از این، الزم و یکسان سازي شیوه انجام فعالیت ها سیاستهاي اتخاذ لزوم به توجه با

 .گردد قبلی می هاي روش اجرایی کلیه جایگزین ابالغ

 به موظف شرکت هاي زیر مجموعه در ذیربط واحدهاي کلیه، دستورالعمل این ابالغ و صدور تاریخ از
 :باشد اهمیت می حائز ذیل نکات رعایت ارتباط این در .باشند دستورالعمل می این مفاد دقیق اجراي

 ساقط اعتبار درجه از اند شده صادر دستورالعمل این ابالغ تاریخ از قبل تا که هایی دستورالعمل کلیه -1
 باشد.  می االجرا الزم دستورالعمل این و رعایت

 کلیه دسترس قابل و مناسب درمکانی مرجع نسخه بعنوان باید دستورالعمل این از نسخه یک -2
 .شود نگهداري ذیربط در واحدهاي کارکنان

 هرگونه و قرارداده مرتبط کلیه پرسنل اختیار در را دستورالعمل این باید واحدها در ذیربط مدیران -3
 .نمایند ابالغ کارکنان کلیه به را بعدي تغییرات یا و اصالحات

این  کامل شناخت زمینه در مربوط کارکنان تمام ضروریست آشنائی، لزوم و اهمیت به توجه با -4
 .نمایند طی را الزم آموزشی دوره دستورالعمل

 در نباید گردد ابالغ می و تهیه ذیربط واحدهاي توسط که شرکت ها داخلی هاي دستورالعمل کلیه -5
دستورالعمل این  شرط و قید بدون و سریع اجراي از مانع دستورالعمل یا این مفاد ناقض شرایطی هیچ
 .گردد

دفتر نظارت بر بهداشت، ایمنی و  دستورالعمل این مفاد تفسیر و تعریف در ابهام گونه هر رفع مرجع - 6
 .است توانیر محیط زیست شرکت

 هرگونه تشخیص صورت در و است مردود دستورالعمل این در خوردگی قلم و اصالح گونه هر انجام - 7
 با برخورد صورت در یا و عملیاتی یا اجرایی اصول با دستورالعمل این بندهاي از یک هر در مغایرت

 دفتر نظارت بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت به کتباً باید موارد، آنها تفسیر در هرگونه ابهام
  گردد. منعکس توانیر
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 بررسی و آوري جمع ضمن است موظف توانیر دفتر نظارت بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت -8
 تهیه و دستورالعمل در نظر تجدید به نسبت لزوم صورت در و مورد اصالحی، برحسب پیشنهادات کلیه
  .نماید ابالغ را شده اصالح دستورالعمل اصالحات، نمودن از مصوب پس و اقدام جدید نویس پیش

شرکت  ضرورت، برحسب، است نیامده بعمل الزم بینی پیش دستورالعمل این در که مواردي کلیه در -9
 به الزم، تاییدیه کسب و بررسی جهت آنرا و اقدام پیشنهادي دستورالعمل تهیه به نسبت توانند ها می

  .نمایند ارسال توانیر دفتر نظارت بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت
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 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

   مقدمه: -1
 انجام براي یا و روزمره صورت به مختلف کاري هاي یطمح در که است هایی یتفعال جمله از "ارتفاع در کار

 خاص فعالیتی به را آن  ارتفاع، در کار خاص شرایط. شود یم انجام ي برقها شبکهنگهداري  و تعمیر يها برنامه
 نیز را خاصی اقدامات شرایط، این وجود. است نموده تبدیل احتمالی حوادث پیامدهاي و مخاطرات نوع نظر از
 در. داشت خواهد نیاز زیست محیط و بهداشت ایمنی، مالحظات شدن برقرار از اطمینان حصول منظور به

وزارت تعاون، کار و ي ابالغی ها دستورالعملها و  نامه یینآشده عالوه بر رعایت  سعی دستورالعمل این تدوین
 یرز در استفاده براي کاربردي دستورالعمل یک شده، ذکر مالحظات و شرایط به با توجه ،رفاه اجتماعی

  .شود ارائه توانیرشرکت  هاي مجموعه
 اهداف: -2

 و کشور مادي منابع و انسانی نیروي از صیانت کار، حفظ و محیط سازي یمنا دستورالعمل، این تدوین از هدف
ي صنعت ها کارگاه کلیه در مرتبط فرآیندهاي و ارتفاع در کار عملیات کار در  از ناشی حوادث از وقوع پیشگیري

 .باشد یم برق

 :محدوه اجرا -3
ي زیرمجموعه و پیمانکاران ها شرکتشرکت توانیر،  سطح در دستورالعمل این فعالیت دامنه

 باشد.  یم
 ها: یتمسئول -4

ü  رانیبر عهده مد رمجموعهیز يها و شرکت ریدستورالعمل در شرکت توان نیامسئولیت اجراي 
  .باشد یعامل م

ü باشد یارائه دهنده خدمات مربوطه در شرکت ها م يها احددستورالعمل به عهده و نیا ياجرا. 

ü طیو مح یمنیا ،دستورالعمل به عهده دفتر نظارت بر بهداشت نیا يبر حسن اجرا هینظارت عال 
 .باشد  یم ریشرکت توان ستیز

ü  هاي ها بر عهده واحد دستورالعمل در شرکت نیا ينظارت بر حسن اجراHSE  باشد یم. 

 
 منابع: -5

ü کار روابط معاونت اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت در ارتفاع، کار ایمنی نامه ینآئ 

ü کار روابط معاونت اجتماعی، رفاه و کار تعاون، نامه حفاظتی حمل  دستی بار، وزارت یینآ  
ü   راهنماي شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهاي محیط کار از دیدگاه ارگونومیکی، وزارت

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون بهداشت، مرکز سالمت محیط و کار
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 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü  حدود مجاز مواجهه شغلی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون بهداشت، مرکز
 سالمت محیط و کار

ü نی در عملیات انتقال نیروي برق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نامه ایم یینآ
  معاونت روابط کار

ü نامه ایمنی جوشکاري و برشکاري گرم،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ینآئ 

ü وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ها کارگاه درعالئم ایمنی  نامه نییآ ،  
ü  کار روي خطوط و تجهیزات  برقدار ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه نییآ  
ü کتابچه  ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
ü  وزارت ها کارگاهحفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیا در  نامه نییآ ،

  تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ü   ي حفاظت و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه ها نامه نییآکتابچه مجموعه

  اجتماعی
ü   استانداردهاي ملی ایران مرتبط با ایمنی کار در ارتفاع 

ü  استانداردهاي OSHA,ANSI  , ENشامل:ارتفاع  در کار مرتبط با ایمنی  

• 358 EN از جلوگیري و کار به دهی موقعیت براي فردي حفاظت تجهیزات 
 از جلوگیري هاي لنیارد و کار به دهی موقعیت کمربندهاي(  ارتفاع از سقوط
  ) سقوط

• EN 362:1992  اتصال(  ارتفاع از سقوط برابر در فردي حفاظت تجهیزات 
  ) ها دهنده

• EN 363:2002 سیستم(  ارتفاع از سقوط برابر در فردي حفاظت تجهیزات 
  ) سقوط کننده محدود هاي

• EN 364:1992 هاي روش(  ارتفاع از سقوط برابر در فردي حفاظت تجهیزات 
  ) ها آزمایش

• EN 365:1992 الزامات(  ارتفاع از سقوط برابر در فردي حفاظت تجهیزات 
  ) ها هارنس روي گذاري نشانه و استفاده براي عمومی

• EN 813  نیم هاي هارنس(  ارتفاع از سقوط برابر در فردي حفاظت تجهیزات 
  ) تنه

• EN 892 ایمنی الزامات کوهنوردي، دینامیک هاي طناب کوهنوردي، تجهیزات 
  آزمایش هاي روش و
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 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

• EN 361:2002 ارتفاع از سقوط برابر در بدن تمام هاي هارنس براي  
• EN 358:1999 تحدیدهاي و ها موقعیت در استفاده مورد کمربندهاي براي 

  کار محیط
• EN 813:2008 ها هارنس نشیمنگاه براي 

• EN 12277:2007-C ها هارنس: کوهنوردان تجهیزات به مربوط  
• ANSI Z359  سقوط توقف و سقوط از حفاظت براي نامگذاري و تعاریف   
• ANSI Z359,1 و ها زیرسیستم سقوط، توقف هاي سیستم براي ایمنی الزامات 

 دستورالعمل، شرایط، عالمتگذاري، طراحی، عملکرد، شامل الزاماتی( اجزاء
 ها، دهنده اتصال کردن خارج سرویس از نگهداري، استفاده، بازرسی، آموزش،
  ...)و گیرها شوك لنیاردها، بدن، تمام هاي هارنس

• ANSI Z359,2 سقوط برابر در حفاظت برنامه جامع مدیریت براي الزامات  )
 کنترل و حذف حفاظت، کاري فرایندهاي آموزش، ها، سیاست شامل الزاماتی
  )خطرات

• ANSI Z359,3 توقف و کار حین استقرار هاي سیستم براي ایمنی الزامات 
   متحرك سقوط

• ANSI Z359,4نجات و امداد هاي سیستم براي ایمنی الزامات   
• ANSI Z359,6 سقوط توقف هاي سیستم براي مشخصات و ایمنی الزامات 

 برابر در حفاظت هاي سیستم طراحی تخصص با مهندسان براي استاندارد این(
  )باشد می سقوط

• ANSI Z359,7  سقوط برابر در حفاظت تجهیزات تایید و صالحیت هاي تست  
• ANSI Z359,11 بدن تمام هاي هارنس  براي ایمنی الزامات   
• ANSI Z359,12 :توقف هاي سیستم هاي دهنده اتصال براي ایمنی الزامات 

   سقوط
• ANSI Z359,13  :سیستم براي گیرها شوك ، لنیاردها براي ایمنی الزامات 

   سقوط توقف هاي
• ANSI Z359,14 :سقوط توقف هاي سیستم براي ها قرقره براي ایمنی الزامات 

   نجات هاي سیستم و
• ANSI Z359,15 :ها الین الیف براي ایمنی الزامات   
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  شماره تجدید نظر:

 تعاریف -6
ü :یا فرعی يها شرکت ،ها شرکت از یک شخصی است حقیقی یا حقوقی که هر کارفرما 

 به انجام جهت را خود هاي یتفعال قسمتی از یا تمام دستورالعمل، این موضوع زیرمجموعه يها شرکت

  .نمایند واگذار غیر،
ü :شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در  کارفرماي مستقیم

 .کند یالسعی کار ممقابل دریافت حق
ü که شرکت توانیر مجموعه از خارج دولتی یا خصوصی حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه: پیمانکار 

 .شوند یم گرفته کار به ها، یتفعال برخی انجام منظور به تابعه یا فرعی يها شرکت ،ها شرکتطرف  از
ü متر نسبت به 2/1هر کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن، در ارتفاع بیش از : ارتفاع در کار 

  سطح مبنا انجام گیرد.
ü :اولین سطح زیرین جایگاه کار یا سکوي کار در ارتفاع،که به صورت ایمن گسترش  سطح مبنا

  یافته است.
ü را حسب  ارتفاع در کار نوع با متناسب يها آموزش که است فردي  :ارتفاع در کار عامل

 قادر و نموده اقدام آموزشی ذیصالح مراجع از مربوط هاي اخذ گواهینامه به نسبت و شرایط گذرانده

   باشد. یم ایمن بصورت کار انجام به
ü تر از آن  یینپازمانی که فردي در هنگام کار در ارتفاع به سطح مبنا یا  ارتفاع: از سقوط

 . نماید یمسقوط 
ü شود ینم محسوب ارتفاع از سقوط همتراز، سطح  در سقوط  :توجه.  
ü یا سقوط از پیشگیري منظور به که است اقداماتی و تدابیر مجموعه سقوط: از حفاظت 

  .شود یم انجام آن از ناشی صدمات و عوارض کاهش
ü شود که براي جلوگیري از سقوط یا  یمبه تجهیزاتی گفته : سقوط تجهیزات حفاظت از

  گیرد. یمکاهش صدمات وارد شده به فرد مورد استفاده قرار 
ü  :تجهیزاتی که جهت امداد و نجات متناسب با نوع و محل کار مورد تجهیزات امدادي

بندي و سایر تجهیزات با  هاي اولیه، آتل شکسته گیرد از جمله شامل جعبه کمک استفاده قرار می
 باشد. توجه به موقعیت محل انجام کار می

ü اي است از جنس الیاف طبیعی یا مصنوعی با ترکیبات پلیمري که  یلهوسایمنی:  کمربند
 پوشاند. یمناحیه کمر را 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

١١ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 
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  شماره تجدید نظر:

ü ی است از جنس الیاف با ترکیبات پلیمري و مقاوم پوشش(هارنس) :  بدن کامل کمربند
یی که به روي آن متصل ها قالباز انتهاي باالي ران  تا روي سطح کتف را پوشانده و توسط  عموماًکه 

  کند. یمي کار در ارتفاع وصل ها سامانهاست، فرد را به سایر تجهیزات 
ü سطح  با سقوط هنگام فرد برخورد از جلوگیري براي که است يا فاصله حداقل ایمن: فاصله
  .گیرد یممورد استفاده قرار  مبنا
ü :ها و دیگر تجهیزات  باشد که وظیفه نگهداري هادي هاي برق  می از اجزا مهم و اصلی شبکه پایه

بندي  شبکه برق رسانی و روشنایی معابر را به عهده دارند و به سه دسته بتنی، چوبی و فلزي تقسیم
  شود. می
ü  به شرایطی غیرعادي که باعث اختالل در امر برق رسانی سراسري یا  اضطراري:شرایط

مراکز حیاتی و حساس و یا ایجاد مشکل و خطر ناشی از تأسیسات صنعت برق  براي مردم و محیط 
  گردد. زیست می

ü بینی بوده و براي  شود که از قبل، قابل پیش به کارهایی گفته می :کارهاي برنامه ریزي شده
  هاي الزم شده باشد. ریزي آن برنامه انجام
ü /فردي است که  صالحیت فنی و  سرپرست اکیپ: مجري انجام کارHSE  آنها توسط

صنعت برق بررسی و تائید شده باشد و مسئولیت انجام کار و ایمنی محیط کار، مردم و   هاي شرکت
   عهده دارد. افراد تحت پوشش را بر

ü  هشدارهایی که توسط سازمان هواشناسی با  ) :هشدارهاي آب و هوا(نارنجی و قرمز
احتمال هاي نارنجی و قرمز حاکی از  شود. که رنگ هاي مختلف اعالم می به رنگ ،توجه به شرایط

  باشد. شرایط بروز خطر می
ü :گیري سرعت باد در دسترس  سرعت باد و امکان اندازهچنانچه اطالعات  تخمین سرعت باد

  پیشنهادات زیر قابل تخمین است:نباشد سرعت باد به شرح  
  کیلومتر بر ساعت معادل حرکت آرام پرچم 8سرعت باد  •
  کیلومتر بر ساعت معادل پرچم کامالً باز شده در اثر جریان باد 16سرعت باد  •
 کیلومتر بر ساعت معادل بلند شدن صفحات روزنامه در هوا  20سرعت باد  •

 در مناطق برفی کیلومتر بر ساعت معادل شرایط بوران برف  32سرعت باد  •

ü معادل کار انجام براي مجاز باد سرعت حداکثر :کار سکوي در باد مجاز سرعت km/h 40 
  . باشد می کار سکوي در
ü منبع با پتانسیل ایجاد جراحت و بیماري. :خطر  
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ü قرار گرفتن در معرض یک خطر. :مخاطره  
ü رخ  توانست یبیماري یا مرگ اتفاق افتاده یا م کار که در آن جراحت،واقعه مرتبط با  :رویداد

  بدهد .
ü رویدادي است که منجر به جراحت، بیماري یا مرگ شود . :حادثه   
ü اما پتانسیل آن را  بیماري یا مرگ رخ ندهد، رویدادي است که در آن جراحت، :شبه حادثه

  داشته باشد .
ü  وضعیت فیزیکی، ذهنی و شناختی یک فرداثر نامطلوب بر  یماري:بو جراحت.   
ü :اثر عدم قطعیت . ریسک  
ü  ترکیب احتمال وقوع یک رویداد خطرناك مرتبط با  ي:ا حرفهریسک ایمنی و بهداشت

  تواند از رویداد یا مواجهه ناشی شود . یمکار یا مواجهه و شدت جراحت یا بیماري، که 
ü :تعیین مشخصات آن .فرآیند شناسایی وجود یک خطر و  شناسایی خطر  
ü :فرآیند تعیین پارامترهاي (احتمال و شدت) ریسک و تخمین ریسک . آنالیز ریسک  
ü :هرگونهفرآیند ارزشیابی ریسک ناشی از خطرات، با توجه به کفایت  ارزشیابی ریسک 

  باشد یا خیر. یمگیري در خصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول  یمتصمي موجود و ها کنترل
ü :فرآیندي است شامل شناسایی خطر،آنالیز ریسک و ارزشیابی ریسک . ارزیابی ریسک  
ü :ریسکی که به سطحی کاهش یافته باشد که با توجه به مقررات قانونی و  ریسک قابل قبول

  ي براي سازمان قابل تحمل باشد .ا حرفهخط مشی ایمنی و بهداشت 
ü :از ریسک غیرقابل قبول یک میزان یا درجه دور بودن از خطرات و یا در امان بودن  ایمنی

 خطر .

 تعهدات کلی(خطوط راهنما): -7
ü  ارزیابی ریسکHSE  و نظارت بر اجراي الزامات در اماکن موضوع دستورالعمل 

ü ي اجراي الزامات بر اساس چک لیست پیوست مستندساز  
ü  انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه جهت حذف و کاهش عواملی که باعث بروز حوادث  ناشی

 گردد. می HSEاز عدم رعایت موازین 
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 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 

  (ضوابط اجرا)الزامات اجرایی عمومی کار در ارتفاع -8

  شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک کار در ارتفاع  8-1
 ارزیابی و شناسایی به نسبت است مکلف کارفرمانامه ایمنی کار در ارتفاع،  یینآمطابق ماده یک 

  .نماید اقدام کار محیط سازي یمنا و مخاطرات
شناسایی خطر و ارزیابی  يها روش انواع از باید کار در محیط مخاطرات بیشتر شناسایی به منظور

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک کار در ارتفاع، مرتبط با محیط  فرآیند نمود. ریسک استفاده
 اقدامات بینی یشپ یسک، ارزشیابی ریسک ور یزآنالخطرات،  شناسایی مرحله: چهار کار در

  گیرد. یم ي اجرایی صورتها گروهکنترلی، قبل از اعزام 
متولیان مربوطه با توجه به مدیریت ریسک انجام شده توسط کارفرما، موظف هستند اقدامات 

ین نسبت به شناسایی خطرات و و همچن ندآور عملکنترلی مناسب را در زمان اجراي کار به 
  ارزیابی ریسک در محیط کار طبق شرایط ذیل اقدام نمایند:

تبصره: الزم است در صورتی که عاملین کار در ارتفاع قبل از شروع و یا در حین عملیات متوجه 
ده ش بینی یشپهایی شوند که بررسی نشده است باید نسبت به تعطیلی کار اقدام و خطرات  یسکر

  را به متولیان ذیربط جهت تصمیم گیري و تعیین اقدامات مورد نیاز گزارش نمایند.
  

  خطرات شناسایی 1- 8-1
با توجه به شرایط محیط کار و نوع کار، خطرات احتمالی را متولیان مربوطه، در این مرحله ابتدا 

 جمله از لذا موارديشناسایی و اقدامات الزم در جهت جلوگیري از وقوع حادثه را بعمل آورند. 

 سطوح ایمنی و و خطوط برقدار و یا در مجاورت آنها، استحکام ها دستگاهشرایط کار با   کار، ارتفاع

سطح کار و موارد مرتبط با آن از جمله خطر برق گرفتگی ، سقوط  لغزندگی جانبی، يها حفاظ کار،
 از ابزارآالت و اشیاء خطر سقوط  باالتر، ارتفاع و سطوح از ابزارآالت و اشیاء خطر سقوط  شخص،

  مدنظر قرار گیرد.باید یره و غ به پایین ، نقص در لوازم و ابزار کار کار سطح 

  آنالیز ریسک  2- 8-1
در این مرحله وقتی که خطرات، رویدادها و دالیل وقوع آنها شناسایی شدند، برآورد ریسک انجام 

  .تعیین نمود و یا به عبارت دیگر تخمین زده شودگردد. لذا باید میزان ریسک ناشی از آن را  یم
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  ارزشیابی ریسک   3- 8-1
در این مرحله متولیان مربوطه با توجه به دستورالعمل مدیریت ریسک سازمان، بعد از آنالیز 
ریسک ، وارد مرحله ارزشیابی ریسک شده و باید عدد ریسک به دست آمده، با میزان ریسک 

یرقابل قبول بودن نسبت به حذف یا اصالح ریسک غه و در صورت قابل قبول سازمان سنجیده شد
  از طریق اقدامات کنترلی اقدام نمایند. 

 کنترلی و اجراي اقدامات  پیش بینی  4- 8-1

تجهیزات و  همچنین نوع و شناسایی شده خطرات یلو تحلتجزیه  اساس بر مرحله، این در
 اجرا و بینی یشپ الزم کنترلی اقدامات اختیار، در امکانات و افراد هاي ییتوانا و تجارب تأسیسات،

  گردد. یم
 :باشد یم مراحل ذیل شامل به طورکلی در ارتفاع، کار سازي عملیات یمنا فرآیند 

ü  یر بوده، کارها بر روي سطح زمین انجام شود.پذ امکانتا جایی که 

ü  ي ایمنی اقدام ها دستورالعملهاي کار در ارتفاع با رعایت  یتفعالنسبت به حداقل نمودن
 شود.

ü  براي انجام کار در ارتفاع  از سطح کار ایمن (سکوي ایمن) که اطراف آن حفاظ گذاري شده
  استفاده نمایید.

ü سقوط استفاده نمایید در صورتی که اقدام فوق میسر نباشد، از تجهیزات حفاظت از.  
ü کاهش   اقدامات الزم در خصوصاحتمال سقوط افراد وجود داشته باشد، هنوز  در صورتی که

  . حذف یا به حداقل کاهش یابد سقوط پیامدهاي ناشی از ارتفاع سقوط انجام، تا
کنترلی، کلیه خطرات   روش عنوان یک به فردي و گروهی حفاظت تجهیزات انتخاب از قبل

انجام شناسایی و پس از انجام ارزیابی ریسک ،  اقدامات کنترلی در جهت کاهش یا حذف ریسک 
  پذیرد .

  

  برخی از مخاطرات کار در ارتفاع 8-2
 برخی از مخاطرات کار در ارتفاع عبارتند از: 
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  موقعیت انجام عملیات :  1- 8-2
 انجام موقعیت کنترلی اقدامات بینی یشپ و ارتفاع در کار خطرات یلو تحلتجزیه  در

 خاص مالحظات نیازمند که هایی یتموقع جمله از گیرد. قرار مورد بررسی باید عملیات

  :نمود اشاره زیر موارد به برخی از توان یم باشد یم
ü  و یا بدون برق  دار برقي ها شبکهکار در مجاورت و یا روي 

ü  ي برق که در مسیر سیالب، سقوط بهمن، ریزش کوه و... ها شبکهکار بر روي
 .اند قرارگرفته

ü  پوشش بدون هاي يحفارکار در مجاورت  
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  ارتفاع  در کار انجام عملیات موقعیت با مرتبط مالحظات   :1-جدول
   ایمنی مالحظات                                            محل انجام کار موقعیت

  
کار در مجاورت و یا روي 

هاي برقدار و یا بدون  شبکه

  برق 

 انجام هماهنگی و اقدامات الزم جهت  اخذ مجوزها براي انجام کار  -

برگزاري جلسه توجیهی کار توسط مجري انجام کار براي افراد تحت  -
 سرپرستی 

 سازي محل کار اقدام شود. یمنانسبت به اجراي هریک از مراحل  -

حضور و نظارت مجري انجام کار در تمام مراحل اجراي کار الزامی بوده  -
 و باید تحت سرپرستی ایشان، کار انجام پذیرد.

  کار  اتمام از پس مجوزکار ابطال و الزم اقدامات انجام  -
هاي برق که   کار بر روي شبکه

در مسیر سیالب، سقوط 
بهمن، ریزش کوه، رانش زمین 

  اند. سوزي و... قرارگرفته ، آتش

 موارد ذکر شده در شرایط فوق رعایت گردد.  -

عملیات این  انجام محیطی موارد ذکر شده در قسمت شرایط -
 دستورالعمل رعایت شود.

هاي هواشناسی  بینی یشپمجري انجام کار/سرپرست اکیپ با توجه به  -
انجام کار در مسیرهایی  نشده، از بینی  یشپیر خطرات و ساانجام شده 

ي، سوز آتشکه  احتمال وقوع  خطراتی از جمله سیل، رانش زمین ، 
 سقوط  بهمن و... وجود دارد باید ممانعت بعمل آورد.

  
 هاي حفاريکار در مجاورت 

  پوشش بدون
هاي  يحفارپوشش از جمله  بدون هاي يحفاردر زمان کار در مجاورت  -

سازي محیط کار  یمناو...  جهت  ها کانالها،  یهپاایجادشده براي نصب 
 عالئمها و... به همراه  یوجرسیناز موانع  سخت  از جمله حصارها، 

 استفاده گردد. هشداردهنده

آالت باید فاصله ایمن تا لبه حفاري رعایت  ینماشدر زمان استفاده از  -
 شود.

  

  ) و... نور هوا، و آب ( عملیات انجام محیطی شرایط    8-2-2
 تجهیزات و سازه بودن ناقص و معیوب یا نامساعد جوي شرایط نامه کار در ارتفاع، در یینآ 4 مطابق ماده

  آورد. بعمل جلوگیري ارتفاع در شاغل کارگران فعالیت از ارتفاع، باید در کار ي ایمنها روش در نقص یا
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

١٧ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü  ی  وضعیت آب و دائمدرخواست کننده مجوزکار/ اجازه کار موظف است نسبت به رصد
هاي الزم را در فرم درخواست مجوزکار/ اجازه کار لحاظ  بینی یشپهوایی اقدام نموده و 

 نماید.

ü  قرمز و نارنجی را به واحد هاي هواشناسی و هشدارهاي  بینی یشپدیسپاچینگ موظف است
 اجازه کار اطالع دهد و در فرامین صادره لحاظ نماید. صادرکننده مجوز کار/

ü  بینی آب و هوایی نامساعد  یشپاجازه کار باید در صورت اعالم  مجوزکار / صادرکنندهواحد
 و هشدارهاي قرمز و نارنجی، از صدور مجوزکار/ اجازه کار خودداري نماید.

ü  بینی  یشپیر خطرات و ساهاي هواشناسی انجام شده  بینی یشپکار، با توجه به مجري انجام
کار در مسیرهایی که  احتمال وقوع  خطراتی از جمله سیل، رانش زمین،  از انجامنشده، 
 ي، سقوط  بهمن و... وجود دارد ممانعت بعمل آورد.سوز آتش

ü داشته نامطلوبی یراتتأث فاعارت در کار ایمنی روي بر بتواند محیطی شرایط درصورتی که 

    :نمود اشاره توان یم شرایط ذیل جمله به گردد. از کار متوقف است الزم باشد
 شدید باد الف: کار در هنگام وزش    

 برق و رعد وقوع در هنگام ب:  کار    

 )برق جوشکاري مانند( برف و بارندگی هنگام در برقی تجهیزات از استفاده  :ج    

 باران یا برف بارش  اثر در کار سطوحصعود و  یرمس بودن د:  لغزنده    

 کار محیط در کافی نور وجود عدم: ه    

  برف و باران بارش یا و مه گرد   خاك، علت به کافی دید وجود و: عدم    
رفتن در مسیر سیالب، و محلی  که به دلیل قرار گ ها شبکهز: عدم حضور و انجام کار بر روي     

  وجود دارد. بینی بارندگی شدید یشپاحتمال وقوع سیل در مواقع 
  

 نظر قرار گیرد: در هنگام کار در ارتفاع باید شرایط محیطی به شرح ذیل مد

  باد: وزش هنگام در الف : شرایط کار
ü  ،سایت درشده  مشخص باد سرعت به توجه با باید مجوزکارکننده  درخواستدر شرایط عادي 

 صورت در و اقدام کار سکوي در باد سرعت محاسبه به نسبت کار، انجام روز براي هواشناسی
 اقدام کار و ارسال آن مجوز صدور درخواست نسبت به درج در فرم مجاز، حد از بودن تر یینپا

  .نماید
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

١٨ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü سکوي در باد سرعت کنترل به نسبت مجوزکار، صادرکننده درخواست، فرم تصویب زمان در 
به  نسبت شده، یینتع مجاز حد از بودن کمتر صورت در و اقدام درخواست فرم درذکرشده  کار
  .نماید یم اقدام  مالحظات فرم قسمت در موارد درج

ü انجام مدت زمان در را کار سکوي در باد اکیپ، سرعت کار/ سرپرستان انجام مجریان است الزم 
 و کار موقت توقف به نسبت شود مجاز حد از بیشتر که صورتی در و داشته کنترل تحت کار

  نمایند. اقدام کار اجازه مجوزکار/ صادرکننده به اطالع
ü   باید اکیپ سرپرستان یا کار انجام یزي، مجریانر برنامهدر شرایط کار اضطراري یا عدم امکان ، 

 صورتی در و داشته کنترل کار تحت انجامزمان  مدت در را میزان سرعت باد مجاز در سکوي کار
 اجازه مجوزکار/صادرکننده  به اطالع و کار موقت توقف به نسبت ،شود مجاز حد از بیشتر که
 نمایند. اقدام کار

ü ایو  یبه هماهنگ ازیکه ن يبردار بهرهو خطوط در حال  ها پستخارج از محدوده  هاي یتدر فعال 
 باشد یامورها نم اتیو عمل اداره اتفاقات اپراتور پست/ /نگیسپاچیاجازه کار از د /اخذ مجوزکار

 ،و...)  اخذشده باشد  ربطیدفاتر ذ / ربوطهناظر م طرح و توسعه/و مجوز کار از صادرکننده (
سرپرست گروه  ایصادرکننده مجوز  صی، بنا به تشختجاوز نماید سرعت  باد از حد مجاز چنانچه
اقدام نموده و الزم است  منیا تی، نسبت به توقف موقت کار و قرار گرفتن در موقعییاجرا

سرپرست گروه اجرایی در صورت تشخیص و توقف موقت کار، مراتب را به صادرکننده مجوز کار 
 ی کند.رسان  اطالع

 
 
 
  
  
   برق و رعد وقوع هنگام در کار: ب
ü سایت در شده مشخص به شرایط توجه با مجوزکار بایدکننده  درخواستعادي،  شرایط در 

و در  اقدام کار محیط بررسی شرایط رعد و برق در به نسبت کار، انجام روز براي هواشناسی
 اقدام کار و ارسال آن مجوز صدور درخواست فرم درج در به نسبت وجود شرایط مساعد، صورت
  .نماید
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

١٩ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü محیط شرایط رعد و برق در کنترل به نسبت مجوزصادرکننده  ، درخواست فرم تصویب زمان در 
 در موارد درج به نسبت مساعد بودن شرایط، صورت در و اقدام درخواست فرم در شده ذکر کار

  . نماید یم اقدام  مالحظات فرم قسمت
ü مدت  در را محیط کار عدم وقوع رعد و برق در اکیپ، سرپرستان کار/ انجام مجریان الزم است

 و کار موقت توقف ضمناحتمال وقوع رعد و برق  صورت در و داشته کنترل تحت کار انجام زمان
 و مجوزکار کنندهصادر به اطالع به نسبت ایمن، موقعیت در گرفتن قرار و کار محیط از شدن دور
  .نمایند اقدام کار اجازه یا

ü باید اکیپ سرپرستان یا کار انجام مجریان نیز یزير برنامه  امکان عدم یا اضطراري کار یطشرا در 
 صورت در و داشته کنترل تحت کار انجامزمان  مدت در را کار محیط در برق و رعد وقوع عدم

 به اطالع بهنسبت  ایمن موقعیت در گرفتن قرار کار و موقت توقف ضمن برق و رعد وقوع احتمال
 نمایند. اقدام کار مجوزکار/ اجازه صادرکننده

ü ایو  یبه هماهنگ ازیکه ن يبردار بهرهو خطوط در حال  ها پستخارج از محدوده  هاي یتدر فعال 
 باشد یامورها نم اتیاداره اتفاقات و عمل اپراتور پست/ /نگیسپاچیاجازه کار از د /اخذ مجوزکار

 در و...)  اخذ شده باشد ربطیدفاتر ذ / ناظر مربوطه طرح و توسعه/و مجوز کار از صادرکننده (
، نسبت ییسرپرست گروه اجرا ایصادرکننده مجوز  صی، بنا به تشخصاعقه وقوعصورت  احتمال 

اقدام نموده و الزم است سرپرست گروه  منیا تیبه توقف موقت کار و قرار گرفتن در موقع
اجرایی در صورت تشخیص و توقف موقت کار، مراتب را به صادرکننده مجوز کار اطالع رسانی 

 کند.

  
 
 : )برق جوشکاري مانند( برف و بارندگی هنگام در برقی تجهیزات از استفاده :ج
ü  ،ي مورد استفاده باید حداقل ها دستگاهبا توجه به احتمال وجود شرایط بارندگی و یا گرد غبار

  باشند. IP54داراي 
ü کار و رفاه اجتماعی: در ،نامه ایمنی جوشکاري و برشکاري گرم وزارت تعاون ینآئ 65 مطابق ماده 

 استفاده گیرد، یم انجام الکتریکی قوس با برشکاري و جوشکاري عملیات که مرطوب يها مکان

 کار با نوع متناسب فردي حفاظت وسایل دیگر و الکتریسیته عایق کفش و لباس دستکش، از

 باشد. یم الزامی
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٢٠ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

کار و رفاه  ،نامه ایمنی جوشکاري و برشکاري گرم مربوط به وزارت تعاون ینآئتذکر: رعایت کامل 
 اجتماعی در شرایط مذکور الزامی است.

  
   باران یا برف اثر  بارش در کار سطوح بودن مسیر صعود و  د: لغزنده
ü  ها در روزهاي بارانی و شرایط نم و رطوبت زیاد، داراي پتانسیل وجود خطر  یهپاصعود از

روي و رسیدن به پایه در این شرایط از چکمه استفاده شود و  یادهپباشد. براي  یملغزندگی 
تعویض چکمه و استفاده از کفش ایمنی کار اقدام  در زمان صعود و انجام کار، باید نسبت به

 نمود.  

ü  باشند.  یمهاي پوشیده از یخ و برف، داراي پتانسیل وجود خطر لغزندگی  یهپاصعود از
توانند سقوط کرده و موجب آسیب به افراد و  یمهاي شکل گرفته   یلقندعالوه بر آن یخ و 

   عملکرد در این شرایط عبارتند از:نحوه   تجهیزات  مستقر در زیر پایه شوند.

  ي سطوح از یخ، برف و قندیل جهت صعود و انجام کار ساز پاك •
به نحوي در محل کارگاه پارك شوند که در صورت سقوط  باید بطور کلی وسایل نقلیه •

هاي ایجاد شده بر روي شبکه، ایمن  یلقند  از جمله در شرایط یخ و برف، از اجسام و
 باشند. 

 
 
 
 
  
  
 
 

   کار محیط در کافی نور وجود ه: عدم

لوکس باشد، که  270کار به میزان حداقل  سکويروشنایی باید  ،جهت انجام هرگونه فعالیت در هر زمان
و یا مناسب نبودن در هنگام شب گردد،  یم ینتأمبه صورت طبیعی  و در فضاي باز روزدر  نور مورد نیاز

انجام نور مورد نیاز محل  ینجهت تأم، در حال انجام است موضعیکه فعالیت بصورت ، در روزمیزان نور 
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٢١ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

که سطح  یاستفاده گردد ولی زمان چراغ موضعی با رعایت فاصله عایقی مناسب از شبکه از باید کار
ز نور محیط کار با استفاده ا ینست  تأما الزم با وسعت بیشتر در حال انجام است يا فعالیت در محدوده

  .فراهم گردد پرژکتور و...

  برف و باران بارش یا و مه ،و خاكگرد  علت به کافی دید وجود و: عدم
ü کار/ یانمجر یصبه تشخ بنابارش باران و برف  یاو  ،مه خاك و گرد علت به دید شرایط اگر 

صادرکننده  به نسبت به اطالع ،موقت کار یلیتعطوي باید ضمن مناسب نبود  اکیپسرپرستان 
  .نماید اقدام کار اجازه مجوزکار/

ü روز براي هواشناسی سایت در شده مشخص به شرایط توجه با هوا آلودگی شاخص که صورتی در 
و به زمان  یلتعط برنامه، با یاتیعمل يکارها اعالم گردید) 151 از بزرگتر AQI(ناسالمحد  کار در انجام

 .دشوول کمو یگريد

  ز: تنش حرارتی
ي دمایی ، ها استرسباشد. در صورت عدم کنترل  یمآور محیط کار  یانزي حرارتی یکی از عوامل ها تنش

نظیر شوك  آور مرگها از اختالالت خفیف مثل سوزش تا شرایط  یماريبي از عوارض و ا گستردهطیف 
 ممکن است ایجاد شود، لذا با توجه به اهمیت موضوع الزم است موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:

  گرماي فزاینده:  -1
باشد که داراي عوارضی از جمله  هاي گرم سال (در مناطق گرم) می یکی از مخاطرات جدي در فصل

 سوز شدن بدن و... خواهد بود.  هاي پوستی، عرق خستگی ناشی از گرما و گرمازدگی، سوختگی

 راهکارهاي الزم  براي پیشگیري از عوارض گرما عبارتند از:

ü  افی و مناسب با امالح ک مصرف آب فراوان 

ü  20تا 15گراد) در فواصل کوتاه (هر  درجه سانتی 15الی  10نوشیدن مکرر آب خنک (دماي 
  )دقیقه

ü در دسترس بودن آب کافی و مناسب و تأمین امکان نوشیدن آن در حین کار  
ü استفاده از آب نمک به مقدار کافی مطابق نظر پزشک  
ü  یک گرم نمک در یک لیتر آب یا یک قاشق ( استفاده از آب نمک در غلظت یک دهم درصد

، براي پیشگیري از گرمازدگی کارگرانی که با گرماي  )لیتر آب  5غذاخوري سر صاف نمک در 
توان از  اند، در مواردي که این کار مقبولیت ندارد، با نظر پزشک می محیط تطابق پیدا نکرده

 قرص نمک به همراه آب فراوان استفاده نمود.
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٢٢ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü  مورد نیاز و استراحت  کاري  هاي وقفهایجاد 

ü  مناسب فصل و استاندارد هاي لباسپوشیدن 

ü امواج فرابنفش خورشید و پرتاب ذرات  محافظ چشم در مقابل با تشعشع استفاده از عینک
 جامد

ü .تذکر: تحت هیچ شرایطی نباید براي جوشکاري استفاده شوند 

o هاي خنک روز انجام شود. ساعتشده، ترجیحاً انجام کار در  ریزي جهت کارهاي برنامه 

o ي رالزم است حساس بودن احتمالی پرسنل به گرما، طی معاینات بدو استخدام و ادوا
  مدنظر قرار گیرد و بر اساس نظریه متخصص طب کار  اقدام شود.

o هاي گرم، توجه و رعایت برنامه  سازش به گرما مطابق  جهت فعالیت پرسنل  در محیط
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( بند مربوط به ه شغلی هحدود مجاز مواج

 باشد. استرس گرمایی)  الزامی می

ü  شغلی  کنند، باید در مورد اثرات عوامل غیر هاي گرم کار می تمامی افرادي که در محوطه
 .هاي حرارتی آموزش ببینند بر تحمل استرس  )داروها، الکل و چاقی(

  
 

  سرماي فزاینده    8-2-3
بهترین راهکار براي جلوگیري از عوارض ناشی از  گردد. یخ زدگی باعث کاهش دماي بدن میسرما و  

 د از:نسرما عبارت

ü استفاده از مایعات گرم و ولرم  

ü  و استاندارد گرم مناسب هاي لباسپوشیدن 

ü  مورد نیازو استراحت  کاري  هاي وقفهایجاد 

ü  ،تانداردپشمی و اس سر با کاله انیدنپوشعالوه بر کاله ایمنی  
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٢٣ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  مخاطرات ارگونومیکی:   4- 8-2
کارهاي ایستاده ، تجهیزات سنگین نقل وحمل ، خستگی فزایندهبرخی از مخاطرات ارگونومیکی شامل  

 هست که راهکارهاي مناسب عبارتند از: و ساکن و یکنواخت

ü داشتن استراحت الزم قبل از انجام فعالیت 

ü حمل دستی بارنامه حفاظتی  جابجایی بار مطابق با آیین 

ü آالت و ابزار کار مناسب  انجام کار با استفاده از ماشین 

ü  دسترسی آسان به ابزار کار 

ü  رعایت اصول ارگونومیک متناسب با نوع کار، از جمله قرار گرفتن  صحیح  اعضاي بدن در
 زمان انجام کار

ورهاي کار در محیط کار تذکر: رعایت موارد ارگونومیکی طبق  راهنماي شناسایی و ارزیابی ریسک فاکت
کار و همچنین مباحث مطرح در آخرین ویرایش بخش  از دیدگاه ارگونومیکی مرکز سالمت محیط و

 ارگونومیک مواجهه شغلی  ابالغی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد.

  
 
  

  داشتن صالحیت  فنی و ایمنی  عاملین کار در ارتفاع  8-3
ü  کلیه عاملین انجام کار و اشخاص ذیصالح  باید داراي گواهینامه مهارت از سازمان فنی و

  ي یا سایر مراجع ذیصالح  باشند.ا حرفه
ü  ي ایمنی مورد نیاز از ها دورههاي  ینامهگواهکلیه عاملین انجام کار و اشخاص ذیصالح  باید داراي

  و نجات و...  از مراجع ذیصالح  باشند.ي  ایمنی کار در ارتفاع، دوره امداد ها دورهجمله 
ü  ین اجتماعی (معاینات بدو استخدام) و تأمقانون  90کلیه عاملین انجام کار در ارتفاع مطابق ماده

قانون کار(معاینات ادواري و ویژه) باید سالمت جسمی و روانی متناسب با  محیط و کار  92ماده 
  ي مورد ارزیابی قرار گیرد .ا دورهآنها به صورت  مورد انجام  را داشته باشند و میزان توانایی

ü هایی که در روند  یماريبهاي قلبی و عروقی، صرع و سایر  یماريب داراي عاملین انجام کار نباید
  د.نباش ،کنند یمایمنی انجام کار اختالل ایجاد 

ü باشند. برخوردار باید مناسبی دید میدان دید، عمق از عاملین انجام کار در ارتفاع 
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٢٤ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü صداي و اصوات شنیدن جهت نیاز مورد شنیداري توانائی بایستی ارتفاع عاملین انجام کار در 

  .دارد اهمیت اخطارهاي ایمنی شنیدن جهت به ویژه مسئله باشند. این داشته را سایر همکاران
ü انتقال  سرعت و العمل عکس دستی، مهارت بدنی، قدرت داراي باید ارتفاع عاملین انجام کار در

 .باشند را نداشته  ارتفاع از ترس و گنگی گیجی، مشکالت و بوده ارتفاع در کار جهت کافی

ü باشد، رسیده متخصص پزشکان تأیید به که روانی تعادل عدم یا عضو نقص بر دال عالئم 

 به کارگیري در باید جهت همین به و شود دیگران یا فرد به رساندن آسیب به تواند منجر یم

  .گیرد قرار مدنظر ارتفاع در کار جهت افراد
 

 

 
  

  تجهیزات و لوازم کار در ارتفاع  8-4

  لوازم حفاظت فردي و گروهی  1- 8-4
لوازم حفاظت فردي و گروهی باید متناسب با نوع کار و شرایط کار در ارتفاع، مطابق دستورالعمل 

مجاورت یا بر روي وسایل حفاظت فردي و گروهی، مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که کار در 
با توجه به مخاطرات کار در ارتفاع   هاي برق انجام شود، باید الزامات مربوطه رعایت گردد. شبکه

حاصل  ابزار و وسایل اطمینان، نسبت به سالم بودن منظم صحیح و بازدیدهاينگهداري الزم است با 
  نمود.

  باشد: ارتفاع  به شرح ذیل میلوازم حفاظت فردي و گروهی مورد استفاده در فرآیند کار در 

  کاله ایمنی کار در ارتفاع 1-1- 8-4
گیرد و در  میبراي محافظت از سر شخص در ارتفاع مورد استفاده قرار  کاله ایمنی کار در ارتفاع

  باشد که باید داراي شرایط ذیل باشد: براي کار بر روي سطح زمین نیز قابل استفاده می صورت نیاز

ü باال سمت کاربر/ عامل کار در ارتفاع را به دید تا دارد   ع لبه بسیار کوتاهکاله کار در ارتفا 
  .ندهد کاهش
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٢٥ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü داشته باشند که کاله به هر دلیل به پایین سر نخورد و یا  بند چانه باید ارتفاع در کار هاي کاله
  خارج نشود. هنگام سقوط از سر شخص 

ü صنعتی و معدنی به دلیل راحتی کاربر در استفاده  هاي کالهکار در ارتفاع نسبت به  هاي کاله
   طوالنی مدت از وزن کمتري برخوردارند.

ü هاي کار در ارتفاع باید فاقد منفذ و سوراخ بر روي کاله باشد. کاله  
ü هاي کار در ارتفاع مخصوص  دار باید از کاله هاي برق در صورت کار در مجاورت یا بر روي شبکه

  تفاده شود.اس)  E کاران (کالس برق
ü المللی باشد.  هاي کار در ارتفاع به لحاظ ایمنی باید مطابق با استانداردهاي ملی و بین کاله  

  

  

  

  

  

  

 
  

  کاله کار در ارتفاع -1شکل

   : کمربند ایمنی 1-2- 8-4
که ناحیه کمر را اشتعال  رقابلیاست از جنس الیاف طبیعی یا مصنوعی با ترکیبات پلیمري غ يا لهیوس
  . ، امکان استفاده از آن وجود داردمحدودکنندهي ها سامانهو تنها در  پوشاند یم

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٢٦ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  

  کمربند ایمنی -2شکل

    : حمایل بند کامل بدن ( هارنس ) 1-3- 8-4
  

که  داراي استقامت مکانیکی و غیر قابل اشتعال ،پوششی است از جنس الیاف با ترکیبات پلیمري و 
روي آن متصل  رکه ب ییها و توسط قالب ردیگ یمدر بر کتف را سطح عموماً از انتهاي باالي ران تا روي 

   .کند یکار در ارتفاع وصل م يها است، فرد را به سایر تجهیزات سامانه

کاربر باید یک تست استفاده از هارنس در حالت معلق در  ،قبل از اولین استفاده از یک هارنس تذکر: 
 سایز جهت تنظیم قابلیت و است راحت یک محیط ایمن انجام دهد تا مطمئن شود که هارنس مناسب و

  دارد. را کاربر بدن به نسبت شدن

  

  

  

  حمایل بندکامل بدن (هارنس) -3شکل

 :ي مهم در انتخاب یک هارنسها شاخصالف ) 

ü  کمترین لباس را بر قابلیت تنظیم سایز براي عامل کار در ارتفاع، هنگامی که بیشترین و
 تن دارد.

ü مواد شیمیایی، سایش، خراشیدگی و قوس الکتریکی بنفش مقاوم در برابر اشعه ماوراء ، 

ü غیر قابل اشتعال بودن 

ü ی تنظیم شود.راحت بهي آن ها سگک 

ü  ایجاد ي را راحتی بیشتر، کاري يها تیتا در موقع پهن باشد باید داراي حلقه کمري
 .نماید

ü  نقطه مجزا (در جلو و پشت) براي اتصال ابزار محافظت از سقوط باشد. باید مجهز به دو 
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٢٧ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü ي کار) ها تیموقعدو حلقه اتصال در کمر براي موقعیت گیري (استقرار در   باید  مجهز به
 باشد.

ü   ي ابزار باشدها سهیکي مناسب براي اتصال ابزار و ها حلقهباید مجهز به. 

ü ي تحت ا دورهند و عایق بودن آن به صورت قطعات فلزي کمربند هارنس باید عایق شو
حلقه و قالب فلزي اضافی جز آنچه در  هر نوعکنترل قرار گیرد.کمربندها باید فاقد 

 د.ناستاندارد ذکر شده است باش

ü   بر روي هارنس تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. زیت نوكاستفاده از قطعات فلزي 

  حمایل بند کامل بدن ( هارنس ) از نکات استفادهب) 

  هارنس بازدید و کنترل کمربند -1  

ü  در دفعات استفاده از کمربند هارنس در هر شیفت کاري الزم است کمربند فوق مورد
  بازدید و کنترل فرد استفاده کننده قرار گیرد. 

ü مطابق شرایط ذکر شده در قسمت ضمائم( نحوه بازدید از کمربند هارنس و تکمیل چک 
لیست)  سرپرست اکیپ باید بازدیدهاي  الزم از کمربندهاي هارنس اکیپ تحت 

  سرپرستی را انجام دهد و سپس مورد استفاده قرار گیرد.
ü باید توسط شخص ذیصالح (ناظر معرفی شده یا مسئول ایمنی به  این کمربندها می

نین چک همچ صورت هفتگی مورد بازدید و کنترل قرارگرفته  و تشخیص کارفرما) به
  لیست مربوطه تکمیل گردد.

ü شیفت کاري یا  شده در هر : بدیهی است در صورتی که کمربند هارنس کنترل1تذکر
 -خطرناك است"هفتگی،  معیوب یا فرسوده تشخیص داده شود باید با برچسب 

  از دسترس کارگران خارج گردد. "استفاده نشود
ü شده توسط سازنده نیز باید  بازرسی تعیینهاي  : عالوه بر رعایت موارد فوق، دوره 2تذکر

  مدنظر قرار گیرد.
ü  در اکثر هارنس ها در اثر سقوط فرد، فشارهاي وارده، باعث باز شدن دوخت مخصوص و

دهد این  میکه نشان گردد.  شده بر روي آن می آشکار شدن برچسب ایمنی نصب
ع از سقوط شده است  و باشد. هارنسی که مان هارنس غیر ایمن بوده و قابل استفاده نمی

(شاخص ضربه) آن آشکار شود، نباید  سقوطهشدار  شاخص نشان دهنده برچسب 
  استفاده گردد.
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٢٨ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü (شاخص ضربه)  سقوطهشدار شاخص صورت سقوط فرد و عدم آشکار شدن  : در1تذکر
باید هارنس و متعلقات آن توسط شخص ذیصالح مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت 

  تفاده مجدد از آن وجود دارد.تائید، امکان اس
  
 

 

 

 

  

Ø (شاخص ضربه) سقوطهشدار شاخص  برچسب -4شکل  

  استفاده از هارنس استاندارد

استاندارد بوده لذا تهیه و استفاده از هارنس هاي  کامالًهارنس مورد استفاده باید 
 .باشد ینمغیراستاندارد به هیچ عنوان مجاز 

 متناسب بودن سایز و تنظیم هارنس

درصورتی که سایز هارنس  متناسب با بدن فرد استفاده کننده نبوده یا به خوبی 
تنظیم نشده باشد، امکان افتادن و خارج شدن تمام و یا بخشی از بدن کاربر، به بیرون 
هارنس و سقوط کاربر، بسیار زیاد است، برعکس در صورتی که هارنس بیش از اندازه تنگ 

ي مختلف بدن و حتی ها قسمت، امکان لخته شدن خون در شود عالوه بر فشار روي کاربر
  لذا باید هارنس متناسب با بدن کاربر تنظیم گردد. .بیهوشی وي وجود دارد

ي پایی هارنس باید به اندازه اي تنظیم شوند که بتوان یک کف دست را بین ها حلقهتذکر: 
  داد قرارحلقه و پا 
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٢٩ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  

  

  

  سایز نمودن هارنس -5شکل

هارنس به عمل آید. در  تنظیم کردنالزم است دقت کافی هنگام پوشیدن صحیح و 
، فشار وارده به بدن کاربر زیاد شده و امکان آسیب ها تسمهصورت پیچ و تاب خوردن 

رسیدن به بدن شخص و هارنس وجود خواهد داشت و همچنین انجام کار در ارتفاع را 
  .دینما یمسخت 

به حلقه کمر و نشیمنگاه   استفاده شود که داراي کمربند مجهز گردد از نوعی پیشنهاد می
  کند .  بوده  که                 موقعیت گیري بهتري را ایجاد می

تذکر: قبل از استفاده  الزم است از سالم بودن بندها، دوخت و اتصاالت، اطمینان حاصل 
  نمایید.

  
  وگیري از سقوط:ي جلها سامانهج) فاکتورهاي انتخاب هارنس بر اساس 

  محدودکنندهسامانه  -1

که با توجه به تمهیداتی که براي  شود میشرایط جلوگیري از سقوط به شرایطی اطالق 
به هیچ وجه امکان سقوط فرد وجود ندارد. براي این منظور از  شود میاندیشیده  کارانجام 
هارنس که به وسیله طناب یا لنیارد (طول طناب  کمربند و یا ایمنی کمربندها،  حفاظ، ها نرده

متصل  گاه تکیه) به یک تر باشد کوتاه اولین جایی که امکان سقوط وجود دارد باید ازیا لنیارد 
 .کنند میاست، استفاده 
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٣٠ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  سامانه محدودکننده - 6شکل

 سامانه متوقف کننده -2

که  هایی فعالیت از بسیاري دیگرنردبان و  دار، ، سطوح شیببام پشتدر هنگام کار روي 
در ارتفاع دچار سقوط  این امکان وجود دارد که تکنسین کار گیرند میدر ارتفاع انجام 
سقوط براي زمانی است که سقوط رخ دهد. این سیستم طول  محدودکننده شود. سیستم

. این سیستم به جز در شرایط جلوگیري دهد میو جان کاربر را نجات  کند میسقوط را ایمن 
 تعبیه …از سقوط، در سایر هارنس ها از جمله موقعیت دهی به کار، دسترسی با طناب و 

  شود. می استفاده تنهایی به ها بام پشت روي کار مانند ها موقعیت از برخی در اما. است شده

 رد:هاي زیر کاربرد دا اي از سامانه متوقف کننده در سیستم نمونه 

 در سطوح عموديار موقعیت دهی به ک هاي الف: سیستم

گاهی اوقات الزم است تا تکنسین از یک سازه مانند دکل باال برود و براي مدتی 
در قسمتی از یک سازه مستقر شود و فعالیتی انجام دهد. براي این نوع کار سیستم 

 موقعیت دهی به کار نیاز است.

 ي نقطهاز یک هارنس تمام بدن با یک  معموالً ،موقعیت دهی به کار هاي سیستم 
اتصال براي موقعیت دادن به کار ( مانند یک نقطه اتصال افقی و یا دو نقطه اتصال افقی 

کنند. می یا پشتی استفاده  اي سینه) و سیستم محدود کننده سقوط با یک نقطه اتصال 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٣١ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

نشان  عمودي سطوحنمونه از سیستم موقعیت دهی به کار براي  یکدر شکل زیر 
 .است شده داده

 
  در سطوح عموديار موقعیت دهی به ک هاي سیستم - 7شکل

  دار سطوح شیب ب: سیستم موقعیت دهنده به کار در

کند باید  درجه کار می 20دار با شیب بیش از  هاي شیب فردي که بر روي سقف
لبه هاي مناسب در  مجهز به سامانه متوقف کننده شود. و در صورت امکان حفاظ

 دار و همچنین تورهاي حفاظتی در زیر محل کار وي نصب گردد. هاي شیب سقف

  

  

  

  

  

  سامانه متوقف کننده  -8شکل
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٣٢ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  

  

  

  

  

  دار شیب  گذاري لبه سقف  حفاظ -9شکل

  

براي کار معلق  شوند میهایی که براي این نوع از کار در ارتفاع استفاده هارنس
براي موقعیت دهی به تکنسین به صورتی که دستان تکنسین  معموالًو  اند نشدهطراحی 
 شوند. میآزاد باشد، ساخته  کامالً
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٣٣ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  دار سطوح شیب سیستم موقعیت دهنده به کار در -10شکل

 سامانه دسترسی با طناب -3

ها براي کار در شرایط معلق و نگهداري فرد به صورتی که دستان شخص این هارنس
هاي مورد استفاده در دسترسی با هارنسشوند.  و ساخته می آزاد باشد، طراحی کامالً
داشته باشند.( به عنوان مثال  باید قابلیت پشتیبانی از کاربر را در شرایط مختلف  ، طناب

اي ) این قابلیت باید به گونه ها تکنسینهنگام کار کردن یا انتظار براي نجات توسط سایر 
وارد  ابزارهااي درست عملکرد سایر تجهیزات و خللی به اجر ترین کوچکطراحی شود که 

  نکند.

 

 

 هارنس مورد استفاده در سامانه دسترسی با طناب -11شکل

  لنیارد: 3-1
به منظور ایجاد از مواد انعطاف پذیر که به همراه جاذب انرژي است  يا طناب یا تسمه

با کمترین ایجاد  ،یا سازه ثابت گاه هیارتباط بین عامل کار در ارتفاع با نقطه یا طناب تک
   . ردیگ یمزاحمت مورد استفاده قرار م

. در باشد یمدل تک قالب یا تک بازو و لنیارد دو قالب یا دو بازو موجود م 2ها در لنیارد
به نقطه دیگر تغییر مکان  يا مواقعی که در ارتفاع نیاز به حرکت داریم و از نقطه

باید از لنیارد دو قالب استفاده نمود تا حداقل یک نقطه اتصال داشته باشیم،  میده یم
و بدون  يا ولی در زمانی که نیاز به جابجایی نیست و جلوگیري از سقوط بصورت لحظه

 .از لنیارد تک بازو استفاده نمود توان یم باشد یجابجایی م
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٣٤ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

که  یصورت قبل از استفاده انجام شود. در ،لنیارد طناب در گره وجود عدم تذکر: کنترل
ایمنی هارنس دچار  طناب رابط (لنیارد) و یا طناب نجات (الیف الین)  کمربند

هرگونه  و طناب زدن گره از و شده تعویض عاًیسرباید  شود عیب یا پارگی فرسودگی،
  .گردد خودداري ي در تجهیزات مربوطه جدادستکاراقدام خودسرانه یا 

  

 لنیارد تک قالب( تک بازو) - 12شکل

  

 

  

  

  

  

  لنیارد دو قالب(دو بازو) -13شکل
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٣٥ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

   : قالب قفل شونده ( کارابین ) 3-2
کار در ارتفاع به یکدیگر، مورد استـــفاده  يها که براي اتصال اجزاء سامانه ،شکل يا ابزاري است حلقه 

  . گردند یو به دو شکل پیچی یا قفل خودکار، ایمن م ردیگ یقرار م

 قبل از استفاده کنترل شود. اتصاالت تذکر: الزم است کلیه

 
 
 
 
  

 قالب قفل شونده ( کارابین ) -14شکل                                                        

   ):شوك گیرمیرا کننده شوك (  3-3
ایمن انجام کار در ارتفاع، به منظور کاهش اثر نیروي ضربه  يها روش که در مکمل لنیارد، ابزاري است

ي را که به بدن ا ضربهو شدت  .ردیگ یمورد استفاده قرار مبراي جذب انرژي حرکتی  ، حاصل از سقوط
  .دهد یم،کاهش شود یمفرد وارد 

  

 به طور کلی میرا کننده سه وظیفه اصلی دارد که عبارت است از:

 به بدن کارگر در هنگام توقف پس از سقوط کاهش میزان نیروي وارده -

 کاهش میزان نیروي وارد شده به اجزا سیستم محافظت از سقوط -

 گاه هیتککاهش میزان نیروي وارد شده به  -

 توجه: در استفاده از میرا کننده الزم است میزان افزایش طول میرا کننده نیز به طول طناب اضافه گردد.
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٣٦ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 

  شوك گیر)میرا کننده شوك (  -15شکل

   : انواع طناب 8-4-1-4

 ، عملیات، ایمنی، دینامیکی، نیمه استاتیکیگاه هیتکانواع طناب در عملیات کار در ارتفاع شامل طناب 
  .باشد یم  بانیو پشت

  

  

  

  

  

  نحوه استفاده از طناب عملیات و طناب پشتیبان     -16شکل

 :کفش ایمنی 8-4-1-5

شود و  فردبا سایر اجسام که ممکن است منجر به سقوط  پا براي جلوگیري از لغزش و برخورد ناگهانی
همچنین به منظور جلوگیري از آسیب دیدن پاها پس از پرتاب اشیاي سنگین، پوشیدن کفش ایمنی در 

  .بسیار مهم استي کاري  ها تیفعال
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٣٧ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  ي برقی استفاده از کفش ایمنی مناسب، الزامی است.ها تیفعالتذکر: در انجام 

  کار صعود و فرود ( کار در ارتفاع)دستکش  8-4-1-6
براي محافظت از و . دهد یمکار در ارتفاع انجام است که  يدستکش ایمنی کار در ارتفاع مخصوص کاربر

دستان و انگشتان کاربر هنگام استفاده از تجهیزات کار در ارتفاع هنگام صعود و فرود مورد استفاده قرار 
در گرفتن و نگه داشتن ابزار  فرداین نباید بر توانایی  بوده ودستکش مناسب باید انعطاف پذیر . می گیرد

  بگذارد. منفی یا تجهیزات تأثیر 

الزامی  دار برقي و یا در مجاورت تجهیزات و یا خطوط بر روتذکر: استفاده از دستکش عایقی مناسب 
  است.

  

  

  

  

  کار در ارتفاع)ار صعود و فرود ( دستکش ک     -17شکل

 :هاي ایمنی عینک 8-4-1-7
مهم و  مناسب، ، استفاده از عینک ایمنیشود یخصوص زمانی که جوشکاري انجام م به ارتفاع کار در براي

در معرض خطر قرار گیرد و ورود یک  فردگاهی با پرتاب یا سقوط اشیا، ممکن است چشم  بوده وضروري 
  .تواند در هنگام کار در ارتفاع خطرناك باشد شی ریز هم می

  

  ) : idآي دي( ابزار فرود 8-4-1-8
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٣٨ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ابزار قفل کننده  د.باش یم بصورت خود چفت شوندهکه  ،فرود و حمایتصعود، مناسب براي ي است ابزار
و باعث  دهد یخطر افتادن را کاهش م ،خود ایستا و فرود براي یک طناب صفحه جانبی نوسان کننده

 .شود یسریع جا افتادن طناب در وسیله م

  

  

  

  ابزار فرود    - 18شکل

  : سلینگا 1-8-1- 8-4

ي ها تیزده شده است. از این ابزار در حما  دوال هستند که دو سر آن به هم دوخته یا گره ییها تسمه 
منظور جلوگیري از شکست طناب و راحتی حرکت ابزار از محل استقرار خود در جهات   و به میانی

. همچنین از انتقال نیروي حاصل از حرکت، فشارها، کشش و شود یمختلف یا حول محورشان استفاده م
  .کند یمیانی جلوگیري مي ها تیناگهانی طناب به حما يها ضربه

  

  

  ابزار فرود   - 19شکل

  (گیره طناب)متوقف کننده سقوط  گیره 8-4-1-8-2

قرار گرفته و به عنوان یک دستگاه محافظت در برابر سقوط عمل  این وسیله بین طناب نجات و لنیارد
. در مواقعی که یک حرکت کند ی. در حالت عادي این وسیله آزادانه روي طناب نجات حرکت مدینما یم

. به این ترتیب گردد یاب نجات قفل شده و متوقف مناگهانی به سمت پایین ایجاد شود، این وسیله به طن
مشابه مکانیسم (حرکت عمودي انجام داد و هم در زمان سقوط آزاد از صدمه جلوگیري نمود.  توان یهم م

 )استفاده شده در کمربندهاي ایمنی خودرو
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٣٩ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

     
  طناب) رهیگیره متوقف کننده سقوط (گ     -20شکل

  الف)   نکات مهم در زمان استفاده از گیره طناب:   

ü  ها رهیگاطمینان حاصل کنید که گیره طناب در جهت درست نصب شده باشد. در بسیاري از 
 .است شده دادهجهت درست با یک فلش نشان 

ü روي  الزم است. سایز شده استفاده مناسب سایز با نجات طناب از که کنید حاصل اطمینان
 .است شده درج ها رهیگ

ü از اینکه پس  گیره که محکم پایین بکشید توجه داشته باشد و کنید محکم طناب روي را گیره
 باید قفل شود. ،پایین آمدیمتر سانت 30

 
  
  
  
  
  
 
  
 
 

  اتصاالت سامانه متوقف کننده سقوط ی:  ساختار کل21 -شکل
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٤٠ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  

 لنیارد قابل تنظیم براي استقرار: 8-4-1-8-3

  .گردد یاستفاده م میاز طناب قابل تنظ يریگ تیدر زمان موقع         
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٤١ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 :  لنیارد قابل تنظیم براي استقرار22 -شکل
  

  

  

  

  

  

                     :ها کنندهمتوقف  8-4-1-8-4

و کنترل کاهش نیروهاي وارده را براي افرادي که  اند کپارچهاین وسایل در لنیاردها به شکل ی
  .دینما یمفراهم  اند شده متوقف
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٤٢ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  

  کنندهمتوقف :  23 -شکل

  

  

  

  

  

  

 :قالب 8-4-1-8-5

 ترك،  سوراخ و خوردگی در سطح قالب وجود نداشته باشد. گونه چیهاطمینان حاصل کنید که    -

ی شدگ خمآثار  گونه چیهآن سالم بوده و  ضامن(شیطانک) و قالب نوك که کنید حاصل اطمینان -
 ، پیچیدگی و تغییر شکل در آن وجود نداشته باشد.

به طوري که پس از ورود جسم  کند یمی کار خوب  بهقالب  کردن قفلمکانیزم  که کنید بررسی -
 .درون قالب، امکان خارج شدن وجود نداشته باشد

قدرت کافی داشته و ضامن را به طور محفوظ و ایمن کنار  ضامن فلز که کنید حاصل اطمینان  -
 .دارد یمنوك قالب نگاه 

رها کنید و پس از انجام این کار، ضامن باید درون نوك قالب قرار سپس هید و د فشار را ضامن  -
 گیرد.

حفاظت فردي و   گروهی  تجهیزات هاي برق متناسب با نوع پایه و شرایط کار باید تمامی تذکر: در شبکه 
  .گردد کنترل صعود از قبل
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٤٣ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  

  
  
  
  
  

  قالب:  24 -شکل

  
  

تجهیزات کار در ارتفاع 8-5  
 

محصورسازي(حصارها) 1- 8-5  

 منیا طیشرا جادیا منظور به ،و نوع کار طیشرا طبق مناسب لوازم و ابزار باکار  طیمحصور کردن مح
  .است یالزام مردم وي عملیاتی ها گروهحفاظت از  يبرامحیط کار، 

 :نمود استفاده يمحصورساز با توجه به شرایط محیط کار جهت توان یمتجهیزات ذیل  و لوازم از 
     

 نوار زرد هشدار خطر  -

  ي فوق توزیع و انتقال)ها شبکههمراه با عالئم هشداري(در  محصورکنندهطناب  -
 ها کارگاه درعالئم ایمنی  نامه نییآ، اخطاري و اخباري ( هشداردهندهتابلوهاي  -

   )مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  يقند کله -
  زن چشمکچراغ گردان یا  -
  پرچم زن  -
 و نیوجرسی...) ها يمسدودسازي ایمنی(ها حائل -
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٤٤ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
 خصوص در هشدار اعالم و یرسان اطالع منظور به ، اخطاري و اخباري، بایدهشداردهندهتذکر: تابلوهاي 

 به گردند نصب محدوده این پیرامون عملیات،  در این از خطرات ناشی و ارتفاع در کار عملیات محدوده
 افراد ورود  :از عبارتند عالئم این ینتر مهم رؤیت  باشند. قابل متري 15 فاصله از حداقل که ينحو 

   ممنوع. مصالح و پارك خودرو ریزش خطر بار، ریزش خطر ممنوع، متفرقه
  اریباالبر س 8-5-2
ارتفاع (به محل  در کار جهت )ایمن محفظه( سکو داخل از افراد، انتقال براي که است سیاري ماشین 

 سوار سکو داخل خاص در دسترسی موقعیت یک در توانند یم افراد که دید این با .شود یمکار) استفاده 

باالبرها) و   در قسمتکار در ارتفاع ( نامه نییآشوند. الزم است عالوه بر موارد ذکر شده در  پیاده یا
و  نقلو حفاظتی وسایل حمل  نامه نییآایمنی کار روي خطوط و تجهیزات برقدار و  نامه نییآهمچنین 

موارد ذیل نیز در زمان استفاده از باالبرها رعایت گردد، بدیهی است  ها کارگاهجابجا کردن مواد و اشیا در 
ی باید نسبت به اخذ م دار برقي ها شبکهي برقدار/ بی برق یا در مجاورت ها شبکهبراي انجام کار روي 

 مجوزکار / اجازه کار الزم اقدام گردد.

ü ي داراي تردد وسایط نقلیه، باید از سه نفر، ها مکانبرهاي سیار ماشینی در براي استفاده از باال
متري/ یا  150یا کسی که باید در فاصله  پرچمداردستگاه، فرد مستقر در جایگاه کار و  انداز راه

 و بامتناسب با سرعت مجاز وسایط نقلیه در معبر مربوطه، قبل از خودرو مذکور مستقر شده 
 استفاده شود. ،یرین را از توقف خودرو یا جایگاه کار مذکور مطلع نمایدمناسب، سا عالئم

ü  باالبر سیار باید مجهز به سنسورهاي وزن و گشتاور بوده تا در صورت افزایش وزن و نامتعادل
 شدن سکوي کار از ادامه کار و واژگونی دستگاه جلوگیري بعمل آورد.

ü رمجازیغنده ارتفاع بوده تا در صورت افزایش باالبر سیار باید مجهز به سنسورهاي محدود کن 
 آورد. به عملارتفاع سکوي کار، از ادامه کار دستگاه جلوگیري 

ü  ،و مفاصل سکوي کار باالبر سیار ممنوع است. ها بوم، ها ستونباال رفتن و پایین آمدن از مهارها 

ü  ي توقف اضطراري که در دو محل، سکوي کار و کنار منبع تغذیه ها دکمهباالبرهاي سیار باید به
 مجهز باشد. ردیگ یمقرار 

ü د تا در موقع قطع برق دستگاه یا از نباالبرهاي سیار باید مجهز به سیستم کنترل اضطراري باش
 کار افتادن موتور و یا هر دو، نسبت به جمع کردن دستگاه به نحو ایمن اقدام نماید.

ü ی و حرکت  باالبر سیار، نباید فرد در سبد باالبر مستقر شده باشد.هنگام جابجای 

ü  جرثقیل ممنوع است. عنوان بهاستفاده از باالبر سیار 
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٤٥ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü گیرد قرار بازرسی مورد باید استفاده از قبل و بوده سالم باید سبد مورد استفاده . 

ü استفاده نمایند و قالب کمربند هارنس باید به  هارنس افراد مستقر در سبد باید از کمربند
 گاه تعبیه شده در باالبر متصل شود. یهتک

 
  
  
  
  
  نردبان:  8-5-3
گیرد و انواع مختلف آن از قبیل  یمابزاري است که جهت دستیابی به ارتفاع باالتر مورد استفاده قرار  

باشد که در زمان  یمیره و غ طنابی ،)مرغی پله( سقفی ثابت ریلی، ثابت، قابل حمل، ،طرفه دو یک و
  استفاده باید شرایط ذیل مد نظر قرار گیرد:

 خمیدگی, شکستگی, دیدگی آسیب هرگونه از کار عامل توسط استفاده بار هر از قبل باید نردبان -
 وي نماینده یا کارفرما به را موضوع بودن، معیوب یا فرسوده صورت در و گردد بازرسی شکل تغییر و

  .نماید گزارش
ü کارهاي براي و بوده کار محل به دسترسی و  خروج و ورود براي اي وسیله نردبان کلی طور به 

  .شود می استفاده آن از مدت کوتاه
ü اصول کامل رعایت با باید نباشد ممکن یا موجود دیگري ي وسیله نردبان از غیر که مواقعی در 

  .شود استفاده نردبان از ایمنی
ü نردبان از همواره است الزم دارند، گوناگون کاربردهاي و مختلف انواع ها نردبان اینکه به توجه با 

  .گردد استفاده کار با متناسب
ü جوي، شرایط با باید نردبان نگهداري و نصب نحوه ، پله هر بارگذاري قابلیت ، ابعاد و جنس ، نوع 

  . باشد متناسب عملیات نوع و محیطی
ü یک ارتفاع، متر چهار هر.( گردد رعایت نردبان در »یک به چهار« قانون همیشه است ضروري 

  ).شود کشیده عقب به نردبان هاي پایه متر
ü جاي در نردبان پایین و باال قسمت است ضروري لغزیدن، و سرخوردگی از جلوگیري براي 

  .گردد ثابت محکمی
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٤٦ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü انجام آسانی به نردبان از خروج و ورود تا باشد کار سکوي از باالتر متر یک باید نردبان طول 
  .شود

ü دیدگی، آسیب که شود می باعث رنگ زیرا نگردد، کاري رنگ نردبان شرایطی هیچ در 
  .شود پوشانده نردبان خوردگی ترك و شکستگی

ü شود نگهداري آن از درستی به و استفاده مناسب اي گونه به نردبان از باید.  
ü آید عمل به پیشگیري آنها روي بر پا لغزش از تا باشند آجدار باید فلزي نردبان هاي پله.  
ü کامل رفع تاریخ تا و شود گزارش سریعاً نردبان در نقص و دیدگی آسیب هرگونه است الزم 

  .نگردد استفاده نردبان آن از نواقص،
ü است ممنوع نردبان طول افزایش براي آنها مانند و صندوق و بشکه از استفاده.  
ü نردبان هاي پایه زیر شل، و سست هاي زمین در نردبان سرخوردن و فرورفتن از جلوگیري براي 

  .گردد ثابت خود جاي در و شده استفاده چوبی صفحات از
ü نگردد استفاده چوب و الوار گاه، تکیه بعنوان نردبان هاي پله از هرگز.  
ü گل گریس، روغن،: مانند آلودگی گونه هر از کفش کف نردبان، از رفتن باال از قبل است ضروري 

  .گردد پاك … و
ü گردد خودداري نردبان از رفتن پایین و باال هنگام ابزار یا بار حمل از.  
ü دادن قرار از سقوط، اثر در دیدگی آسیب احتمال از جلوگیري بمنظور, نردبان از استفاده هنگام 

  .گردد خودداري جیب داخل در  گوشتی پیچ مانند تیزي ابزار
ü ممنوع خوردن سر احتمال و اصطکاك کاهش بعلت فلزي سطح روي بر فلزي نردبان از استفاده 

  . است
ü است ممنوع) رفتن پایین و باال براي( نردبان از نفر یک از بیش همزمان استفاده.  
ü است ممنوع اند، ایستاده نردبان روي بر افراد که زمانی نردبان جابجایی.  
ü باشد متر 10 از بیش نباید حمل قابل نردبان طول.  
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٤٧ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  یکطرفه نردبان -25شکل    کشویی نردبان -26شکل

ü قرار باشد، لغزنده غیر و مقاوم که همتراز و هموار سطوح روي بر باید نردبان هاي پایه 
  .باشد گیرد لذا استفاده از تیرهاي شبکه برق بعنوان سطوح نگهدارنده نردبان ممنوع می

ü نقطه سه داراي و بوده نردبان رو به همواره باید کارگر ، نردبان از استفاده و تردد براي 
 )4 شکل. (  گردد خارج نردبان تقارن محور از نباید او وضعیت بدن و باشد اتکاء

  

  
  تماس سه نقطه اتکاء -27شکل نحوه باال رفتن از نردبان ثابت                                    

ü باشد سانتیمتر 35 تا 25 بین و مساوي باید یکدیگر از نردبان هاي پله فواصل .  
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٤٨ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü است ممنوع ثابت نردبان جزء به نردبان روي بر کارگر دو همزمان استقرار یا تردد.  

  
  استقرار دو نفر همزمان ممنوع-28شکل 

ü انتهایی پله سوم از کار جایگاه که است مجاز کار جایگاه عنوان به هنگامی ها نردبان از استفاده 
  . نگیرد قرار باالتر نردبان

ü تکیه که درجه 90 تا 75 بین اي زاویه در حمل قابل طرفه یک نردبان استقرار در اجبار صورت در 
 بصورت دیوار یا سازه با اتصاالتی بوسیله نردبان باید گردد می ایجاد مبنا باسطح تحتانی گاه
  .  گردد محکم و بسته ایمن

  

  نردبان فوقانی گاه تکیه نحوه-29 شکل
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٤٩ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

   
  نردبان تحتانی گاه تکیه نحوه -30 شکل

  
ü از متر 1 آن فوقانی انتهاي باید شود می استفاده معبر عنوان به که اي طرفه یک هاي نردبان در 

  .گردد مهار ایمنی نحو به و باالتر بوده گاه تکیه

  -31شکل 
ü است ممنوع آن طول افزایش منظور به یکدیگر به طرفه یک نردبان دو اتصال. 

ü گردد. ثابت اتفاقی حرکت مقابل در باید نردبان پایه 

ü  در صورت استفاده از نردبان در مجاورت تأسیسات برقدار(سوئیچ یارد و...) که خطر
 برخورد با شبکه برق وجود دارد باید به صورت افقی جابجا شود. 
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  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  : داربست 8-5-4
 نگهداري کارگران و و حفظ به منظور کار، جایگاه چند یا یک ایجاد براي که موقتی، است ساختاري 

  . گیرد یم قرار استفاده مورد باالتر ارتفاع به کارگران دسترسی نمودن فراهم جهت ارتفاع، مصالح در
 شرایط ذیل در زمان استفاده از داربست مدنظر قرار گیرد:

 دار و توسط یتصالح شخص نظارت تحت باید ها داربستي و تغییرات در آور جمعنصب ،   -

  .گیرد صورت تجربه با کارگران
ي برق، شخص ذیصالح دارنده مجوز کار( مجري انجام کار/ ها شبکهتذکر: در زمان کار در مجاورت 

ها، مطابق  یمحرسرپرست اکیپ) آشنا به خطرات برق، باید از زمان شروع تا پایان کار ضمن رعایت 
 قوانین مربوطه نظارت مستقیم نماید.

 داشته را وارده بارها پذیرش توانائی و شده ساخته استاندارد مصالح از باید داربست اجزاي  -

 .باشد

 مانع شده، به طوري که ي مناسب به شکل ایمن مهارها جهتو  ها فاصله در باید داربست هر  -

  .گردد لغزیدن و سقوط داربست ،جابجایی نوسان،
هاي مرتبط(راهنمایی و  نامه یینآضمن رعایت قوانین و  ها جادهدر زمان نصب داربست در کنار   -

یم خطوط برق و...) نسبت به نصب عالئم هشداري به تعداد کافی، جهت حررانندگی و 
  سازي محیط کار اقدام گردد. یمنا

ي ها دستورالعملدر زمان نصب داربست بر روي خطوط توزیع نیاز است ضمن رعایت الزامات و  -
 ي برق نیز لحاظ گردد.ها شبکهمه حریم نا یینآایمنی جهت نصب و برداشتن داربست ، 

  
  :تور ایمنی  8-5-5

که در زیر پاي کارگران در هنگام کار  بوده،توري قابل ارتجاع  يها تورهاي ایمنی(توري نجات) شبکه
و در صورت سقوط احتمالی افراد از  شود یگسترده م ،بلند يها ها یا سازه نظیر ساختمان ،در ارتفاعات

  .کند یجلوگیري م صدماتوارد شدن 

  شرایط ذیل در زمان استفاده از تورهاي ایمنی مدنظر قرار گیرد:
با استفاده از  ،باید توسط اشخاص ذیصالح ،آنها يآور برپایی و نصب تور نجات و همچنین جمع -

زمان  مدت در و استفاده از قبل صورت گیرد، این تورها ایمنهاي هارنس و نگهدارنده
 .شوند کنترل و بازرسی ذیصالح شخص توسط باید يبردار بهره
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 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

مصالح روي  سقوط خطر احتمال و دارند دسترسی کار ناحیه زیرین تراز به افراد که مواقعی در  -
 منطقه زیر در نخاله يآور جمع تور و نصب به نسبت است مکلف کارفرما دارد، وجود آنها سر

 .نماید اقدام کاري

 نیست. مجاز دیده یبآس و فرسوده تورهاي از استفاده  -

 باشد. نداشته وجود مانعی هیچ تور و کارگر بین که شود نصب يا گونه به باید ایمنی تور -

  
  
  

  تور ایمنی -32شکل
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  1ویرایش: 
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  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  
  

ارتفاع در کار عمومی  الزامات سایر     8-6  
ü ارتفاع، در کار عامل توسط بار استفاده هر از قبل باید ارتفاع، در و لوازم کار تجهیزات کلیه 

 گزارش نماینده وي یا کارفرما به را موضوع بودن، معیوب یا فرسوده صورت در و شده بازدید

  نماید.
ü در و کارگران کار توسط اتمام از پس و شروع از قبل باید ارتفاع، در و لوازم کار تجهیزات کلیه 

  . شود صادر کارمجوزسپس و  گردد کنترل و بازرسی يا دوره معین فواصل
ü بازرسی مورد يا دوره صورت به ذیصالح شخص توسط باید ارتفاع، در کار تجهیزات و لوازم کلیه 

 کارفرما به نمودن خارج رده از براي فرسودگی، یا و نقص مشاهده صورت در و قرارگرفته دقیق

  .نماید اعالم
ü است ممنوع کار حین در مصالح و تجهیزات لوازم، ابزار، شی، هرگونه نمودن رها و کردن پرتاب 

.  
ü باید متناسب با کار در ارتفاع و بر اساس  مصالح و تجهیزات ، لوازم ابزار، کلیه تجهیزات

  استانداردهاي مربوطه و صنعت برق باشد.
ü آسیب  هرگونهباید در مدت استفاده در مقابل  مصالح و تجهیزات لوازم، ابزار، کلیه تجهیزات

  مکانیکی و شیمیایی محافظت گردد.
ü نامه  یینآنامه ایمنی کار روي خطوط و تجهیزات برقدار و  یینآها از جمله  نامه یینآکلیه  رعایت

 و افراد که ارتفاع در کار عملیات هرگونه انجام ایمنی در عملیات انتقال نیروي برق، در
  . است الزامی گیرند یم قرار برقدار خطوط و تجهیزات حریم در تجهیزات مربوطه

ü يباالبرها آویزان، کار هاي یگاهجا روي کار انجام هنگام در مبنا، سطح روي دوم فرد حضور 
 . است برجی الزامی سیار

ü  ارتباط کالمی بین شخص واقع در سطح مبنا، با اشخاص مشغول کار در ارتفاع ضروري است. لذا
  .گیرد قرارمورد استفاده  مناسب ارتباطی وسیله در صورت نیاز باید

ü وسایل به مجهز ،کار نوع با متناسب باید کار جایگاه در مستقر فرد ،ارتفاع در کار هنگام 

  و گروهی مناسب باشد. فردي حفاظت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٥٣ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü  یر تجهیزات ایمنی و ساکلیه افراد گروه که در محدوده عملیات قرار دارند باید از کاله ایمنی
 د. نمناسب استفاده نمای

ü است، مجاز صورتی در فقط بوده، ممنوع ارتفاع در کار عملیات براي ایمنی کمربند از استفاده 

 قرار سقوط وضعیت در نباید گیرد و فرد قرار استفاده مورد محدودکننده سامانه عنوان به که

  . گیرد
ü کار، نوع با متناسب ،ارتفاع در کار ایمن انجام يها سامانه از استفاده با است مکلف کارفرما 

 ینتأم را باشند یم کار مشغول مبنا سطح به متر نسبت 2/1بیش از  در ارتفاع که افرادي ایمنی

   .نماید
ü  ین، آموزش و نظارت بر استفاده از کلیه وسایل تأمکارفرماي مستقیم موظف هستند، نسبت به

ي اولیه و اطفائ حریق اقدام ها کمکی و همچنین تجهیزات امدادي، و گروهحفاظت فردي 
  نماید.

ü  یه کسانی که جهت بازدید یا نظارت و کلحضور افراد متفرقه در محیط کار در ارتفاع ممنوع بوده
شوند، باید قبل از ورود به محدوده کار موارد ذیل را رعایت  یمدر محدوده محیط کار  حاضر 

  نمایند:
  الف: قبل از ورود به محیط کار، نسبت به کسب اجازه از شخص ذیصالح اقدام نماید.  •
یاز و متناسب با نوع کار از جمله کاله ایمنی  را موردنب:  وسایل حفاظت فردي  •

 استفاده نماید. 

ü  ،در طول مدت زمان انجام کار در ارتفاع، خودرو عملیاتی مناسب مجهز به تجهیزات امدادي
  ي اولیه و اطفائ حریق باید در محل حضور داشته باشد.ها کمک

ü نماید، مشخص خطر نوار با ممنوعه منطقه عنوان به را طقهمن یک است، موظف مجري انجام کار 
در  .و عبور و مرور در آن کنترل شود باشند مصون ارتفاع از اشیا احتمالی پرتاب از افراد تا

حفاظتی  کامـل لحـاظ و از تجهیـزات هاي یاطصورت نیاز به عبور یا انجام کار همزمان، باید احت
 شود. استفاده مناسب، به ویژه کاله ایمنی

ü  کلیه وسایل حفاظت فردي و گروهی، باید به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد. از جمله بسته
اب و بسته بودن بند چانه کاله کبودن بند کفش ایمنی به نحو صحیح، سالم و بسته بودن بند ر

  باشد. یمین عملیات الزامی در حمخصوص کار در ارتفاع  در طی و 
ü  استفاده از موبایل و هرگونه وسایل غیر مرتبط با کار، در حین انجام عملیات، براي کلیه افراد

باشد. الزم است در صورت نیاز به انجام هماهنگی یا مکالمه با مراجع  یمگروه ممنوع 
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 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

شده، از جمله دیسپاچینگ توسط سرپرست گروه در پایین کار، باید نسبت به توقف  یینتع
  تا اتمام مکالمه اقدام گردد.موقت عملیات 

ü  در هر گروه عالوه بر تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع فردي، براي همه اعضاي گروه، یک مجموعه
  تجهیزات ایمنی دیگر جهت استفاده در زمان امداد باید موجود باشد.

ü موظف است تمامی تمهیدات الزم را براي جلوگیري از حادثه و بعد از حادثه  گروه سرپرست
  ماید.ن بینی یشپ
ü ین تجهیزات امدادي در محل کار اقدام نماید. تأمنسبت به موظف است  گروه سرپرست  
ü خون افراد  قندجلوگیري از افت ، جهت  قند خون کننده ینبه همراه داشتن مواد تأم

  گردد. یصعودکننده توصیه م
ü ،اري از جمله موظف است نحوه واکنش صحیح در موارد اضطر کارفرماي مستقیم عاملین کار

(ازجمله احیاء مصدوم قلبی ریوي، جلوگیري از اولیه يها د مصدوم، کمکفر عملیات نجات
... را به کارکنان خود آموزش  ي)، اطفائ حریق وبند آتلی و شدگ غرقیزي، گزیدگی ، ر خون
 .دهد

  
 :در صورت سقوط فرد یازقدامات مورد نا 8-7
 رو  این از. رسد ینم صفر به گاه یچه کار، هنگام در حادثه بروز امکان  یمنی،ا یربه کار بستن تداب رغم یعل

 در کار حوادث مهمترین از یکی. گردد ایجاد کاري حوادث انواع با مواجهه براي الزم آمادگی الزم است
 .است کار دهنده انجام افراد سقوط ارتفاع،

  :انجام داد عبارتند از یدکه در صورت سقوط فرد با یاقدام ینمهمتر

ü حفظ خونسردي. 

ü ابزار/ یاتمتوقف کردن عمل. 

ü فرد مصدوم در حوزه خط  و  بوده یکه سقوط در اثر برق گرفتگ یبرق (در صورت یانقطع جر
  .برقدار باشد)

ü مصدوم  به  و درخواست کمک با توجه به شدت حادثه و جراحـات وارده اطالع به اورژانس  
ü مناسب محل به سطح مبنا و  مصدوم فرد انتقال 

ü  یاتی  و در صورت نیاز احیاء مصدوم عالئم حبررسی 

ü بدن یدهد یبآس يها قسمت ییشناسا. 
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  شماره تجدید نظر:

ü  ی موردو خودداري از حرکت دادن بشده آتل بندي عضو شکسته ي اولیه و ها کمکانجام 
 .مصدوم

ü اطالع رسانی به  پلیس  و آتش نشانی در صورت ضرورت  
ü         اطالع رسانی به واحد HSE مربوطه(کارفرما) و ارائه گزارش اولیه 

 

پایه استحکام يو ظاهر فنی بررسی نحوه الزامات  8-8  

:پایه استحکام الزامات اجرایی عمومی در بررسی  1- 8-8  

ü  از نظر (کار  اجازه کننده درخواستتوسط  شده انجامهاي  یبررسي توزیع، پس از  ها شبکهدر
کند نیز  مورد بررسی و  یمکار را صادر  اجازه، باید توسط فردي که )استحکام مکانیکی پایه

هاي مورد نیاز، ابزار کار و  یپاکارزیابی قرار گیرد و در صورت عدم وجود مشکل،کفایت 
  تجهیزات مربوطه، نسبت به صدور اجازه کار اقدام گردد. 

ام مکانیکی مناسب را نداشته باشد باید بسته : بدیهی است در صورتی که پایه استحک1تبصره •
به وجود مشکل نسبت به تعویض پایه، گابیون بندي و یا نصب مهار براي محکم کردن پایه 
اقدام شود و یا مهار پایه توسط چهارپایه نگهدارنده و یا جرثقیل، فقط در شرایط اضطراري( 

ظر ناشی از حوادث مترقبه یا مواردي که به دلیل باال بودن حجم کارها در روز مورد ن
 اقدام گردد. ،موقت صورت بهي شدید و...) جهت اصالح ها طوفان

باشند، باید  یمي عملیاتی که در حین انجام کار مجبور به صعود از پایه ها گروه: تمام 2تبصره  •
به چهارپایه نگهدارنده پایه با شرایط و کیفیت مطابق با مشخصات پیوست، تجهیز گردند و 

هایی که عالئم ظاهري فرسودگی دارند یا در تست و  یهپااز صعود از پایه فرسوده ( قبل
بررسی، متوجه وجود مشکل در پایه شده و یا عمر آنها دو سال کمتر از عمر مفید پایه با 

ي که پایه در آن قرار دارد)، که احتمال سقوط پایه در حین انجام ا منطقهتوجه به شرایط 
ها وجود دارد، باید تحت هر شرایطی از چهار پایه نگهدارنده  یبررسنتایج عملیات، به دالیل 

  استفاده شود.
ي، نسبت به بررسی وضعیت استحکام ا دورهشبکه باید طی یک برنامه  بردار بهره: 3تبصره •

یزي و اصالحات الزم به عمل ر برنامه ،صورت نیاز و درهاي موجود شبکه اقدام  یهپامکانیکی 
  آید. 
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ü  مجوز کار،  کننده درخواستتوسط  شده انجامهاي  یبررسي انتقال نیرو، پس از  ها هشبکدر
ی و ارزیابی بررس موردباید توسط مجري انجام کار  کار مجوز اخذ از پساستحکام مکانیکی پایه، 

قرار گیرد و در صورت عدم وجود مشکل و کفایت اکیپ هاي مورد نیاز، ابزار کار و تجهیزات 
  اقدام گردد.کار   شروعبه  نسبت مربوطه،

ü  هرگونه عملیاتی که اجراي آن باعث برهم خوردن تعادل پایه (تغییر برآیند نیروهاي وارده از جمله
گردد. به منظور استحکام بخشی و انجام فعالیت مورد نظر، الزم است پایه  نیروي کشش و...)

  یا به صورت دائم  مهار  شود.  موقتاًي مطمئن دیگر ها روشتوسط  جرثقیل ، مهار یا 
  ها باید به نحو مقتضی در اسرع وقت نسبت به اصالح آنها اقدام گردد . یهپاگونه  ینا: 1تذکر •
  یحاً از خودرو باالبر استفاده شود.ترج: در چنین مواردي براي کار بر روي پایه، 2تذکر •

یه بتنیاستحکام پا يو ظاهر یفن بررسی الزامات  نحوه 2- 8-8  

ü  دیدگی بتن  یا انحراف پایه، مورد بازدید چشمی و ظاهري قرار گیرد و  یبآسپایه باید از نظر
و بتن پایه متورم گردیده   جادشدهیاي طولی در راستاي میلگردهاي پایه ها ترك که یصورت در

و یا در اثر تورم، بتن ریخته شده باشد، تا زمان مهار پایه(مطابق بندهاي قبلی) و یا تعویض 
 پایه از صعود بر روي پایه مذکور خودداري شود.

ü  یی که دو سال به انقضاي طول عمر مفید پایه(متناسب با شرایط منطقه) مانده ها هیپابراي
 متر یسانت 20باشد و فرسودگی ظاهري در آن مشاهده نشود باید ابتدا دور پایه را حداقل 

ي و بررسی وضعیت میلگرد بردار اكخکنده و با زدن ضربه توسط چکش به گلوي پایه (پس از 
ي وارده، صداي زیر شنیده شود   گیرد. اگر در اثر ضربه و بتن)، سالمت پایه مورد بررسی قرار 

و اگر صداي بم(پوکی) دهد نشان دهنده فرسوده بودن   باشد یمنشان دهنده سالم بودن پایه 
ی، زدگ زنگی، خوردگ تركو در صورتی که به صورت چشمی آثار تخریب بتن،  باشد یمپایه 

  تغییر رنگ در گلوي پایه و کاهش قطر میلگرد مشاهده شود در این حالت باید از صعود بر
  گردد. روي پایه به طور مستقیم خودداري

تبصره: چنانچه به دلیل افرایش قطر خاك یا آسفالت و...، سطح اطراف پایه باال  •
جهت مشاهده عالئم فرسودگی  سانتیمتر 20آمده باشد و حفاري اطراف پایه تا 

 کافی نباشد، باید ارتفاع مذکور به میزان حفاري اضافه شود.

ü  در صورت نیاز، بررسی وضعیت استحکام پایه با تجهیزات مناسب از جمله دستگاه اشمیت
 طبق دستورالعمل  پیوست انجام گردد.

ü  باشد خودداري شود ي شبکه برق که عمق دفن آنها کمتر از حد تعیین شده ها هیپاصعود از. 
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٥٧ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

پایه به باید کار،   انجامبودن وضعیت پایه و الزام بر  نامناسبتبصره: در صورت تشخیص  •
الزم  ضمناًروي شبکه استفاده گردد.  بر کارنحو مناسب مهار شده و یا از باالبر جهت 

ي  یک ساله مورد کنترل قرار گیرد و در صورت ها دوره صورت  به ها هیپااست کلیه  
 فرسودگی نسبت به تعویض آنها اقدام شود.

ü  درصد از قطر میلگردهاي طولی آن  در  25اگر پایه برق در وضعیتی قرار گیرد که بیشتر از
نقاطی کاهش یابد، این پایه در وضعیت ایمنی از لحاظ صعود قرار ندارد. این شرایط در 

ي ها تركامتداد مسیر طولی پایه،  اگر در. گردد یمایجاد  اند شدهیی که دچار خوردگی ها هیپا
همراه با حجیم شدن و خوردگی روي سطح  بتن دیده شود، این نوع آسیب،  احتماالًعمیق و 

. به باشد یمرطوبت یا حمالت کلریدي یا کربناسیون  لیبه دلحاصل اکسیداسیون آرماتور 
طول پایه و تخریب ی در خوردگ ترك تغییر رنگ بتن، ی،زدگ زنگیی که آثار ها هیپاطور کلی 

هاي فرسوده به حساب می آید که بنابر سطح بتن در گلوي پایه در آنها دیده شود جزء پایه
  سازي یا تعویض دارد. نیاز به حفاظت، ترمیم، مقاوم ،آسیب دیدگی

در آنها  موارد فوق آثار فرسودگی بنا بریی که ها هیپاتذکر: صعود نیروهاي اجرایی بر روي  •
ي ها هیپاممنوع بوده و در شرایط خاص تنها با مهار موقت  شده باشند،مشهود یا کج 

ي مطمئن دیگر  امکان پذیر ها روشمذکور از طریق چهارپایه نگهدارنده، جرثقیل و یا 
  باید در اولویت اضطراري قرار گیرد. ها هیپااست. اصالح و تعویض این 

 

چوبی:  یهاستحکام پا يظاهر و یفن الزامات نحوه بررسی 3- 8-8  

ü يو ظاهر یچشم دیمورد بازد ه،یانحراف پا ای  ، هاللی شدنچوب یدگید بیاز نظر آس دیبا هیپا 
چوب در اثر  تخریبدچار  ایشده و  جادیا هیدر پا قیعم يها که ترك یو در صورت ردیقرار گ

 يرواز صعود بر تا زمان مهار پایه(مطابق بندهاي قبلی) و یا تعویض پایه،  باشد نیضربه سنگ
 شود. يمذکور خوددار هیپا

ü  20چنانچه در شکل ظاهري پایه چوبی، فرسودگی مشاهده نشود باید ابتدا دور پایه را حداقل 
گیرد.  کنده و با زدن ضربه توسط چکش به گلوي پایه، سالمت پایه مورد بررسی قرار  متر یسانت

و اگر   باشد یمم بودن پایه ي وارده، صداي زیر شنیده شود نشان دهنده سال  اگر در اثر ضربه
بر در این حالت باید از صعود  باشد یمصداي بم(پوکی) دهد نشان دهنده فرسوده بودن پایه 

  گردد. ي پایه به طور مستقیم خودداريرو
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 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

تبصره: چنانچه به دلیل افرایش قطر خاك یا آسفالت و...، سطح اطراف پایه باال آمده باشد و  •
سانتیمتر جهت مشاهده عالئم فرسودگی کافی نباشد، باید ارتفاع  20حفاري اطراف پایه تا 

 مذکور به میزان حفاري اضافه شود.

ü  شده  باشد خودداري شود یینتعهاي شبکه برق که عمق دفن آنها کمتر از حد  یهپاصعود از. 

پایه به نحو  بایدبودن وضعیت پایه و الزام برانجام کار،  نامناسبتبصره: در صورت تشخیص  •
مناسب از طریق به کارگیري چهار پایه نگهدارنده یا جرثقیل مهار شده و یا از باالبر جهت کار  

 بر روي شبکه استفاده گردد.

  

دکل  پایه استحکام يظاهر و یفن الزامات نحوه بررسی 4- 8-8  
ü  مجري انجام کار موظف است قبل از شروع کار، اشکاالت خط تحت عملیات به خصوص کمبود

خط دریافت نماید و در خصوص صعود یا عدم صعود بر روي  بردار بهرهنبشی و یراق آالت را از 
  ي نماید.ریگ میتصمبا لحاظ شرایط ایمنی  ها دکل

ü  اطمینان حاصل  قابلیت صعوددارا بودن و  کار، از نظر سالمت دکل  نیکار عاملقبل از شروع
   :باشند یمو کنترل موارد ذیل  ملزم به بازرسینموده و 

 فونداسیون •

 شده نصبي مهارها •

  دکل اجزاياتصاالت  •

 پیچیدگی در بدنه دکل •

 بدنه دکل(بررسی اتصال رایزر ارت به دکل)سیستم ارت  •

 و خوردگی شدید هرگونه زنگ زدگی •

 مجري انجامتنها بر عهده  ،از دکل و ریسک مربوط به این تشخیص : تشخیص قابلیت صعود1تبصره
  .باشد یپیمانکار و افراد صعودکننده م، کار/ سرپرست اکیپ

ي مخابراتی، شرایط ها دکلي و یا فشارقوي برق ها دکل: با توجه به متفاوت بودن انواع تیپ 2تبصره
 سی و لحاظ گردد.باید توسط مجري انجام کار برر ،ایمنی مرتبط قبل از صعود
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 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ها یهپایات کار روي در عملالزامات اجرایی صعود و فرود  8-9  

ها هیصعود و فرود از پا طیشراالزامات اجرایی  8-9-1  
  

  جهت صعود و فرود الزم است نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:
ü  باتالقی بودن زمین،  از جهتي پایه، موقعیت  و شرایط محل پایه بر روقبل از شروع صعود

ي سنگی، وجود پایه در رفوژ معبر، قرار گرفتن پایه در کنار معبر، موقعیت پایه نسبت به ها نیزم
 ی و با توجه به مخاطرات، تمهیدات الزم انجام شود.بررس موردو ... باید  ها شبکهسایر 

ü  ي تبلیغاتی، وجود وهاتابل  ازجملهي پایه باید موانع موجود بر پایه بر روقبل از شروع صعود
ي مخابراتی باید مورد بررسی و با توجه به مخاطرات، ها شبکهدرختان،  ي پایه،بر روتجهیزات 

 تمهیدات الزم انجام شود.

ü  از جمله سنگ،  در اطراف پایه ي مواد زائدساز پاكنسبت به باید ي پایه ریقرارگبا توجه به شرایط
 اقدام گردد. ي ساختمانیها نخالهاجسام تیز و برنده، 

ü  برق یبرقدار و ب يها شبکه جملهایمنی قبل کار، حین کار و بعد از انجام کار از  الزاماترعایت کلیه 
 الزامی است. ي ایمنیها دستورالعملمطابق دیگر 

ü ایمنی  نامه نییآالزامات  رعایت ،و نوع کار طیتوجه به شرا با سرد يها شبکه يرو بر کار منظور به
گام ایمنی( قطع و نصب  6در عملیات انتقال نیروي برق براي بخش فوق توزیع و انتقال و همچنین 

قفل و کارت احتیاط در صورت نیاز، تست با فازمتر مناسب، تخلیه، ارت کردن طرفین محل انجام 
 .است یالزام ي توزیع ها شبکهي محیط کار و صدور اجازه کار) در ساز منیاکار،  

ü  ي چراغ ها دستهها، ها، اتریهانداختن طناب کمربند هارنس به دور تجهیزات شبکه از قبیل مقرهاز
 .باشد ینمروشنایی و ... به دلیل عدم  استقامت مکانیکی کافی مجاز 

شود که امکان استفاده از کمربند  نیتأمي مورد استفاده، باید شرایط به نحوي ها هیپاتذکر: در  •
ي بتنی و چوبی که ها هیپاگردد. در کلیه  نیتأمي (جدید االحداث و موجود) ها هیپاهارنس در 

مناسب و ایمن براي استفاده از کمربند هارنس وجود ندارد باید در باالترین سوراخ  گاه هیتک
ي ا برنامهتعبیه شده بر روي پایه، یراق پیچ یک سر چشمی و یا پیچ یک سر دم خوکی، طی 

، نصب گردد. در صورتی که در زمان انجام عملیات از قبل نسبت به اهگ هیتکنقطه  نیتأمبراي 
نصب یراق فوق اقدام نشده باشد، باید قبل از شروع کار نسبت به نصب یراق فوق با استفاده 

 از باالبر و یا ادوات ایمن دیگر اقدام نمود.
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 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ü  ها و پلهدن فواصل ي پایه، استاندارد نباشد ( از جمله  مساوي نبوها پلهدر صورتی که فاصله (...
 باید دقت الزم به عمل آید. و فرودهنگام صعود 

ü  ایجاد آسیب  احتمال صورت در(گرمسیري مناطقجز  به، رنگ یباستفاده از شیلنگ نرم و شفاف و
 .باشد یمبه طناب) بر روي طناب نگهدارنده کمربند هارنس بالمانع 

ü  مطمئن، که  گاه هیتکدر تمامی مراحل صعود و فرود، باید طناب کمربند هارنس حداقل به یک
 است، اتصال داشته باشد. صعودکنندههمیشه باید باالتر از بدن فرد 

ü و آن آالت راقی و مقره اتریه، معابر، روشنایی چراغ بازوي(  شبکه تجهیزات از استفاده: تذکر  (...
 .است ممنوع گاه هیعنوان تک به

ü  پس از استقرار در محل کار باید توسط  لنیارد و طناب کمربند هارنس مهار  صعودکنندهشخص
 گردد.

ü ي مربوطه، تاها دستورالعمل و ها نامه نییآ مفاد رعایت زمان تا ي برقها شبکهتجهیزات  و خطوط 
 نصب نیاز مورد حفاظتی هايارت و نشود داده تشخیص برق بی الزم يهانآزمو طریق از که هنگامی
 و صعود زمان در ها يهاد و تجهیزات از مجاز فاصله است الزم و شد خواهد تلقی برقدار باشد، نشده
 گردد. رعایت فرود

 

پایه  از فرود و صعود مراحل اجرایی الزامات 8-9-2  

استحکام  يو ظاهر یفن بررسی نحوه در شده ذکر موارد رعایت بر عالوه ها هیپا از فرود و صعود براي
  :گردد رعایت باید ذیل نیز  مراحل یه،پا

ü :کنترل لوازم حفاظت فردي و گروهی 
به  سالمت وسایل حفاظت فردي و گروهی را باید صعودکننده فرد و گروه سرپرست •

  .آورند عملي الزم جهت استفاده افراد را به ها نظارتصورت مجزا کنترل نموده و 
 سیمبان، یا باالرو فرد صعود، از قبل هارنس ایمنی کمربند کارکرد سالمت آزمایش جهت •

 سالمت از خود کردن رها با و بسته پایه کمر دور به و کرده آزاد را  هارنس کمربند طناب
 .نماید حاصل اطمینان ،کمربند حلقه در طناب قالب افتادن جا و کمربند طناب

ü پایه از صعود براي مناسب جهت انتخاب:  
 نیروهاي برآیند تعیین يهافاکتور ،ها هیپا روي بر صعود براي مناسب جهت انتخاب در •

 تجهیزات مسیر صعود از جمله موانع  باد، وزش سرعت و جهت  پایه(تعادل پایه)، بر وارد
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 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 نظر مدباید ) انتهایی و يا هیزاو میانی،(شبکه آرایش به توجه با ها هیپا روي بر شده نصب
  .گیرد قرار

نظر  قرار داده  ي فلزي موارد ذیل  باید مدها دکلدر انتخاب جهت مناسب براي صعود از  •
  شود:

 خطی که قرار است روي آن فعالیت انجام پذیرد. هاي خطوط انتقال، مدار در دکل •

هاي خطوط انتقال، در نظر گرفتن فاصله جمپر ها به برج بررسی شود و در صـورت   در دکل •
 نزدیکی جمپرها به برج باید نسبت به انتخاب مسیر ایمن اقدام گردد. 

ترانسپوز شدن در نظـر   هاي خطوط انتقال، شرایط خاص برج اعم از جابجایی خط، در دکل •
 گرفته شود.

پیچ پله نصب شده در طرف مدار مورد  ،ل، حرکت از طریقهاي مشبک خطوط انتقا در دکل •
 گردد) پیچ پله نصب ،به صورت قرینه ،فعالیت انجام شود.(الزم است در خطوط چند مداره

 هاي ثابت نصب شده انجام پذیرد. هاي مخابراتی، صعود باید از طریق نردبان در دکل •

 شود.هاي برق در مجاورت دکل مورد فعالیت کنترل  وجود شبکه •

هاي خطوط انتقال با چند سطح ولتاژ مختلف، رعایت حداقل فاصله مجاز ایمنی بـا   در دکل •
  نامه کار بر روي خطوط برق دار الزامی است.  چوب پرچ، مطابق جدول شماره یک آیین

ü پایه از صعود:  
  .باشد یمرعایت الزامات ایمنی کار در ارتفاع، در تمامی مراحل فعالیت بر روي پایه الزامی  •
دستکش کار  پوشیدن هارنس و ایمنی کمربند بستن از ي چوبی و بتنی، پسها هیپادر  •

 باشد، کمتر صعود  هنگام ها قدم بین فاصله چقدر هر شود. اقدام به صعود از پایه چرمی،
 صعود هنگام به رکاب باها  گام معقول ي . فاصلهخواهد بودتر  راحت و مطمئن پایه از صعود

ها  گام فاصله چه هر. باشد یم متر یسانت 30 تا 20 سیمبان قد به بسته چوبی، يها هیپا از
 افزایش نیز رکاب لغزیدن یا شکستن احتمال رکاب، به حاصله فشاربه علت  بیشتر باشد

به مواد  شده اشباعچوبی  تیرهاي بودن آلوده کرد اشاره آن به باید که يا نکته .ابدی یم
و  سنگ زغال و قطران مثل شیمیایی محیطی و موادي ها یآلودگنفتی و همچنین 

 لذا است.ساز  مشکلسیمبان  و بدن دست به چوبی يها تراشه رفتن همچنین فرو
  .باشد یم الزامی و لباس کار مناسب، دستکش چرمی از استفاده

ي بتونی یا چوبی، برقکاران ها هیپا از فرود و صعود حین در سقوط از جلوگیري به منظور •
طناب  ازاقدام نمایند و ضمن استفاده  ها هیپاباید نسبت به ایجاد نقطه اتصال دائم بر روي 

 .ببندند ها هیپا دور به شکل ایمن  به کمربند هارنس را طناب فرود، و صعود حین نجات در
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٦٢ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ي چراغ ها دستهها، انداختن طناب کمربند هارنس به دور تجهیزات شبکه از قبیل مقره
 .باشد ینمروشنایی،تسمه حائل و ... به دلیل عدم  استقامت کافی مجاز 

  
 

ي ذیل نیز ها روشاز  توان یمي فلزي ضمن رعایت الزامات ایمنی کار در ارتفاع ها دکلدر  •
  براي صعود  استفاده نمود:
  الف ) استفاده از حمایت: 

  (کاستن فاصله سقوط)  فرد نسبت به صعود اقدام نماید گاه هیتکبا تکرار  
                                 

  گاه جهت کاهش طول احتمال سقوط تکرار تکیه -32شکل

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر
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٦٣ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  
  
  

 استفاده از لنیارد دو قالبه  ) ب

تواند با استفاده از این روش با قرار دادن و برداشتن هریک از  فرد صعود کننده می
  گاه در زمان صعود فراهم نماید. حداقل یک نقطه تکیه هاي لنیارد، قالب

ها باید متناسب با سایز  تذکر: در زمان استفاده از لنیارد دو قالبه، سایز دهانه قالب
 ها انتخاب شود. هاي دکل نبشی

                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 دو قالبه اردیاستفاده از لن  -33شکل
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٦٤ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  
  
  
 

 سیم بکسل:استفاده از طناب نجات یا   ) ج

در این روش، با استفاده از طناب نجات یا بکسلی که از قبل بر روي دکل نصب شده، با 
  شود استفاده از گیره طناب عملیات صعود و فرود انجام می

. 

  
                  

  
  
  
  
  

  بکسل میس ایاستفاده از طناب نجات   -34شکل
 

 کننده محدود ریل به مجهز نردبان  ) د
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٦٥ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  
  

 نردبان مجهز به ریل محدود کننده  -35شکل

  
 

 )lockhookاستفاده از لوك هوك(   ) ه

  

 
  )lockhookاستفاده از لوك هوك(   -36شکل

 
 استفاده از باالبر   ) و
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٦٦ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 باالبر  -37شکل
  

  :پایه روي بر مناسب جاگیري 8-9-4

 اگر. نماید تثبیت پایه روي بر را خود جاي باید فعالیتی هر شروع از قبل کننده، صعود فرد مرحله این در
 جاي نمودن تثبیت از پس و صعود اول نفر ابتدا است الزم کنند کار پایه یک روي بر نفر دو است قرار
 استقرار محل بودن نزدیک گیرد قرار توجه مورد باید که اي نکته. نماید صعود به اقدام بعدي نفر خود،
 به دسترسی جهت صعودکننده فرد صورت این غیر در باشد. می فعالیت محل به نسبت صعودکننده، فرد
 فراهم بر عالوه حالت این که کند، خم را کمر یا و کشیده بیشتر را هادست است مجبور فعالیت محل
  .شد خواهد عضالنی -اسکلتی هاي آسیب به منجر نیز درازمدت در فرد، سقوط يزمینه نمودن
  هاي موقعیت گیري به نحو صحیح استفاده نمود: سیستمهاي فلزي باید مطابق تصویر زیر از  در دکل

  
  هیپا يمناسب بر رو يریجاگ  - 38شکل

  :پایه از فرود 8-9-5
 کمربند هارنس و بدون با رعایت الزام بسته بودن طناب فرد ضمن رعایت موارد ذکر شده در زمان صعود،

  .نماید فرود پایه اقدام به  از عجله به صورت ایمن
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٦٧ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 تدوین دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع اعضاي کارگروه -9

  سمت در کارگروه  سازمان متبوع  نام ونام خوانوادگی  ردیف
 و عضو سیرئ ریشرکت توانHSE دفتر  یمیاعتضاد مق دیس يآقا  1

 عضو ریشرکت توانHSE دفتر  این ینقش يمهد يآقا  2

 عضو ریشرکت توانHSE دفتر   گوهرریزي آقاي علیرضا زندي  3

 و عضو ریدب اصفهان يا برق منطقـه شرکت يمحمود جعفر يآقا  4

 عضو و گلستان مازندران يا شرکت برق منطقـه يمصطفو الدیم يآقا 5

  عضو  و گلستان مازندران يا شرکت برق منطقـه  ي حمیدرضا ایزديآقا  6
 عضو برق شهرستان اصفهان يروین عیتوز شرکت عباسپور لیخل  يآقا  7

 عضو برق استان اصفهان يروین عیتوز شرکت زادهآقاي مرتضی یوسف   8

 عضو تهران يمنطقه ا برقشرکت  يزیمنصور عز يآقا  9

النیگ يبرق منطقه ا شرکت زاده یسیحمزه ع يآقا 10  عضو 

 عضو برق استان فارس يروین عیتوز شرکت پور یقاض دیوح يآقا  11
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 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ضمائم  -10

  : )چکش اشمیت( یکضمیمه شماره  10-1
به عنوان روش مقدماتی و تکمیلی بوده و در مواردي که به آن اشاره  1آزمایش غیرمخرب چکش اشمیت

 سنجش آزمایش یا ، اي ضربه چکش ، بازتاب چکش هاي نام به آزمایش باشد. این خواهد شد مفید می

مرتب با  هاي استاندارد .باشد می بتن آزمایش مخرب براي غیر روش یک و شودمی شناخته نیز سختی
باشند. بر  می CN650  BS1881-202 , EN12504/2 , DIN 1048 , ISO-DIN 8045این آزمون شامل: 

 تحقیقات مرکز ك 283 همچنین و 22 نشریه و ASTM-C805  استاندارد در مندرج موارد اساس

 تعیین و بوده  بتن سطحی الیه کیفیت به محدود تنها روش این از حاصل نتایج مسکن، و ساختمان

                                                             
 

  عضو  شرکت برق منطقه اي کرمان  يمسلم محمد يآقا آقاي   12
 عضو برق جنوب استان کرمان يروین عیشرکت توز ییخواجو رضایعل يآقا  13

برق استان سمنان يروین عیشرکت توز شیمهراند نیحس يآقا 14  عضو 

  عضو شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان يعبدالرحمن مراد يآقا 15
 عضو برق استان همدان يروین عیتوز شرکت زاده یوال رجیا يآقا  16
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 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 بر عالوه .باشد می امکانذیر بتن  )فشاري مقاومت جک( شکستن با آزمایش بتن واقعی فشاري مقاومت

 استفاده یکسان رطوبت میزان و اختالط با نسبت هايبتن مقایسه منظور به بیشتر وسیله این از آن

  نتایج آزمایش با دیگر خواص بتن، جنبه تجربی دارد.شود و رابطه بین  می
  مواردي که استفاده از آزمایش چکش اشمیت براي آن مفید است به شرح زیر می باشد:

 کنترل یکنواختی بتن •

 تعیین زمان قالب برداري •

 تخمین مقاومت بتن در سازه و مصالح ساختمانی •

  
 
 

  کنترل یکنواختی بتن 1- 10-1
بتن در عضوي از سازه یا بین اعضاء سازه، انجام آزمایش چکش اشمیت مناسب براي کنترل یکنواختی 

هایی از سازه که کیفیت متفاوت دارند مورد توان براي تعیین محل است. همچنین آزمایش فوق را می
  هاي تعیین شده، آزمایشات مختلف تکمیلی دیگر را انجام داد. استفاده قرار داده و سپس براساس محل

 
  معرفی دستگاه چکش اشمیت، محدوده کاربرد و قابلیتهاي آن 2- 10-1

گیري سختی سطح نه تنها تحت تأثیر خصوصیات سطح بتن است، بلکه نوع دستگاه نیز اثر قابل  اندازه
  توجهی در نتیجه آزمایش دارد.

ها در انواع مختلف شود. چکشبراي تعیین عدد بازگشت یا سختی سطح از چکش اشمیت استفاده می
اي در چکش ها متفاوت ولید شده که هر یک براي یک نوع بتن مناسب می باشد. مقدار انرژي ضربهت

  بوده و بسته به نوع بتن باید چکش مناسب را انتخاب نمود.  
  

  دستگاه چکش اشمیت معمولی 3- 10-1
نشان داده شده داراي میله فوالدي است که در تماس  39چکش اشمیت معمولی همان طور که در شکل
اي وجود دارد که با مقدار انرژي معینی بر میله فوالدي با سطح بتن قرار داده می شود. در داخل وزنه

گردد و در همین حال شاخص متصل به وزنه، مقدار بازگشت  زند. پس از ضربه زدن، وزنه باز میضربه می
- زگشت همان اندازه برگشت وزنه است که از روي چکش قابل اندازه گیري میدهد. عدد بارا نشان می
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٧٠ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 15متر و قطر آن میلی 1باشد. چکش روي سطح بتن فرو رفتگی ایجاد می کند که عمق آن معموالً کمتر از 
  باشد میلیمتر می

  
  
  
  
  
  
  
  

  چکش اشمیت معمولی. -39شکل
  باشد  خاص موجود می هاي متنوع جهت کاربردهاي چکش اشمیت معمولی در مدل

  
  روش انجام آزمایش چکش اشمیت معمولی 3-1- 10-1

بایست از صحت کارکرد دستگاه اطمینان حاصل شود لذا باید مطابق اشکال  قبل از انجام آزمایش می
) دستگاه را توسط صفحه یا قطعه مرجع و بر روي سطح سخت کامالً مسطح و تمیز مورد آزمایش 41و40(

نتایج آزمایش را با مقادیر خاص کالیبراسیون دستگاه مورد نظر، کنترل نمود. کنترل قرار داده و 
  بایست انجام شود. ماه می 3ضربه یا  1000کالیبراسیون دستگاه پس از هر 
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  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٧١ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  
  

 نحوه کالیبراسیون چکش اشمیت دیجیتالی -40شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  شاقولینحوه کالیبراسیون چکش اشمیت معمولی و  -41شکل 
 

محل مناسب جهت انجام آزمایش انتخاب شده و بهتر  ،پس از اطمینان از صحت دستگاه، با رعایت نکات
هاي انتخاب شده جهت انجام آزمایش تحت  است جهت مقایسه مطلوب نتایج آزمایش، تمامی محل

گیرند باید شرایط یکسان باشند. زمانی که قرار است اعضاي مشابه در یک سازه تحت آزمایش قرار 
هایی از اعضاء که مشابه هستند، انتخاب شوند تا آثار اختالف در کیفیت بتن، مانند جداشدگی دانه  محل

  ها به حداقل برسد.
بایست کامالً صاف و تمیز باشد، سطوح مجاور قالب براي انجام  سطوح انتخاب شده جهت آزمایش می

ثالً ماله کشی شده) مورد آزمایش قرار گیرد باید تر است. اگر سطح بتن پرداخت شده (م آزمایش مناسب
منحنی همبستگی خاص براي همان سطح تهیه گردد. بهتر است براي آماده کردن سطح بتن مطابق 

) از سنگ 42شکل(   ساب استفاده شود.
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٧٢ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  
  
  

 
  ساب زدن سطح بتن با سنگ ساب. -42شکل 

  
و غیره نتایج رضایت بخشی را ارائه نداده و  سطوح زبر ناشی از تراکم مطلوب، قلوه کن شدگی سطح بتن

باید از انجام آزمایش بر روي این سطوح اجتناب شود. الزم است که رطوبت در تمام سطوح یکسان باشد 
و در صورتی که قطرات آب روي سطح مشاهده شود باید سطح را کامالً خشک نمود. درجه حرارت 

  باشد. درجه سانتیگراد می 50درجه تا  10مناسب جهت انجام آزمایش بین 
باشد و محدود کردن مساحت محل  mm 300×300محل انجام آزمایش بهتر است داراي ابعادي بیش از 

بهتر از آن است که نقاط به صورت تصادفی در تمام سطوح سازه یا عضو انتخاب گردد. در سطح مذکور 
میلیمتر رسم و در نقاط تالقی، آزمایش انجام شود که حداقل  50تا  20باید شبکه اي از خطوط با فاصله 

  قرائت در هر محل الزم است. 10
نوك میله چکش را به صورت  42نتخاب محل آزمایش و آماده نمودن آن (ساب زدن) مطابق شکلپس از ا

)میله دستگاه 43) روي سطح بتن قرار داده و چکش را فشار داده تا مطابق شکل(5قائم مطابق شکل (
) و رها 45مطابق شکل ( 44جمع شده و فنر دستگاه فشرده شود. سپس با فشار دادن دکمه شماره 

ن چکش مقدار مقاومت فشاري بتن با توجه به عدد ثبت شده بر روي صفحه دستگاه و منحنی هاي ساخت
  آید. ) بدست می47)  و (46همبستگی براساس نمودار شکل (
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٧٣ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  
  

  نحوه قرار دادن دستگاه. -43شکل 
  

  
  
  
  
  
  

  . نحوه انجام آزمایش -44شکل 
  

  
  
  
  

 تچکش اشمی -45شکل 
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٧٤ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
بر اساس متوسط مقاومت فشاري سیلندري  NDمنحنی همبستگی چکش اشمیت دیجیتالی  - 46شکل 

 و عدد بازگشت.
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٧٥ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  

  
بر اساس متوسط مقاومت فشاري سیلندري و  LDمنحنی همبستگی چکش اشمیت دیجیتالی  -47شکل

  عدد بازگشت.
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٧٦ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  :)کمربند هارنس(ضمیمه شماره دو10-2

   
  

  تنظیم کردن هارنسنحوه پوشیدن و  1- 10-2

باشد که نحوه پوشیدن و تنظیم کردن  با توجه به تنوع هارنس، پوشیدن و تنظیم کردن آنها متفاوت می
  باشد: یکی از آنها به شرح ذیل می

 پوشیدن هارنس الف : 
  سپس مانند  دیقابل تنظیم بازکن يها را با استفاده از سگک شانه و کمربند  يها پا، تسمه يها حلقه
 .شانه قرار دهید يشانه را بر رو يها هارنس را پوشیده و تسمه ،شکل

 

  

  : حمایل بندکامل بدن (هارنس) 48شکل
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٧٧ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 :تنظیم کردن هارنسب:  
دور کمر را به وسیله سگک طوري تنظیم کنید که کامالً با بدن   کمربند )4,5(شکل. مطابق شکل 1

 .را در قسمت نگهدارنده قرار دهیدسپس قسمت اضافه تسمه . شخص متناسب باشد و تنگ نباشد 

نظیم کنید که بتوان ت طوري سگک توسط و ببندید   )  حلقه هاي پا را5,6(و  )5,5( . مطابق شکل 2
 .دست را بین تسمه و پا عبور داد. سپس قسمت اضافه تسمه را در قسمت نگهدارنده قرار دهید

هارنس و کمربند را تنظیم  يا نهیسمت سبا استفاده از سگک پشتی فاصله بین ق) 5,7. مطابق شکل (3
 .سپس قسمت اضافه تسمه را در قسمت نگهدارنده قرار دهید د.کنی

 هارنس را تنظیم کنید يا نهیجلویی قسمت س يها ) در آخر با استفاده از سگک5,8( . مطابق شکل4
 .سپس قسمت اضافه تسمه را در قسمت نگهدارنده قرار دهید

استفاده با انجام آزمایش از عملکرد اتصاالت و تنظیم بودن آن در یک مکان امن توجه: قبل از اولین 
اطمینان حاصل کنید، به عبارت دیگر با انتخاب سایز مناسب و تنظیم هارنس از آسایش و راحتی هنگام 

 .پوشیدن اطمینان حاصل کنید

 
  کردن هارنس میتنظ:  2شکل
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٧٨ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  

 يا نهیگیره طناب س 2- 10-2
  (CHEST ASCENDER) يا نهیبراي وصل کردن کیت باالرو س ،به دو تسمه طراحی شدههارنس مجهز 

  .شود یاست که در شکل زیر مشاهده م

 

 
 

  يا نهیطناب س رهیگ:  3شکل
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٧٩ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  

  

  

  مختلف هارنس يها بخش يگذار نام 3- 10-2

A .برچسب همراه با مارك محصول 

B .سگک قابل تنظیم قفسه سینه 

C .اتصال جناغی 

D .سهارن يا نهیس قسمت   تسمه بست 

E .حرف A نشان دهنده اتصال جناغی 

F .کناري يها اتصالEN 358 

G .اتصال جلویی 

H .سگک هاي قابل تنظیم کمربند 

I .اتصال پشتی 

L . سگک تنظیمی حلقه پا با نشانگر صحیح بستن به همراه سیستم جلوگیري از باز شدن اتفاقی
 تسمه به صورت کشویی

M .هارنس يا نهیقسمت س اتصال عقبی 

N .هارنس يا نهیسگک قابل تنظیم پشتی براي قسمت س 

O .ها ها و طناب دور کمر، جایگاهی براي کابل يها حلقه 

P .شانه در آنها يها تسمه يها براي قرار دادن اضافه يها حلقه 

Q .داشتن کیسه ابزار براي نگه يها حلقه 

R .حلقه قرار دادن برچسب بر روي تسمه شانه 

S .هارنس يا نهیمهار قسمت پشتی قسمت س  
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٨٠ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 

  
 مختلف هارنس يها بخش يگذار : نام 3شکل
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٨١ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  

  

 اطالعات و مشخصات درج شده بر روي برچسب 4- 10-2
 کننده به بازار نام سازنده یا مسئول عرضه .1

 نام محصول .2

 شماره سریال   .3

 شماره مرجع .4

 اندازه .5

 .حداکثر باري که قابلیت تحمل آن را دارد .6

 پیکتوگرام نمایش نحوه بستن و فیکس کردن سگک تنظیمی .7

 کار رفته در محصوله استانداردهاي ب .8

 CE استاندارد .9

 مسئول کنترل تولید يها یتعداد بازرس .10

 .که کاربر بایستی قبل از استفاده، دستورالعمل را با دقت مطالعه کند کند یاین لوگو توصیه م .11

 مکان کارخانه .12

 )بار حمل حلقه –نقطه اتصال درست براي (تجهیزات  دهنده شیدیاگرام نما .13

 مواد سازنده .14

 محل براي نوشتن مشخصات شناسایی محصول .15

 نقاط اتصال هارنس دهنده شیدیاگرام نما .16
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٨٢ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  مختلف هارنس يها بخش يگذار : نام 4 -2شکل

  

) شماره AAAاز سه عالمت : ( یبی) ترکAAAA-MM-YYمحصول شامل : ( يرودرج شده  يشماره ها
 باشد. یم دی) سال تولYYYY) ماه  و (MM، ( يریگیپ

 
  محصول يرودرج شده  ي: شماره ها 5شکل

  

 ي مورد نیاز کمربند هارنسها یبررس 5- 10-2
   قبل از استفاده از محصول بررسی کنید که:الف: 

 .دوخته شده پاره نشده باشد يها ها و قسمت بافت  -1

 از خراشیدگی، سوختگی و یا خوردگی دیده نشود. يا نشانه  -2

از خوردگی، سایش و یا دفرمگی  يا نشانه ، شکل و یا سگک D يها در قطعات فلزي مانند حلقه  -3
 دیده نشود. 

که ممکن است کارایی الزم  توسط (شن ، ماسه و گل ) کثیف نشود چرا کمربندمراقب باشید که  -4
 .را نداشته باشد

 استفاده به طور منظم بررسی شود که: بار در طول هرب: 

 .محیط کاري در شرایط خوبی قرار داشته باشد  -1

 .تمام قطعات و اتصاالت دستگاه به صورت مناسب و ایمن متصل شده باشند  -2

 .توجه: چک کردن منظم سگک و دیگر اجزاي قابل تنظیم بسیار حائز اهمیت است
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٨٣ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کمربند هارنسي مورد نیاز ها ی: بررس 6شکل
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٨٤ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  

  

 انتخاب سایز مناسب 6- 10-2
 :باشد یسایز مناسب خود را مطابق با شکل انتخاب کنید.این شکل حاوي اطالعات زیر م

 (A ارتفاع کاربر ،(B    کمربند  ،  )C   حلقه پا. طیمح                                                                            
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٨٥ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 

 
  سایزبندي کمربندهارنس: 7شکل

  

 استفاده از هارنس  عملدستورال 7- 10-2
 +درجه60 تا   -20این محصول براي شرایط آب و هوایی معمولی طراحی شده است ( در گستره دمایی 
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٨٦ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

ین محصول ضد آلرژي هستند و موجب سوزش و حساسیت ا در شده استفاده مواد تمامی). گراد یسانت
  .شوند یپوستی نم

- EN 361:2002   : اجزاء اتصال دهنده ، جناغی(C)  یا پشتی (M) حرف یلهوس بهA   مشخص شده است
راي مثال جاذب انرژي، سیستم (  ب    EN 363و براي جلوگیري از سقوط افراد در نظر گرفته شده است

 با ترکیب در و است ارتفاع از سقوط تعلیق سیستم از جزئی  تعلیق نوع مانع سقوط). هارنس تمام بدن
 می غیره حفاظت مناسبی را ارائهو  EN 396 ، اتصاالت EN 355T ، جاذب شوك EN 795 مهاربندي

  .هد

: همیشه اطمینان حاصل کنید که فضاي کافی براي اجتناب از برخورد به زمین و موانع در یک ذکرت 
شرایط بد آب و هوایی وجود داشته باشد( لطفاً فاصله مناسب با موانع را مطابق با دستورالعمل رعایت 

  .بفرمایید)

نیرو و یا  KN 12حداقل  بتواند که   براي اتصال از نقاطی استفاده شود  EN 795 : مطابق با استانداردذکرت
18 KN تیز باشد. محل نقطه اتصال باید به صورت  يها نیرو براي غیر فلزاترا تحمل کند و فاقد لبه

عمودي و باالتر از فرد باشد تا ارتفاع سقوط کمتر شود و محل اتصال نباید در پایین تر از کمربند 
 .رارگیردق

 : EN 358:1999 -کاري در نظر گرفته  هاي یتاز عملکرد درست اتصاالت کناري براي استفاده در موقع
شده و همچنین کار در شرایط راحت اطمینان حاصل کنید. تنظیم موقعیت لنیارد و اتصال آن به نقطه 

 کمترازط یرد. و همچنین ارتفاع سقوقرار گ باشد که باالتر و یا در مقابل کمربند يا نگهدارنده باید به گونه
  .باشد متر 0,5

 
براي جلوگیري از سقوط مناسب نیستند. ممکن است ادغام   EN 358 الت مطابق استانداردا: اتصذکرت

 EN موانع سقوط مطابق با استاندارد(ایمنی) یا فردي يها تجهیزات حفاظت جمعی ( براي مثال شبکه

  د.باش الزم ارتفاع از برابرسقوط در حفاظت براي) 363

 .د متصل شوندر: دو اتصال جانبی باید همیشه با هم مورد استفاده قرارگیرند و به لنیاذکرت

 .به تنهایی براي حفاظت از فرد در برابر سقوط مورد استفاده قرارگیرد تواند ی: نقطه اتصال عقبی مذکرت

: EN 813:2008 - مورد این. باشد یم کیلوگرم   140بل تحمل مطابق با این استاندارد حداکثر میزان بار قا 
 .در نظر گرفته شده است G اتصال نقطه براي

  .از سقوط مناسب نیست حفاظتبراي  EN 813 نکته : اجزاء اتصال دهنده مطابق با استاندارد
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٨٧ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 :هشدارها 8- 10-2
و براي مقصد دیگر مانند(  باشد یها در آن م فقط براي قرار دادن اضافه تسمه يا دنده يها حلقه    -1

 .چفت و بست ، پایین رفتن و...) استفاده نشود

براي سیستم  توانند یتنها تجهیزاتی هستند که م  EN 361 هارنس تمام بدن مطابق با استاندارد  -2
 .حفاظت از سقوط استفاده شوند

جدي فیزیولوژي و در  يها بیباعث آس تواند یسیستم تعلیق(آویز) ساکن(ناکار آمد) در هارنس م  -3
 .موارد شدید باعث مرگ شود

شیمیایی، هدایت الکتریکی،  يها تیز، واکنش يها به اثرات رطوبت و یخ، درجه حرارت شدید، لبه  -4
  .و غیره، توجه شود زیرا ممکن است ایمنی وسیله را از بین ببرند UV ، اشعهها شیها، سا برش

 
 
 
 
 
 
 

  

  هشدارهاي کمربندهارنس: 8شکل

 :توسط سازنده شده نییتع زمان بازرسی 9- 10-2
ماه براي استفاده در دریا) به صورت دقیق باید دستگاه توسط شرکت سازنده و یا  6ماه ( 12حداقل هر 

افراد متخصص مورد بازرسی قرارگیرد. این دوره بازرسی متغییر بوده و به دوره و شدت استفاده بستگی 
باید به صورت منظم براي اطمینان از کارایی و دوام وسیله ادامه داشته باشد  يا دارد. این بازرسی دوره

چراکه ایمنی کاربر به آن بستگی دارد. نتایج حاصل از بازرسی در یک فرم مناسب که همراه با وسیله 
 .ثبت شود تواند یعرضه شده است م
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  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٨٨ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 
 :برگه شناسایی دستگاه 10- 10-2
A .عالمت تجاري 
B .سازنده 

C .(نوع، مدل، کد) محصول 

D .(شرکت، نام، آدرس )کاربر 

E ./دسته شماره سریال 

F .سال ساخت 

G .تاریخ خرید 

H .تاریخ اولین استفاده 

I .تاریخ انقضا 

L .مرجع ياستانداردها 

M .نهاد اعتباردهنده که بازرسی CE دهد یرا انجام م.  
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٨٩ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 
  دستگاه یی: برگه شناسا 9شکل

 
 

 الزامات 11- 10-2

  .باشد EN 363:2002 از 1 4 بند عمومی براي طراحی و ارگونومیک بودن هارنس باید بر اساس الزامات
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٩٠ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 
    مواد سازنده و ساختار هارنس 12- 10-2

باید از جنس فیالمنت تازه ( غیر بازیافتی ) و  شوند یمکه در دوخت هارنس استفاده  ییها نخو  ها تسمه
 .مناسب باشند چندکارهیا از فیالمنت فیبري 

 .باشد .N/tex 0،6  مصنوعی باید  يها نخحداقل استحکام این 

ش قرار را تحت پوش ها شانهیک هارنس تمام بدن باید به وسیله تسمه و یا سایر عناصر، ناحیه لگن و 
از عناصر  توان یمدهد. یک هارنس تمام بدن باید مطابق با سایز کاربر باشد، براي این منظور 

 .استفاده کرد هکنند میتنظ

 .نباید از موقعیت خود روي بدن خارج شوند و یا خود به خود شل شوند ها تسمه

 متر یلیم 20ثانویه باید حداقل  يها تسمهباشد و عرض  متر یلیم 40اولیه باید حداقل  يها تسمهعرض 
 .باشد

اولیه  يها تسمهباید پشتیبانی و اعمال فشار روي دامی از طریق  1 5در هنگام تست هارنس طبق بخش 
 .دیده شود

روي هارنس باالتر از مرکز ثقل، قسمت پشتی هارنس و یا روي هر  تواند یمسقوط  محدودکنندهعناصر 
 .دو شانه نصب شوند

 .هارنس تمام بدن ممکن است داخل لباس قرار گیرد

مطابقت  EN 362: 1992 از 4-4در بند  شده مشخصاتصاالت فلزي باید با الزامات حفاظت از خوردگی 
  .داشته باشد

 استحکام استاتیک 13- 10-2

کیلو  15با نیروي  EN 364:1992 از 2 4 1 5مختلف اتصال هارنس مطابق با  يها قسمتهنگامی که 
، دامی شوند یمکیلو نیوتون آزمایش  10با نیروي  EN 364:1992 از 3 4 1 5نیوتون و همچنین مطابق با 

  .نباید از هارنس رها شود
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٩١ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 
 عملکرد دینامیک 14- 10-2

مورد  متري، 4کیلوگرم و سقوط از ارتفاع  100هارنس با یک دامی به جرم  5/2هنگامی که مطابق با بخش 
را پشت سر گذاشته و در برابر ضربه مقاومت کند. (  زیآم تیموفقآزمایش قرار گرفت باید دو آزمایش 

با یک نمونه دامی باال تنه و آزمایش دوم با یک دامی پایین تنه ) نباید دامی از داخل هارنس  شیآزمایک 
خارج شود. پس از هر بار آزمایش و سقوط، دامی باید در موقعیتی که سرش در قسمت باال قرار گرفته 

 50اي دامی و محور عمودي نباید بیشتر از  نین زاویه بین امتداد محور سینهباشد معلق باشد، و همچ
 .درجه باشد

 عناصر و تجهیزات اضافه هارنس ها 15- 10-2

به طور معمول هارنس را با ابزار و تجهیزاتی که بتوان از این هارنس براي کارهاي جلوگیري از سقوط و یا 
 .کنند یمموقعیت دهنده به کار استفاده کرد، تجهیز 

 برچسب اطالعات هارنس 15-1- 10-2

زبان  به را داشته باشد و زبان نوشته باید EN 365:1992 از 2 2روي هارنس باید الزامات  يگذار نشانه
 :همچنین باید داراي موارد زیر باشد باشد. فارسی یا حداقل به زبان انگلیسی 

 .اطالعات درج شده کندیک نشانه تصویري تا کاربر را متوجه الزام مطالعه  -

 .پشتیبان را مشخص کند يابزارهاکه محل اتصال  A یک عالمت بزرگ با حرف -

 نوع و یا مدل هارنس  -

 ( EN 361) مثالً شماره استانداردي که بر اساس آن ساخته شده است -
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٩٢ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

 : اطالعاتی که باید توسط شرکت سازنده روي هارنس درج شوند 15-2- 10-2

 فارسی یا حداقل به زبان انگلیسی زبان  بهباید  کند یماطالعاتی را که شرکت سازنده روي هارنس درج 
 : باشد.که شامل موارد زیر است

 جهت صحیح پوشیدن هارنس -

 .شرایطی که هارنس باید در آن نگهداري شود -

 .مشخصاتی که براي اعتماد به نقطه اتصال نیاز است -

، رهایگ، شوك ها مجموعهقابل اعتماد را به خود وصل کنیم، روش اتصال زیر  گاه هیتکچگونه  -
 لنیاردها و اتصال دهنده ها و سایر عناصر محدود کننده سقوط

 .کدام نقطه اتصال براي اتصال ابزار پشتیبان و یا ابزار موقعیت دهی به کار است -

با هارنس سازگار است ( به عنوان مثال ارجاع  میکن یمچگونه مطمئن شویم ابزاري که استفاده  -
 به یک استاندارد اروپایی )

 .موادي که هارنس از آن ساخته شده است -

هاي موادي که هارنس از آن ساخته شده است. به عنوان مثال دماي هوا و مواد محدویت -
 … شیمیایی، ابزار آالت تیز، الکتریسته و

 .بدون آسیب نحوه تمیز نمودن هارنس به روش درست و -

 در صورت امکان طول عمر مفید محصول -

 ( EN 361) مثال بر اساس آن ساخته شده است هارنس ی کههایشماره استاندارد -

  
 

 بندي بسته 16- 10-2

هارنس هاي تمام بدن باید بسته بندي شوند اما لزومی ندارد که مهر و موم شوند. بسته بندي آن ها باید 
 .باشددر برابر نفوذ رطوبت مقاوم 
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  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٩٣ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

تهیه شده توسط شرکت توزیع نیروي  - چهار پایه نگهدارنده( ضمیمه شماره سه 3- 10

  :)برق استان خراسان جنوبی
  اجزا چهار پایه 1- 10-3
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  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٩٤ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٩٥ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٩٦ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  

  تصویر چارپایه نصب شده 2- 10-3
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  وزارت نیرو    
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  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٩٧ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  
  هاچک لیست  -11

  چک لیست بازدید لوازم کار در ارتفاع: 11-1
  :باشد یمچک لیست بازدید لوازم کار در ارتفاع شامل اطالعات زیر 

 ردیف -1

 بازدید تاریخ -2

 تجهیز دکنندهیتول شرکت نام -3

 بازدید دلیل -4

 بازدیدکننده شخص امضاي خانوادگی و و نام نام -5

 نام  و نام خانوادگی شخص استفاده کننده - 6

 اصالحی اقدامات /شده مشاهده ایرادات - 7

 تجهیز از استفاده جهت صورت گرفته اقدامات و مشاهدات نتیجه -8

 بعدي بازدید تاریخ -9
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٩٨ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  

  

  

  

  

  

  

  
  شرکت توانیر

   شرکت برق منطقه اي/ شرکت توزیع نیروي برق.........................................
  

  چک لیست بازدید لوازم کار در ارتفاع
  

تاریخ 
بازدید 
 بعدي

نتیجه مشاهدات و 
  اقدامات صورت گرفته
  جهت استفاده از تجهیز

ایرادات مشاهده 
شده/اقدامات 
  اصالحی

نام  شخص یا 
اکیپ استفاده 

  کننده

نام و نام 
خانوادگی و 

امضاي شخص 
 بازدیدکننده

نام شرکت  دلیل بازدید
تولید 
کننده 
  تجهیز

نام 
تجهیز 
مورد 
بازدی
  د

  تاریخ
 بازدید

 ردیف

تجهیز براي استفاده  
         £مناسب است.       

تجهیز براي استفاده 
   £مناسب نیست.      
تجهیز باید بررسی 

     £شود. 

      £دوره اي            
  £موردي          
 £بنا به گزارش  

   1 
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

٩٩ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

تجهیز براي استفاده  
         £مناسب است.       

تجهیز براي استفاده 
   £مناسب نیست.      
تجهیز باید بررسی 

     £شود. 

      £دوره اي            
  £موردي          
 £بنا به گزارش  

   2 

تجهیز براي استفاده  
         £مناسب است.       

تجهیز براي استفاده 
   £مناسب نیست.      
تجهیز باید بررسی 

     £شود. 

      £دوره اي            
  £موردي          
 £بنا به گزارش  

   3 

تجهیز براي استفاده  
         £مناسب است.       

تجهیز براي استفاده 
   £مناسب نیست.      
تجهیز باید بررسی 

      £شود. 

      £دوره اي            
  £موردي          
 £بنا به گزارش  

   4 
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  وزارت نیرو    
  شرکت مادر تخصصی توانیر

  دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق
 

 
 

 

١٠٠ 
 

 HSE/SW/1/333شماره سند: 

  1ویرایش: 

  29/06/1400تاریخ سند: 

  شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر:

  شماره تجدید نظر:

  کنترل سند -12
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