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 : هدف -1

 كنترل ایمنی برق كاران و كليه افرادی كه به نحوی با تجهيزات الکتریکی كار می كنند تدوین گردیده است.این مستند، آموزش و هدف از تدوین 

 : دامنه کاربرد -2

 دستورالعمل حاضر در دفتر مركزی و كليه كارگاه شركت كاربرد دارد.

 : مسئولیت ها -3

 : مسئوليت نظارت -3-1
 یریت می باشد.نظارت بر اجرای دستورالعمل فوق به عهده نماینده مد

 : مسئوليت اجرا -3-2
 باشد.  و كليه برقکاران شركت و پيمانکاران شركت می HSEمسئوليت اجرای این دستور العمل بعهده واحد 

 تعاریف، مفاهیم  و اختصارات : -4

 :  برق  كشی  سيم  های كانال -4-1 
 شوند. می  ناميده  كشی  سيم  های بکار رود كانال  الکتریکی  های عبور هادی  باشد و برای  شده  و یا مواد دیگر ساخته  بنایی  از فلز، مصالح  كه  مجاری  كليه 

 :  برق  تابلوی -4-2 
 شود. می  ناميده  برق  رود تابلوی بکار می  الکتریکی  مدارهای  و كنترل  حفاظت،   و وصل  قطع  وسایل  نصب  برای  كه  فلزی  های و یا گنجه  صفحات 

 : كليد  تخته -4-3 
 

 

 

 باشد.  شده  كليد و فيوز نصب  آنها فقط  در روی  كه  فلز و یا مواد عایق ،ازعبارت كليد   تخته

 :  عایق  سکوی -4-4 
 باشد.  شده  عایق  از زمين  ای وسيله و به  قرار گرفته  برق  تابلوهای  در مقابل  كه  است  و یا متحركی  ثابت  از پله  عبارت  عایق  سکوی 

 :  زمين  اتصال -4-5 
 كند. می  هدایت  را خوب  الکتریسته  كه  زمينی  به  الکتریکی  های و ماشين  وسایل  از بدنه  نقطه  یك  نمودن  وصل  یعنی  زمين  اتصال 

 :  موثر زمين  اتصال -4-6 
 نماید.  هدایت  زمين  به  خوبی  را به  باشد تا جریان  ( كم ها و زمين اتصالی،  زمين  )سيم  اجزاء آن  كليه  مقاومت  كه  موثر است  وقتی  زمين  اتصال 

 :  هادی -4-7 
 شود می  ناميده  رود هادی بکار می  برق  جریان  انتقال  برای  كه  عایق  یا با روپوش  روپوش  بدون  فلزی  های ها یا لوله ، تسمه ها مفتول 

 :  كوتاه  اتصال -4-8
  باشد و در نتيجه  بسيار ناچيز داشته  مقاومت  كه  دیگری  هادی  جسم  آنها بوسيله  یکدیگر یا اتصال  به  دو هادی  مستقيم  از اتصال  عبارتست  كوتاه  اتصال

 دهد.  افزایش  العاده  مدار را بطور فوق  جریان  شدت

 :  دار  برق -4-9 
 باشند.  شده  وصل  برق  جریان  منبع  به  كه  تدار اس  برق  وقتی  الکتریکی  مدارها و وسایل 

   كليد اطمينان -4-11 
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دار   برق  مورد نظر از مدار بهنگام  قسمت  یك  به  باشد دسترسی می  بسته  حالت  به  كه  و مادام  مدار قرار گرفته  در روی  كه  ستا كليدی  كليد اطمينان

 باشد.  نداشته  امکان  بودن

 

 :  ( )ولتاژ قوی  ویفشار ق -4-11 
 نامند. می  را فشار قوی  زمين  به  نسبت  متناوب  ولت 0222از   ولتاژ بيش 

 :   كليد جدا كننده -4-12 
 نماید.  قطع  الکتریکی  از لحاظ  اصلی  از مدار را از شبکه  قسمتی  شود كه می  اطالق  ای تيغه  كليدهای  به 

 : شرح -1

 : كليات -5-1
 مجاز به كار با ابزار، وسایل و تجهيزات الکتریکی هستند كه به نحوه كاركرد ایمن و ویژگی های تجهيزات مذكور آشنا باشند.افرادی  -5-1-1

برق برای كليه اپراتورهای تجهيزات     مراه مسئول ایمنی پيمانکار، موظف به برگزاری دوره آموزش ایمنیه كارگاه به HSEسرپرست  -5-1-2

 الکتریکی و پرسنل واحد تاسيسات و تعميرات برق می باشند.

كار مورد   براینظایرآن باید و  وفيوزكش گوشتی پيچ ،آچار، شود مانند انبردست می  بکار برده  الکتریکیجهت انجام فعاليت   كه ابزارهایی  تمام -5-1-3

كار، ابزار خود را از نظر عایق بودن بازرسی  كليه متصدیان تعميرات برق بایستی قبل از شروع بهباشند.  داشته  و محکم  عایق  دسته وده وب  نظر مناسب

 نمایند.

غير   باید از اجسام شود می  واقع  مورد استفاده  الکتریکی  ابزار  در پيرامون  كه نظافت  ها و سایر ابزارهای برس و  كن و پاك  دان  روغن  دسته -5-1-4

 باشد.  شده  ساخته  هادی

 استفاده از كابل بدون دو شاخه اكيداً ممنوع است. -5-1-5

 كليه پریزها باید دارای درپوش ایمنی باشند. -5-1-6

 چوبی رنگ نشده استفاده كرد.های نردبان     استفاده از نردبان فلزی در عمليات الکتریکی اكيداً ممنوع می باشد. بدین منظور می بایست از  -5-1-7

 استفاده از وسایل و تجهيزات الکتریکی معيوب و ناقص اكيداً ممنوع است. -5-1-8

 انجام اتصاالت برقی فقط باید توسط پرسنل مجرب واحد تعميرات برق صورت پذیرد. -5-1-9

 الکتریکی ندارند.هيچيك از پرسنل، تحت هيچ شرایطی حق دستکاری و اقدام به تعمير تجهيزات  -5-1-11

 ترك كردن تجهيزات برقی در حالت اتصال و روشن اكيداً ممنوع است. -5-1-11

 بخش ها را با تدابير خاص حفاظت نمود.     كه این عمل ممکن نباشد باید این  كليه قسمت های حامل ولتاژ باید عایق شوند و در صورتی -5-1-12

 با تجهيزات و وسایل بدون دوشاخه اكيداً ممنوع است.وكار داشته باشندها باید دو شاخه  تمامی دستگاه -5-1-13

 هيچگاه دو شاخه را با كشيدن كابل از پریز جدا نکنيد. -5-1-14

 .ممنوع می باشد رای استفاده مجددبو سيم پيچی فيوزهای سوخته  شودفيوز مناسب استفاده از می بایست دستگاه برای هر -5-1-15

یمنی باید در مورد آماده بودن صحيح محل كار، اجرای تدابير الزم ایمنی و ایمن بودن پرسنل در هنگام فعاليت الکتریکی اطمينان مسئولين ا -5-1-16

 حاصل نمایند.

 تماس با قسمت های حامل جریان برق توسط دو دست اكيداً ممنوع است. -5-1-17

 انجام عمليات الکتریکی ممنوع می باشد. ها خيس یا نمناك هستند اقدام به در مواقعی كه دست -5-1-18

 از هر كابل فقط یك انشعاب گرفته شود. ده وهای معيوب باید تعویض ش تمامی كابل  -5-1-19

قبل از باز كردن یا بریدن كابل برق برای انجام هر مقصودی باید اطمينان حاصل شود كه جریان الکتریکی در كابل وجود ندارد و تدابير  -5-1-21

 ی جهت آغاز كار اتخاذ گردیده است.ایمن

كارگاه و مسئول ایمنی پيمانکار   HSE   سرپرست صحت و سالمت وسایل ایمنی در برابر جریان های الکتریکی بسيار حائز اهميت است. -5-1-21

نمایند.كليه پرسنل نيز بایستی به محض رویت آنرا ممنوع ازاشکال، استفاده ه  باید روزانه این وسائل را بازدید نموده و در صورت رویت هر گونه

 تجهيزات سریعاً مراتب را به مسئولين خود و مسئول ایمنی گزارش كنند.  اشکالی دراین وسایل و

 كليه برق كاران بایستی درسالمتی كامل بوده و در فواصل زمانی معين توسط واحد بهداری مورد آزمایشات بالينی قرار گيرند. -5-1-22

برقکاری در  ولتاژهای مختلف و نردبان های  فاده از دستکش های الستيکی مخصوصكفش ایمنی عایق، است كاله وجهت برق كاران عالوه بر-5-1-23

 غيرهادی الزامی است.

 كاله ایمنی برقکاران نباید از نوع فلزی باشد.  -5-1-24



                                                      

4 

 

  اشياء فلزی  از حمل و باشد نداشته اجزاء فلزی  بپوشند كه  مناسبی  لباس آنها باید  رتكار در مجاو  یا انجام  الکتریکی فعاليت  موقعدر  كارگران -5-1-05

 نمایند.  خودداری  و غيره  فلزی  های و یا ماسك  ساعت ،مانند انگشتر، كليد، زنجير  غير ضروری

 تهيه شود.دستورالعمل استفاده از تجهيزات حفاظت فردی   می بایست مطابق با  جهت پرسنل برقکار مناسب فردی  حفاظت  وسایل -5-1-02

  مشخصات  دارای  دار وجود دارد بایستی برق  الکتریکی  در آنها وسایل  كه  هایی حریق  كردن  خاموش  برای  حمل  قابل  نشانی  آتشتجهيزات  -5-1-02

 : زیر باشد

 باشد.  شيميایی یا پودر خشك  گاز كربنيك  باید از نوع  نشانی  آتش  كپسول  محتویالف( 

 باشد.  قرار گرفته  برقی  تاسيسات  نزدیك  مناسبی  و در محل  آشکار بوده  عالیم  باید دارای  نشانی  آتش  كپسولب( 

 نشود.   كار دستگاه  اختالل  باعث  و رطوبت  برودت  ،حرارت  از قبيل  محيط  شرایط  شود كه  نصب  جایی باید در  نشانی  آتش  كپسولج( 

  خواموش   شوود بورای   می  خارج  دیگر از آن  هادی  مایع هر یا  از آب  ای پيوسته  ریانج  كه تجهيزات اطفاء حریق دستی  هر نوع  استفاده از  -5-1-02

 . است  ممنوع دوجود داردار  برق  الکتریکی  آنها وسایل  در بين  كه  هایی حریق  كردن
 تجهيزات الکتریکی قابل حمل: -5-2
 تغذیه ابزار برقی و چراغ های سيار از وسایل نقليه ممنوع است. -5-2-1

دوشاخه مخصوص تغذیه ابزارهای برقی و چراغ های سيار بایستی طوری باشند كه امکان تماس با قسمت هادی حامل جریان امکان پذیر  -5-2-2

 نباشد.

و در   بادوام  یا پالستيك  از الستيك  رود باید پوششی آنها می  دیدن  آسيب  احتمال  هر جا كه  انعطاف  و قابل  حمل  قابل  الکتریکی  ایه هادی -5-0-3

ها و پریزها و  اخهها و دو ش سيم  اتصال  ها مخصوصاً محل قسمت  تمامو  باشد  داشته  انعطاف  از فلز قابل  دیگری  محافظ  زره  آن روی بر ، لزوم  صورت

 شود.  نگهداری  طرز صحيح  به  غيره

 دار آشکار نگردد. برق  های از قسمت  هيچيك  ،المپ  كامل  از باز شدن  قبل  باشد كه  شده  ساخته  باید طوری  سيار الکتریکی  های المپ  سرپيچ -5-0-4

 باشد.  عایق  روپوش  یا دارای  شده  ساخته  عایقباید از مواد   حمل  قابل  برقی  ابزارو   وسایل  دسته -5-0-5

  مجهز بوده  شده  آنها كار گذاشته  یا دسته  و در بدنه  فاز قرار گرفته  سيم  روی  كه باید با كليدهایی  حمل  قابل  برقی  های و ماشين  وسایل -5-0-2

  از روی  دست  و با برداشتن  شده  وصل  مدار الکتریکی وارد می كندكليد فشار   رماه  كارگر بروی  وقتی  فقط  كه طوری قرار گيرد به  فشار فنری  تحت و

در   كه  مزبور هنگامی  برقی  های و ماشين  وسایل  اتفاقی  خطر بکار افتادن  باشد كه  شده  انتخاب  كليد طوری  جای . همچنينگردد  قطع  برق  جریان  اهرم

 برسد.  ممکن  حداقل  گردد به نمی  ها استفادهشود یا از آن می  قرار داده  محلی

 شود.  وصل  شبکه  به  است  زمين  اتصالی  سيم  برای  اضافی  اتصال  دارای  كه  و پریزی  دو شاخه  باید بوسيله  حمل  قابل  دستی  الکتریکی  ابزارهای -5-0-2

از زیر   بتوانند آزادانه  اشخاص  كه  آویخت  را باید در ارتفاعی  حمل  قابل  دستی  الکتریکی  ابزارهای  اتصالی  های پذیر باشد كابل امکان  هر جا كه -5-0-2

 آنها عبور نمایند.

 كار باشد.  محل  نزدیك  ثابت  پریزهای  نصب  باید محل  حمل  قابل  الکتریکی  ابزارهای  اتصالی  های كابل  شدن  از طوالنی  اجتناب  برای -5-0-9

 شود.  نگهداری   وزنه یا ، زنجير و فنر، طناب  باید بوسيله، در فضا   معلق  حمل  قابل  الکتریکی  ارهایابز -5-0-12

كمربند یا   باشد و از این  شده  بينی پيش  كارگران  جهت  مخصوص  باید كمربند یا حمایل  سنگين  حمل  قابل  الکتریکی  ابزارهای  مکان نقل  برای -5-0-11

 كرد.  كار استفاده  ابزارها در موقع  آن  نگهداشتن  د براینبای  حمایل

  غير الستيکی  های آزاد و دستکش  های گشاد با گوشه  های لباس  كنند باید از پوشيدن كار می  حمل  قابل  الکتریکی  با ابزارهای  كه  كارگرانی -5-0-10

 نمایند.  اجتناب

 :  زیر مجاز است  شرایط  با رعایت فضاهای محدودو سایر   مخازن، بخار   های گرد( در دیگ  )دوره  حمل  قابل  الکتریکی  های المپفاده از است -5-2-13

 : نباید از مقادیر زیر تجاوز كند  ولتاژ مدار مربوطه الف(

 122 مستقيم  جریان  برای  ولت  . 

 40 باشد.  شده  وصل  زمين  به  صفر آن  نقطه  كه  فازی  سه  فازها( در جریان  )ولتاژ موثر بين  ولت 

 04 فاز.  یك  در جریان  ولت 

 شود.  فادهاست  عایق  از ماده  شده  ساخته  های و سرپيچ  قوی  با عایق  انعطاف  قابل  های كابل  فقطب( 

 شود.  جلوگيری  آن  باشد تا از شکستن  داشته  كافی  باید حفاظ  المپ ج(

 ایجاد خطر ننماید.  با اشخاص  در اثر تماس  باشد كه  قرار گرفته  باید طوری  انعطاف  قابل  های یا هادی ها كابل د(

  : می بایست دارای شرایط ذیل باشد  برقی  دستی  جوشکاری  و ابزار وسایل -5-0-14

 باشد.  شده  عایق  دقت  باید به  ماشين  به  مدار جوشکاری  های كابل  اتصال  محل 
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 باشد.  انبر الکترود باید كامالً عایق  دسته 

 مجهز باشد.  شعله  حرارت  جوشکار در مقابل  دست  محافظت  برای  الکترود باید با سپرهایی  انبرهای 

 : آورد  را بعملزیر   های پيشگيری شود باید می  استفاده  برهنه  فلزی  های ا قسمتب  حمل  قابل  الکتریکی  از وسایل  كه  در مواردی -5-0-15

 خوب  زمين  كنند باید اتصال كار می  زمين  به  نسبت  ولت 52از   با ولتاژ بيش  ا مستقيمب  متناوب  با جریان  كه  الکتریکی  وسایل  برهنه  فلزی  بدنه  

 باشد.  داشته

 اید.تجاوز نم  ولت052نباید از   و یا مستقيم  متناوب  درجریان  و زمين  هرهادی  ولتاژ بين 

 كرد.  استفاده  ولت 52مساعد ایجاد نمود باید از ولتاژ كمتر از   طیبا شرا  زمين  اتصال  نتوان  كه در جایی 

 باشد. جرقهضد   از نوع  قرار گيرد مگر آنکه  مورد استفاده  اشتعال  قابل  نباید در محيط  حمل  قابل  الکتریکی  وسایل 

 :  تجهيزات الکتریکی ثابت-5-3
 نمود. گازها  شدن  از جمع  جلوگيری  ها برای باطری  محل  تهویه اقدام به بایداطاق باتری در   الکتریکی  های باطری  دائم  نصب  در موقع-5-3-1

  سفورماتور امکاندار تران برق  های از قسمت  یك  هيچ  آنها به  از ميان  شود كه  ساخته  ترانسفورماتورها باید طوری  محفظه  تهویه  های شکاف -5-3-0

 نباشد.  دسترسی

 باشد.  شده  وصل  زمين  باید بطور موثر به  جوشکاری  ها و ترانسفورماتورهای ماشين  فلزی  های یا بدنه  محفظه -5-3-3

 .  است  آنها قطع  رقب  بدانند كه  یقين  به  دار تصور نمود مگر آنکه  باید برق  مدار را هميشه  الکتریکی  ها یا وسایل هادی  كليه -5-3-4

  را قرار داد مگر اینکه  الکتریکی  ها و ادوات وجود دارد، نباید دستگاه  اشتعال  گاز و یا بخار قابل  های خطر انفجار مخلوط  كه هایی در مکان -5-3-5

 باشد.  شده  حفاظت  خطر انفجار و اشتعال  در مقابل  باشد كه  آنها طوری  ساختمان

  فلزی  غالف  یکدیگر و به  به  مناسب  های و یا بست  مهرهو  پيچ  كاری لحيم  وسيله  ضد انفجار باید به  و یا ادوات  برقی  های دستگاه  فلزی  محفظه -5-3-2

 شود.  آنها تامين  الکتریکی  گردد تا پيوستگی  متصل  كابل

آنها را   آسانی به  بتوان  لزوم  در موقع  باشد كه  مکرر دارند باید طوری  و تعميرات  قبتمرا  به  احتياج  كه  الکتریکی  ادوات  تمام  و نصب  ساختمان -5-3-2

 جدا كرد.  از مدار الکتریکی

 دهد باشد. می  جریان  آن به  كه  دستگاهی  معرف  پالك  دارای باید  هر كليد جداكننده  -5-3-2

 باشد.استاندارد مربوطه   رود باید طبق بکار می وق الذكركارگاه های فدر   كه  برقی  های بخاری  ساختمان-5-3-9

 هماهنگی های الزم صورت پذیرد.  HSEمی بایست با واحد  الکتریکی، و تجهيزات وسایل اتقبل از شروع تعمير -5-3-12

 . است  اكيداً ممنوع  آن  روی  تعميرات  دار نيست  برق  الکتریکیدستگاه   است  نشده  حاصل  اطمينان  كه  مادام -5-3-11

 .  دار پرداخت برق  الکتریکی  دستگاه هایتعمير   هرگز نباید به  ضروری  العاده  موارد فوق  استثنای به -5-3-10

 : گيرد  باید منحصراً در موارد زیر انجام  الکتریکی  دار مدارهای برق  های قسمت  تعمير كاری -5-3-13

 مسئول  فنی  دستور شخص  به  . 

 ناشی  احتمالی  خطرات  بگيرد و همچنين  باید انجام  كه  تعمير و كاری  تحت  با دستگاه  كه  و مسئول ایمنی فنی  شخص  و دائمی  مستقيم  نظارت  تحت  

 د.آور  كار را فوراً بعمل  ضمن  از حوادث  جلوگيری  برای  الزم  اقدامات  باشد و بتواند تمام  داشته  كامل  آشنایی  از آن

 :  كند كه  حاصل  را بدهد باید یقين  الکتریکی  یا دستگاه  و ماشين  مدار الکتریکی  با هر نوع  كار كردن  اجازه  از آنکه  قبل  مسئول  فنی  شخص -5-3-14

 است  شده  كامالً قطع  برق  مورد نظر از منبع  الکتریکی  یا دستگاه  مدار یا ماشين . 

 است  شده  قفل  طور مطمئن  به  قطع  نماید در وضع می  را كنترل  الکتریکی  یا دستگاه  مدار یا ماشين  كه  ریخودكا  كليدها یا كليدهای . 

 باشد بعمل  ضروری  تعميركاران  تعمير و دور شدن  از اتمام  قبل  از استقرار مجدد جریان  جلوگيری  برای  در هر مورد خاص  كه  دیگری  اقدامات  

 . است  آمده

 شود.  مجدداً وصل  صالحيتدار برق  فنی  شخص  دستور صریح  به  باید فقط  از تعميرات  پس -5-3-15

 قرار دهند.  باشند و مورد استفاده  داشته  كافی  با استحکام  باید كمربند اطمينان  هوایی  از تيرهای  باال رفتن  هنگام  تعميركاران  تمام -5-3-12

 : نمایند  زیر را رعایت  حفاظتی  نکات  شده  بندی عایق  از ابزارهای  بر استفاده  كنند باید عالوه میكار  الکتریکی  های با دستگاه  هك  كارانیتعمير -5-3-12

  بپوشند.  فلزی  های دگمه  بدون  محکم  چرمی  آنها دستکش  و روی    الستيکی  های دستکشاستفاده از 
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 باشند بایستند  شده   عایق   كامالً از زمين  كه  هایی سکوها و یا فرشها و  چهار پایه  روی، كار  هنگام
 

 :تاسيسات الکتریکی  -5-4
  وسيله به  باریک  ماه 10هر   حداقلو شود   و نگهداری  مراقبت  دقت  باید به  روشنایی تجهيزات سيستم  انضمام  به  الکتریکی  تاسيسات  تمام -5-4-1

 شود.  بازرسی دار صالحيت  فنی  اشخاص

 اگر بخشهای حامل جریان برق در تاسيسات الکتریکی را كه امکان تماس و اتصال به آنها وجود دارد نتوان ایزوله نمود بایستی محصور كرد. -5-4-2

سالمت كار فازمتر را باید  قبل از استفاده، صحت و تجهيزات الکتریکی باید به كمك نشانگر ولتاژ )فازمتر( انجام گيرد.كنترل فقدان ولتاژ در-5-4-3

 مستقيماً در قسمت های برقدار كنترل كرد.

 استحکام اتصال چند هادی به یکدیگر بسيار اهميت دارد زیرا كامل نبودن اتصاالت باعث ایجاد جرقه شده و به تدریج منجر به ایجاد گرما و -5-4-4

 آتش سوزی خواهد شد.

كمتر به نباید  هوا  نسبی  رطوبت  اشتعال  مساعد برای  های در محيط  ساكن  از الکتریسيته  ناشی  های اثر جرقه در  از خطر اشتعال  جلوگيری  برای -5-4-5

 برسد. درصد 52از 

 سانتيمتر مربع باشد. ٠٥×٠٥در هنگام تعميرات تابلوهای برق، استفاده از زیرپایی الستيکی عایق الزامی است و مساحت آن باید  -5-4-6

های مرطوب و نيز در محل هایی كه خطر آتش سوزی زیاد است كار روی تجهيزات برق دار بدون قطع جریان برق مطلقاً ممنوع  مکاندر  -5-4-7

 است.

 خروجی سيم ها و سركابل های برقی باید عایق بوده و محصور باشند. برداشتن پوشش ایمنی آنها در موقع كار  ممنوع است. -5-4-8

ادامه كار ممنوع می  HSEی در صورت نمایان شدن كابل های برق، تا روشن شدن تکليف توسط مراجع ذیصالح و سرپرست هنگام خاكبردار -5-4-9

 باشد.

 را قطع نمود. كليدها و فيوزهای قطع كننده جریان برق بایستی در مکان مشخص و در دسترس باشند تا در مواقع خطر بتوان سریعاً آنها -5-4-11

 ها و سيم های هادی باید متناسب با ولتاژ برق و شرایط كار انتخاب شود. در غير این صورت امکان اتصال كوتاه وجود دارد.عایق كابل  -5-4-11

هادی تاسيسات الکتریکی می بایست با ميزان جریان عبوری از سيم مطابقت داشته و در شرایط عادی كار باعث گرم شدن مقطع سيم های  -5-4-12

 مدار نوگردد.

سيم های هادی برق در محل عبور از سقف، دیوار و كف زمين باید كامالً عایق شده باشد تا از رطوبت و آسيب های مکانيکی و شيميایی  -5-4-13

 مصون گردند.

تعمير است. برق در دست در صورتی كه بدليل تعميرات الکتریکی عمداً جریان برق قطع گردد بایستی با استفاده از برچسب هایی با عنوان  -5-4-14

 از وصل مجدد مدار اطمينان حاصل نمود.  "را وصل نکنيد

 اتصال سيم ها باید به وسليه لحيم كردن، پيچ و مهره و یا بست های مخصوص این كار انجام گيرد. -5-4-15

د  از مدار قطع نمود و سپس اقدام به ذرات گرد و خاك، هادی جریان برق هستند بنابراین هنگام نظافت، وسایل و تجهيزات برقی را بای -5-4-16

 تميزكاری كرد.

در هنگام عبور از كنار پست های فشار قوی جهت اطمينان بيشتر عالوه بر استفاده از كاله ایمنی عایق، قراردادن دست در جيب ممنوع می  -5-4-17

 شود.باشد زیرا با نزدیکی نسبت به خطوط فشار قوی، جریان برق از راه هوا وارد بدن می 

 كار كردن به تنهایی بر روی تاسيسات الکتریکی ممنوع می باشد. -5-4-18

 قراردادن كابل ها در داخل گودال روی هم ممنوع بوده و باید آنها را در كنار یکدیگر قرار داد. -5-4-19

حداقل از چسب آپارات استفاده  مورد بایستیپيچيدن سيم ها به دور هم و عایق بندی محل اتصال آنها با نوار چسب ممنوع است در این  -5-4-21

 نمود.

كابل مربوطه با به تعيين محل و مسير آن و تائيد تجهيزات تابلو و كليه پيمانکاران موظفند قبل از گرفتن هر گونه انشعاب برق نسبت -5-4-21

 كارگاه هماهنگی الزم را به عمل آورند. HSEمسئولين برق و سرپرست 

كارگاه و مسئول ایمنی پيمانکار به همراه سرپرست واحد برق كارگاه بایستی مرتباً از تجهيزات و ادوات الکتریکی كارگاه  HSEسرپرست  -5-4-22

 نسبت به رفع آن اقدام نمایند.در سيستم های الکتریکی، سریعاً بازدید نمایند و در صورت وجود كوچکترین اشکال ایمنی 

 كليد اصلی برق شبکه را قطع نموده و درب جعبه تقسيم را قفل نمائيد. يزات،تجه قبل از شروع به كار تعمير -5-4-03

 در صورت امکان برچسب تعميرات نيز زده شود. .كنيدچنانچه امکان قفل كردن جعبه وجود نداشته باشد، با در آوردن فيوز جریان را قطع  -5-4-04

 یا دستگاه ها را دارند. اجازه كار بر روی شبکه پرسنل واحد تعميرات برقفقط  -5-4-05

 در زمان حفاری اگر به كابل برقی برخورد نمودید قبل از هر كاری به مسئولين اطالع دهيد. -5-4-02
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عبور كه استحکام باالیی دارد  را حتماً باید از درون یك لوله یا چيزی شبيه آن های برق كه در مسير عبور و مرور وسائط نقليه هستند كابل -5-4-02

 داد.

 هيچگاه كابل دستگاهی كه گير كرده است را نکشيد بلکه به آرامی آنرا رها كنيد. -5-4-02

 شود.  از آنها انتخاب  برداری بهره  و شرایط  با ولتاژ خط  باید متناسب  الکتریکی  تاسيسات  وسایل  نوع -5-4-09

  واضح  آن  مشخصه  و عالیم  داشته  شود مطابقت می  دار تعيين صالحيت  مقامات  طرف از  كه  باید با استانداردی  الکتریکی  تاسيسات  وسایل  مامت -5-4-32

 و آشکار باشد.

كه   و تجربه  فنی  صالحيت ص دارایاشخا  وسيله باید به  فقط  الکتریکی  تاسيسات  تجهيزات  كليه  و تعميرات  و آزمایش  و مراقبت  و تنظيم نصب -5-4-31

 مشغول به فعاليت هستند صورت گيرد. در واحد تعميرات برق

  لتو 52از  زمين  به  آنها نسبت  پتانسيل  اختالف  كه  دار متناوب برق  الکتریکی  یا اشياء با مدارها یا وسایل  اشخاص  از تماس  جلوگيری  برای -5-4-30

  كه  بلندی  سکوهای  ها یا روی ها، گالری بالکن ،ها محوطه، ها را در اطاق  مدارها یا وسایل  باید این  پذیر نيست آنها امکان كند و محصور ساختن تجاوز می

 .آنجا وارد شود  نتواند به  دیگری  صالحيتدار شخص  جز اشخاص و باشد  آنها غير ممکن هب  عادی  اشخاص  دسترسی

  داشته  دسترسی  آنه صالحيتدار ب  اشخاص  فقط  كه  مخصوصی  های در محفظه  توان را می  متر مربع  كمتر از نيم  مساحت  به  كليدهای  تخته -5-4-33

 قرار داد.  عایق  آنها سکوی  نمود و در مقابل  باشند نصب

  آنه صالحيتدار ب  اشخاص  فقط  كه  تابلویی  روی  كامالً محصورباشد مگر آنکهباید  برق  فيوزهای  و انواع  لیمعمو  خودكار و كليدهای  كليدهای -5-4-34

 شود.  باشند نصب  داشته  دسترسی

 شود.  جلوگيری  خطری  باشد تا از هر نوعفی كا  اندازه  خودكار باید به  فيوزها و كليدهای  قطع  قدرت -5-4-35

نباشد   دار ممکن برق  قسمتبا   اشخاص  تماس  باشند كه  شده  ساخته  طریقی  شوند باید به می  نصب  برق  تابلوهای  روی  كه  الکتریکی  فيوزهای -5-4-32

 :  شوند  زیر نصب  ترتيب  و به

 شود.  خود بخود قطع  برق  جریان، فيوز  به  پيدا كردن  از دسترسی  قبل 

 نمود.  از فيوز قطع  را قبل  برق  جریان  بتوان  كليدی  بوسيله 

 پيدا كرد.  فيوز دسترسی  به  مناسبی  ابزار عایق  وسيلهب 

باشند كليد را  كار می  مدار مشغول  روی  اشخاص  وقتی  باشند كه  مخصوصی  قفل  ها باید دارای یا خودكار مدارها یا ماشين  معمولی  كليدهای -5-4-32

 نگهدارد.  باز  در وضع

مجاور خود   اشخاص  به  كار نباشد تا درحي  حفاظتی  كند باید دارای می  حركت  و سریع  ناگهانی  خودكار كه  كليدهای  های ها و اهرم دسته -5-4-32

 نرساند.  آسيبی  آنان  و به  نکرده  اصابت

 دار باشد.  باید زره  ها كابل وجود دارد  مکانيکی  های آسيب  احتمال  كه در جایی -5-4-39

 : نماید  زیر را رعایت  باید نکات  دار كارگران برق مدار  فيوزهای  به  زدن دست  هنگام -5-4-42

  كنند.  ( استفاده فيوز )مانند فيوزكش  كشيدن  و مخصوص  مناسب  ابزارهایاز 

 بایستند.  خشك  عایق  های ها یا فرش چهار پایه  روی 

 :  باید  برق  تعميركاران  تمام -5-4-41

 باشند.  طی كردهرا   اوليه  های و كمك  مصنوعی  تنفس دوره آموزش 

 بپردازند.  اوليه  های و كمك  مصنوعی  تنفس  تمرین  به  فرد صالحيت دار نظر  تحت 

 : سيستم اتصال زمين -5-5
 شود.  وصل  زمين  باید بطور موثر به  الکتریکی  وسایل  برق  بدون  های قسمت  فلزی  های حفاظ -5-5-1

 كارگاه می باشد. واحد تاسيسات و تعميرات برق موظف به طراحی و اجرای سيستم اتصال زمين به تعداد مورد نياز در-5-5-2

ایجاد   الکتریکی  وسایل  عایق  پارگی  در نتيجه  را كه  باشد تا بتواند حداكثر جریانی  آنها كافی  و مقطع  بوده  باید كم  زمين  اتصال  های سيم  مقاومت -5-5-3

 نماید.  هدایت  زمين  خطر به  شود بدون می

،  ، غرفه اطاقك  از قبيل  فلزی  های قسمت  شود و همچنين می  آنها پاشيده هب  یا لعاب  رنگ  كه  اشياء فلزی  باید كليه  با پيستوله  پاشی  در رنگ -5-5-4

 كرد.  وصل  زمين  را به  تهویه  و وسایل  رنگ  مخزن

 كرد.  محافظت  مکانيکی  ببيند باید آنرا بطریق  آسيب  زمين  اتصال  رود سيم می  احتمال  كه در جایی -5-5-5
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استقامت حرارتی الزم در هنگام اتصال         اتصال زمين سيار باید از سيم های لخت مسی افشان و قابل انعطاف ساخته شده باشد و دارای -5-5-6

 كوتاه باشد.

 . جدا ساخت  جریان  ا را از منبعآنه  و یا تعمير بتوان  تنظيم  باشد تا در موقع  جداكننده  كليدهای  باید دارای  الکتریکی  های و هادی  وسایل -5-5-2

 نمود.  كوتاه  اتصال  لزوم  داد و در صورت  اتصال  زمين  باید به  جریان  از منبع  از جدا ساختن  ها را پس و هادی  الکتریکی  وسایل  اینگونه -5-5-2

 كرد.  هدایت  زمين  زیر به  بطریقشوند باید   جمع  فلزی  اجسام  روی  است  ممکن  را كه  الکتریکی  بارهای -5-5-9

 مقاومت  كه  آن  كائوچو و مواد مشابه  وسيلهب باشد و یا   شده  وصل  زمين به  مقاومتی  مستقيماً و یا از راه  كه زمين  اتصال  های سيم  بوسيله  

 متر باشد.  سانتی  ( اهم122222)  حداقل  آن  مخصوص

 آنرا به  های یاتاقان  و هم  محور ترانسميسيون  شود باید هم  انباشته  خطرناكی  ساكن  الکتریسيته  ها بارهای فلکه  روی  تسمه  در اثر اصطکاك  چنانچه  

 نمود.  وصل  زمين

 ید بوسيلهوجود دارد با  زدن  جرقه  شود و احتمال جدا می  از چرخ  تسمه  كه جاهایی در  ساكن  الکتریکی  بارهای  شدن  از انباشته  جلوگيری  برای  

 كرد.  هدایت  زمين  را به  ساكن  الکتریکی  اند بارهای شده  وصل  زمين  به  كه  فلزی  های شاخه

 تانکر یا باركش  فلزی  بدنه  به  ذخيره  مخزن  فلزی  شود باید بدنه می  داده  ها انتقال تانکرها یا باركش  به  ذخيره  های از مخزن  مایعات  كه  درجایی  

 نمود.  متصل  زمين  را نيز باید به  باركش  باشد بدنه  الستيکی  باركش  های چرخ  كه  ود و در صورتیش  وصل
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