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 ت و محیط زیستبهداش ایمنی، مدیریت و برق توزیع و انتقال

 هرکشور در برق صنعت توسعه ملزومات جمله از پیوسته بهم و یکپارچه مطمئن، توزیع و انتقال خطوط وجود

 ساخت مراحل طی برق توزیع و انتقال با مرتبط زیست محیط و بهداشت ایمنی، مقررات  رو، همین از. است

 .باید رعایت و اجرا شود تاسیسات برق تعمیر و نگهداري برداري، بهره و

انتقال و توزیع نیروي برق، اغلب در نزدیکی بزرگراه ها، جاده ها و سایر تاسیسات و کارخانجات قرار  سیستم

 دارند تا از میزان هزینه هاي مرتبط با این خدمات و فعالیت ها کاسته شود.

زلزله خیزي و لغزش(، منابع یژگی هاي زمین شناسی )ت می توان به واز عوامل موثر در مکانیابی این تاسیسا

بی و خشکی، پوشش گیاهی و جانوري، کاربري اراضی، آب ) سطحی و زیر زمینی(، هوا و اقلیم، زیستگاه هاي آ

 چشم اندازهاي طبیعی منطقه اشاره نمود. میراث فرهنگی و

 و و پست هاي توزیع شامل مراحل زیر است:مراحل ساخت، بهره برداري و توسعه خطوط انتقال نیر

 رفاهی خدمات کردن فراهم و تجهیزات استقرار کارگاه، تجهیز    -1

 انتقال خطوط حریم ایجاد براي زمین پاکسازي و پاکتراشی    -2

 ساختمان ریزي پی براي خاکریزي و خاکبرداري    -3

 تسطیح زمین    -4

 زهکشی    -5

 ترسیدس هاي راه ایجاد     -6

 (فرعی هاي پست و ها دکل)  انتقال خطوط اجزاي نصب    -7

 منطقه در موجود گیاهان از نگهداري و سبز فضاي ایجاد    -8

 مشخصات و منطقه محیطی زیست شرایط مکان، از استفاده نحوه به برداري بهره از پس مرحله هاي فعالیت

رد. فعالیت هاي دیگري چون تخریب و برچیدن زیربناهاي دا بستگی( هوایی یا زمینی برق خطوط مثالً) پروژه

احیاي مکان پروژه  اسیسات زمینی، هوایی و راه ها( وشده )مثل دکل هاي انتقال، پست هاي فرعی، تنصب 

محیط زیست در این مراحل لحاظ  ه عنوان مالحظات ایمنی، بهداشت وشامل احیاي زمین و گیاهان نیز باید ب

 شوند.
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 هاي انتقال برق سیستم

 از را ولتاژ که دارند وجود برق توزیع و انتقال شبکه لطو در که هستند هایی پست برق، فرعی هاي پست   •

در  و کنند می جبران را ولتاژ کاهش افزاینده، ترانسفورماتورهاي. نمایند می تبدیل برعکس یا و پائین به باال

 جایی که براي کاهش ولتاژ به کار می روند جریان را افزایش می دهند.

 کنترل وصل، و قطع تجهیزات دیگر و ترانسفورماتور چند یا یک لشام معمول طور به فرعی هاي پست        •

 .هستند حفاظت و

ند. اگرچه کارآیی باش ساختمان داخل یا و زیرزمین یا شده کشی فنس محل در توانند می فرعی هاي پست   •

رزش زمین، انتقال برق در زیرزمین کمتر می باشد و نصب و نگهداري آن نیز پر هزینه است اما اثرات آن بر ا

 زیباشناسی بصري و از بین رفتن پوشش گیاهی کاهش می یابد.

ب رسیدن به آسی امکان تا باشند داشته مناسبی پوشش باید شوند، می داده عبور آب زیر از که هایی کابل   •

ا خطوط انتقال به حداقل ممکن برسد. از طرف دیگر این خطوط باید به نحوي تعبیه شوند تا کمترین تاثیر ر

 بر زیست بوم منطقه داشته باشند.

 استیل جنس از شود، می استفاده قوي فشار برق خطوط براي که انتقال هاي دکل و ها برج شود می توصیه   •

 متر باشد. 55تا  15انتقال باید بین  هاي برج ارتفاع. باشند

 این براي شده گرفته نظر در محری حداقل نیز و گردد محدود باید چوبی هاي دکل حریم در درختان ارتفاع   •

 .باشد متر 30تقریباً باید ها دکل

 و شده پوشانیده مسلح بتن با ها لوله این. مستقرگردد خاص مجراهاي در باید زمینی، برق انتقال خطوط   •

 .شوند می تعبیه متر 5/1 معادل عمقی در

 350 باالي ولتاژ در زمینی هاي لوله از فادهاست شده، ایجاد گرماي و انرژي اتالف از ناشی مشکالت دلیل به    •

 شود. نمی توصیه کیلوولت

 برق توزیع هاي سیستم

 .شوند ساخته فایبرگالس و آلومینیم بتون، استیل، چوب، جنس از باید برق توزیع هاي دکل        •

 .باشد متر 60 از بیشتر نباید یکدیگر از ها دکل فاصله        •

 .باشد کمتر متر 30 از  باید آنها ارتفاع حداکثر و متر 12 زمین سطح از ها دکل عارتفا حداقل         •
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   پست هاي فرعی برق

 .شوند ساخته و یابی مکان مسکونی هاي ساختمان داخل یا زیرزمین در توانند می برق فرعی هاي پست   •

 .گیرد صورت دار صالحیت افراد طتوس و محدود آنها به دسترسی و شوند محصور باید برق فرعی هاي پست   •

 .گردند استفاده انتقال و توزیع هاي سیستم نقص بردن بین از جهت توانند می توزیع فرعی هاي پست  •

 

 حریم تجهیزات و دکل هاي برق

 تجهیزات حفاظت جهت حریم این. شود گرفته نظر در حریم باید برق توزیع و انتقال تجهیزات کلیه براي   •

رختان و شاخه ها، قطع برق، آتش سوزي جنگل و سایرخطراتی که امکان صدمه د با تماس محلی، بادهاي از

 زدن به سیستم برق را دارند در نظر گرفته می شود.

 .شود انجام شده کنترل کامالً صورت به باید زیرزمینی توزیع خطوط حریم در خاکبرداري        •

 رزمینی باید محدود گردد.زی توزیع خطوط تمجاور در ها ساختمان ساز و ساخت        •

 .باشد امکانپذیر باید لزوم صورت در برق توزیع زیرزمینی خطوط به دسترسی        •

 .دارند توزیع سیستم به نسبت بزرگتري حریم به نیاز قوي، ولتاژ برق انتقال  خطوط        •

 کیلو 10، براي هر BSاستاندارد اساس بر وزیعت و انتقال خطوط براي شده گرفته نظر در هاي حریم عرض   • 

 .شود می گرفته نظر در متر 1 ولت، کیلو5  هر براي ما، کشور در که باشد می متر 1 ولت،

 تجهیزات این مجاور درختان رشد از ممانعت نیز و قوي فشار برق هوایی انتقال تجهیزات مداوم نگهداري   •

در حریم در نظر گرفته  گیاهان متراکم رشد و بلند درختان جازم فاصله رعایت به توجه عدم. است ضروري

شده می تواند منجر به حوادثی نظیر قطع برق در اثر تماس شاخه ها و درختان با خطوط انتقال و برج ها، 

آتش گرفتن جنگل، زنگ زدن تجهیزات از جنس استیل، ممانعت از دسترسی آسان به تجهیزات و ایجاد 

هیزات زیرزمینی شود. به طور معمول ارتفاع درختان در حریم درجه دو خطوط انتقال و مشکل در عملکرد تج

 د.متر در نظر گرفته می شو 5/4اکثر توزیع، حد

 انتقال زیرزمینی هاي پست و تجهیزات در مشکالتی بروز موجب آنها رشد و درختان ریشه که آن به توجه با   •

  شود. جلوگیري باید ها حریم این در گیاهان رشد از بنابراین گردد، می برق توزیع و
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 توزیع یا و انتقال هاي پست و تجهیزات حریم در واقع درختان و گیاهان ازدیاد و رشد از جلوگیري براي   •

 :گردد می توصیه ذیل موارد برق

 برق انتقال هاي پست و تجهیزات حریم مجاورت در ها بوته و درختان رشد کنترل و جلوگیري چیدن، -

می کنند،  جهت کنترل گونه هایی که سریع رشداستفاده از علف کش ها همراه با چیدن بوته ها و گیاهان،  -

  انبی بر محیط زیست نداشته باشند.به شرط آن که علف کش ها و سموم مورد استفاده اثرات ج

ختان به حریم هرس نمودن گیاهان در مرزهاي حریم ها جهت جلوگیري از تجاوز تدریجی شاخه هاي در -

 خطوط

 نهرها، ها، ساختمان مجاورت در اما گیرد، می را بیشتري زمان و بوده بر هزینه گیاهان دستی برداشت - 

ند به عنوان یک روش مورد توا می است، خطرناك و سخت آالت ماشین از استفاده که موانعی سایر و حصارها

 استفاده قرار گیرد.

 

 مخاطرات زیست محیطی

ست محیطی خاص این بخش از صنعت، در طی مراحل ساخت و نصب تجهیزات انتقال و توزیع مخاطرات زی

 برق عبارتند از:

 خشکی زیستگاه تغییر 

 آبی زیستگاه تغییر 

 ها کش آفت از استفاده 

 استفاده از مواد خطرناك 

 

 تغییر زیستگاه خشكی

 و تغییر به منجر است ممکن گذرند، می جنگلی نواحی از که آنهایی ویژه به  ها حریم نگهداري و ساخت    

ونه هاي بومی منطقه و افزایش برگ ها حریم تاثیر به توان می جمله از که گردند، خشکی هاي زیستگاه تخریب

 خطر آتش سوزي جنگل ها اشاره کرد.احتمال 
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 حریم ایجاد 

 گیاهی ویژگی هاي پوشش ها می گردد که بهگاهی اوقات عملیات ایجاد حریم منجر به تغییراتی در زیستگاه 

تگاه هاي خشکی در اثر عملیات زیس تغییر از هایی نمونه. دارد بستگی انتقال خطوط نصب ارتفاع و موجود

 ایجاد حریم عبارتند از:

 جنگلی هاي زیستگاه نابودي        •

 ها النه رفتن بین از نظیر وحش حیات هاي زیستگاه رفتن بین از        •

 بومی غیر گیاهی هاي گونه ایجاد و تثبیت        •

هاي انتقال و سایر تجهیزات الت، کارگران، دکل آ ماشین فعالیت و استقرار از ناشی بصري و سمعی اختالالت   •

 .مرتبط

می  ی طی مراحل ساخت حریم، توصیهاقدامات ذیل جهت جلوگیري و کنترل اثرات بر زیستگاه هاي خشک

 گردد:

 انتقال موجود تجهیزات از برق هاي پست و ها دکل دسترسی، هاي جاده ها، حریم ساخت در امکان حد تا   •

ه گردد، همچنین از جاده ها و مسیرهاي موجود، براي دسترسی به مکان پروژه بهره گرفته شود استفاد توزیع و

 تا بدین طریق از تخریب زیستگاه ها جلوگیري شود.

 نصب موجود گیاهی پوشش از باالتر ارتفاعی در باید انتقال وطخط زمین، پاکتراشی از جلوگیري منظور به   •

 .شوند

 خاصی هاي زمان یا حساس فصول دیگر و زادآوري فصل طول در ساخت مرحله به مربوط هاي فعالیت از   •

 .شود پرهیز روز، از

  

 حفظ حریم

 دکل و برق خطوط در لاختال هرگونه از جلوگیري براي انتقال خطوط حریم در واقع گیاهان به رسیدگی   

قد، انباشتگی و تراکم گیاهان در حریم ها ممکن است به اثراتی همچون  بلند درختان رشد. است ضروري ها

قطع برق به خاطر تماس شاخه ها و درختان با خطوط انتقال و دکل ها، آتش سوزي جنگل، خوردگی تاسیسات 

 و تداخل در عملکرد تاسیسات زیرزمینی منجر شود. از جنس استیل، ایجاد مانعی براي دسترسی به تاسیسات
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براي حفاظت از حریم ها، استفاده از روش هاي مکانیکی ضروري به نظر می رسد. البته الزم به ذکر است که 

بکارگیري این روش ها مثل ماشین هرس یا استفاده از علف کش ها منجر به از بین رفتن زیستگاه ها و حیات 

دیریت صحیح در کنترل رشد گیاهان ممکن است اثرات اقتصادي زیانباري بر تاسیسات وحش می گردد. عدم م

زیر بنایی بگذارد، منظور از مدیریت گیاهان این نیست که کل گیاهان از بین بروند بلکه هدف، کنترل رشد 

 باشد.گونه هاي گیاهی مهاجم به منطقه می  دوده مورد نظر و جلوگیري از ورودگیاهان و درختان در مح

اجراي یک برنامه مدیریتی در مورد پوشش گیاهی و انتخاب گونه هاي درختان با رشد زیاد )بلند قد( و فراهم 

آوردن زمینه اي براي رشد علف ها و بوته هاي کوتاه یکی از معمول ترین روش ها در مدیریت پوشش گیاهی 

د بر مبناي شرایط زیست محیطی منطقه واقع در حریم خطوط انتقال می باشد. همچنین مدیریت گیاهان بای

 باشد. در ذیل توصیه هایی براي حفظ حریم ها در این مورد ارائه شده است:

 دیده آسیب مناطق در خصوص به بومی گیاهی پوشش احیاي و حفظ        •

 بومی گیاهی هاي گونه کشت امکان صورت در و مهاجم گیاهی هاي گونه حذف و جابجایی        •

سرعت رشد زیاد و جلوگیري از انتقال و ورود  با هرز هاي علف بردن بین از جهت ها کش علف از تفادهاس   •

 علف کش ها به محیط هاي خاکی و آبی اطراف

 محیط به ها روغن و سوختی مواد تخلیه و نشت از جلوگیري        •

  

 آتش سوزي جنگل

این  در شده بریده هاي شاخه یا و شود خارج نترلک از انتقال خطوط حریم در جنگلی درختان رشد اگر    

 .یابد می افزایش انتقال خطوط محدوده در سوزي آتش خطر شوند، انباشته حریم ها 

 اقداماتی که براي پیشگیري و کنترل خطر آتش سوزي توصیه می شود، عبارتند از:

 سوزي آتش خطر احتمال به توجه با انتقال خطوط محدوده در گیاهی پوشش پایش        •

 واد قابل احتراق توسط باد و دیگر عواملم انباشت از جلوگیري        •

 مشخص بندي زمان یک با( گیاهان و درختان) کردن هرس و بریدن مانند جنگل نگهداري و حفظ اقدامات   •

 سوزي آتش امکان افزایش یا و ایجاد از جلوگیري براي
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ده، یعنی این اقدام باید ش طورکنترل به  آنها سوزاندن یا کامیون یلهوس به شده بریده هاي شاخه انتقال   •

طبق مقررات و با رعایت الزامات و تجهیزات آتش نشانی صورت گیرد و حضور فردي ناظر نیز در محل الزامی 

 است.

 برق انتقال خطوط هاي حریم در آتش به مقاوم هاي گونه کاشت و مدیریت  •

   

 پرندگانبرخورد و برق گرفتگی  

 به پرندگان از بسیاري. دارند را پرندگان گرفتگی برق خطر ایجاد در بالقوه توانایی برق، خطوط و ها دکل   

 دنباله اگر. دهند می قرار استفاده مورد سازي آشیانه یا و نشستن براي را برق هاي دکل صیاد، هاي گونه ویژه

ي و یا یک قسمت حامل انرژي و فلز اتصال انرژ املح قسمت دو بین خالی جاي پلی صورت به پرنده یک هاي

به زمین را به یکدیگر وصل نماید، جریان الکتریسیته از پل عبور کرده تا خالء را پر نماید و بدین ترتیب پرنده 

 دچار برق گرفتگی می شود.

به  نزدیک( هکنند هدایت) جریان هادي هاي سیم که هنگامی به بیشتر پرندگان رایج، اي پدیده عنوان به 

یکدیگر قرار گرفته باشند، دچار برق گرفتگی می شوند تا در شرایطی که دکل ها را به عنوان استراحتگاه 

انتخاب کنند. از آنجا که سیم هاي هادي خطوط توزیع نسبت به خطوط انتقال ولتاژ باال به یکدیگر نزدیکترند، 

برق گرفتگی از طریق این خطوط  رند که در نتیجهپرندگان بیشتر تمایل به نشستن روي خطوط مذکور را دا

 توزیع، افزایش می یابد )علی رغم آنکه ولتاژ این خطوط پائین تر است(.

 می باشد، پرندگان مهاجرت و کوچ مسیر در اگر برق انتقال خطوط با پرندگان برخورد که است ذکر به الزم 

 انجامد. می سوزي آتش و برق خاموشی به امر این که دهد رخ بارها تواند

 براي جلوگیري و کنترل تصادم و برق گرفتگی پرندگان رهنمودهاي زیر توصیه می گردد:

 .نباشد پرندگان مهاجرت مسیر در امکان حد تا که پذیرد صورت اي گونه به باید انتقال خطوط طراحی    •

فاصله  مچنین اگره است، یالزام برق توزیع و انتقال خطوط بین( اینچی 60) متري 1/ 5 فضاي رعایت  •

 گذاري امکان پذیر نیست، تجهیزات در زمین کار گذاشته شده و با روکش هاي مخصوص پوشانده شوند.

 .گردد نصب زیرزمین در توزیع و انتقال خطوط بحرانی، طبیعی هاي زیستگاه مثل حساس مناطق در    •

بازدارنده ها و منحرف کننده ها( ضروري  ها، النب ازجمله)  پرندگان دید میدان تقویت جهت اشیایی نصب    •

 است.



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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 جهت الزم موانع یا و( برق هاي سیم عبور محل از باالتر) پرندگان سازي النه براي مناسب هاي جایگاه  •

 .شوند ایجاد پرندگان گرفتگی برق  از جلوگیري

   

 تغییر زیستگاه آبی

راه هاي دسترسی مورد نیاز براي این خطوط در زیستگاه  و تاسیسات برق، توزیع و انتقال خطوط ساخت       

هاي آبی منجر به تخریب بستر رودها، تاالب ها و از بین رفتن گیاهان زیستگاه آبی می گردد. همچنین رسوب 

و فرسایش حاصل از فعالیت هاي مرحله ساخت، توفان هاي شدید و جاري شدن سیالب در منطقه منجر به 

 هاي آبی مذکور می شود. گل آلود شدن زیستگاه

 

 

 توصیه هاي الزم براي جلوگیري و کنترل اثرات بر زیستگاه هاي آبی عبارتند از:

 ها، آبراه ویژه به آبی هاي زیستگاه در فرعی هاي پست و برق هاي دکل ساخت از جلوگیري   •

 .هستند ماهیان ریزي تخم محل که مناطقی و ها تاالب

 وط انتقال و آبراه ها، الزم است راه دسترسی براي ماهیان از جملهخط بین تقاطع ایجاد هنگام   •

 پل ها، زیرگذرها و یا سایر روش هاي تایید شده، لحاظ گردد.

 آبی هاي زیستگاه مجاورت و حاشیه در گیاهان تخریب و پاکتراشی رساندن حداقل به        •

 ها آبراه محدوده در آالت ماشین از استفاده عدم        •

 انتقال هاي کابل اینصورت غیر در. شود خودداري آبی حساس هاي زیستگاه از ها عبورکابل از المقدور حتی   •

 داشته وجود نیز دور راه از آنها پایش و کنترل امکان و شوند نصب سپس شده، قرارداده ها لوله داخل در برق

 .باشد

 اران دریایی، پایش و بررسی شود.ندپستا تردد و زیست مکان در ها کابل عبور مسیر        •

 و دریایی پستانداران ولد و زاد گیري، جفت دوران طول در زیردریایی هاي کابل نیزکارگذاري و عبور از   •

 .شود خودداري ماهیان ریزي تخم فصل

  



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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 استفاده از آفت کش ها

 اختصاص ها کش آفت از استفاده نحوه و نوع انتخاب به ها، آفت با مبارزه مدیریت و استراتژي از بخشی     

 .گیرد قرار مدنظر باید که باشد می ها کش آفت از استفاده مورد در احتیاطی اقدامات بعدي هاي گام. دارد

  

 انتخاب نوع آفت کش ها

 در انتخاب آفت کش ها باید گزینه هاي زیر در نظر گرفته شود:

 هاي کش آفت دسته آن از باید صورت این غیر در ،نگردد استفاده مصنوعی هاي کش آفت از المقدور حتی   •

( مجوز استفاده از آن ماده را تایید FAO) متحد ملل کشاورزي و خواروبار سازمان که گردد استفاده مصنوعی

 و ثبت کرده و نحوه استفاده از آن را نیز بیان نموده است.

 آنها با مبارزه نحوه و ها آفت نوع ییشناسا جهت...  و هرز هاي علف ها، آفت کارشناس انتخاب        •

 آنها بردن بین از و جابجایی دفع، هرز، هاي علف مکانیکی هاي کننده کنترل از استفاده        •

 ن و کنترل بیولوژیکی آفاتپرندگا حشرات، مثل مفید جانداران از استفاده        •

 هیگیا پوشش مدیریت و نظر مورد نواحی در احشام چراي        •

 اقدامات احتیاطی 

 :گیرند کار به را زیر احتیاطی اقدامات باید کاربران باشد، الزم ها کش آفت از استفاده چنانچه  

 آنها صحیح آموزش از نمودن حاصل اطمینان و افراد به نامه گواهی ارائه و آموزش   •

 میزان و زمان  منطقه، زیست محیط شرایط با ارتباط در الزم اطالعات باید ها کش آفت از استفاده جهت   •

 .شود بایگانی و ثبت باید فوق اطالعات کلیه و باشد اختیار در ها کش آفت مصرف

 بهداشت سازمان توسط شده توصیه بندي رده از تر پایین که هایی کش آفت از استفاده عدم   •

ش هاي الزم در این زمینه را ( هستند. این مواد نباید در دسترس افرادي قرار گیرد که آموزWHO) جهانی

 ندیده اند و تجهیزات و امکانات الزم را نیز در اختیار ندارند.

توصیه هاي ارائه شده  رد استفاده در دفع آفات مطابق باوم هاي دستگاه (تنظیم) نمودن کالیبره و نگهداري   •

 توسط سازندگان دستگاه ها



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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 جهت خشکی، با ها خندق و ها دریاچه ها، تاالب نهرها، رودها، ها، رودخانه آبی، منابع بین حائل استقرار   •

 .آبی منابع به ها کش آفت انتقال و ورود از جلوگیري

 تصادفی هاي ریزش از ناشی زمینی زیر و سطحی آبهاي ها، خاك آلودگی از پیشگیري جهت

 نحوه با ارتباط در زیر هاي توصیه مذکور، هاي محیط با مواد این شدن مخلوط و انتقال طول در ها کش آفت

 :گردد می ارائه ها آن جابجایی و ذخیره

 عالئم با همچنین و باشد  بسته و خنک خشک، که مخصوصی جاي و بندي بسته در ها کش آفت نگهداري   •

 آن در غذایی ماده نوع هیچ یا و داشته دسترسی مواد این به متفرقه افراد نباید. گردد شناسایی مخصوصی

اشد. الزم است اقدامات پیشگیري از امکان ریزش این مواد از انبار نگهداري و آلوده نمودن ب داشته وجود مکان

 خاك و آب در نظر گرفته شود.

 است الزم مذکور اقدامات براي و گرفته صورت ورزیده کارشناسان توسط باید ها کش آفت اختالط و انتقال   •

 .گردد استفاده مخصوص ظروف از

شده براي اهداف فوق نباید جهت سایر مصارف )از جمله نوشیدن آب( استفاده گردد.  استفاده ظروف از   •

همچنین الزامی است استفاده از این ظروف نیز بر طبق دستورالعمل هاي سازمان خواروبار و کشاورزي ملل 

 ( و تولیدکنندگان آنها باشد.FAOمتحد )

 اول آنچه "یاز و انبارگردانی با استفاده از اصل ن حد در ها کش آفت سازي ذخیره و خرید است الزامی   •

 انبار در استفاده قابل غیر هاي کش آفت ترتیب بدین. برسد انجام به "شود استفاده هم اول شده، خریداري

 مصرف  تاریخ و شده خارج رده از هاي کش آفت از استفاده شرایطی هر در عالوه به. داشت نخواهد وجود

برنامه مدیریتی باید شامل اقداماتی نظیر محدود نمودن استفاده، ذخیره و انهدام  این. تاس ممنوع گذشته

و تعهد کشور مصرف کننده عضو کنوانسیون  FAOآفت کش هاي از رده خارج شده مطابق با دستورالعمل 

سیون کنوان و میالدي( 1980 -بازل )کنوانسیون کنترل انتقاالت برون مرزي مواد زائد زیان بخش و دفع آنها

 تجارت در  روتردام )کنوانسیون آیین اعالم رضایت قبلی براي مواد شیمیایی و آفت کشهاي خطرناك خاص

 .باشد (میالدي2003 – المللی بین

 ها کش آفت سازي رقیق قبیل از)  مجدد استفاده جهت آالت ماشین شستشوي از حاصل آب آوري جمع   •

 (مصارف سایر و

 استانداردهاي مطابق شده، پوشیده ها کش آفت از استفاده هنگام در که محافظی لباس هاینک از اطمینان   •

 شود. برده بین از یا تمیز محیطی، زیست

  



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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 ن نگهدارنده( پوشاندهالزم به ذکر است سطح زیادي از دکل هاي چوبی از آفت کش ها )به عنوا

هایی که  کش آفت معموالً. شود جلوگیري ها قارچ و حشرات ها، باکتري برابر در شدن فاسد از تا شوند می 

 براي محافظت از دکل هاي برق به کار برده می شوند، از نوع روغنی می باشند )مانندکرزئوزوت و پنتاکلروفنل(.

 زیست محیط بر که سمی اثرات علت به  افظ در بعضی از کشورهاالزم به ذکر است استفاده از این مواد مح

 .است شده محدود کنند، می وارد

 توصیه هاي الزم جهت کنترل و جلوگیري از اثرات مواد محافظ چوب دکل ها، عبارتند از:

 .باشند داشته فاصله یکدیگر از متر سانتی 30 کمتراز نباید ها دکل تراز سطح    •

 .باشند مقاوم شیمیایی تغییرات و شدن شسته مقابل در باید ضروري تجهیزات نوانع به ها دکل    •

 استیل و فایبرگالس بتون، چون موادي از که هایی دکل از استفاده خصوص در منفعت و هزینه برآورد    •

 .اند شده ساخته

 ها کش آفت جاي به مس نیترات چون دیگري نگهدارنده مواد از استفاده    •

 ایی نداشته باشند.شیمی هاي فعالیت جامد، زائد مواد که نحوي به شده استفاده هاي دکل بهداشتی فند    •

 و هوا به سوزاندن از ناشی گازهاي انتشار علت به باید بازیافت یا سوزاندن طریق از ها دکل دفع   •

 .پذیرد صورت ویژه مراقبت با شیمیایی انفعاالت و فعل

  

 اك و سایر موادشیمیاییاستفاده از مواد خطرن

(، هگزا  PCBواد عایق مانند انواع ایزومرهاي کلردار بی فنیل)م را بخش این شیمیایی و خطرناك مواد      

 ( و انواع سوخت ها تشکیل می دهند.SF6فلورید سولفور)

 

 مواد خطرناك

 (PCB) کلرینه پلی فنیل بی  ·

ک کردن ترانسفورماتورها بکار رفته و بین مواد موجود، روغن هاي عایق کننده با درجه خلوص باال براي خن

کارگاه هاي نگهداري  ادیر آنها در پست هاي فرعی برق ویک عایق الکتریکی ایجاد می کنند که بیشترین مق

 وجود دارد.



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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( به طور گسترده اي به عنوان یک مایع دي الکتریک براي ایجاد عایق الکتریکی PCB) بی فنیل پلی کلرینه

زیان آور( برسالمت انسان و محیط زیست ) ماده به علت تاثیرات بالقوه مضراده می شود. استفاده از این استف

 توصیه هاي مدیریتی عبارتند از: PCB  ممنوع شده است. در خصوص

، ذخیره سازي آن ها با رعایت PCB حاوي الکتریکی تجهیزات سایر و موجود هاي مبدل جایگزینی   •

 زم، آلودگی زدایی و دفع واحدهاي آلودهاستانداردهاي ال

باید روي یک بالشتک بتونی با تسمه هاي  PCBاز دفع نهایی، مبدل هاي بالمصرف و تجهیزات حاوي  قبل   •

 کافی که بتواند مواد مایعی که از این مخازن تراوش می کند را نگه دارد، قرار گیرند.

 .باشد مسقف است الزم باران، ریزش از ظتحفا براي ماده این سازي ذخیره انبار         •

 باید تسهیالت مناسب در نظر گرفته شود. PCB جمله از خطرناك زایدات ایمن دفع و انتقال جهت        •

 باید ارزیابی و بررسی شود. PCBخاك اطراف تجهیزات حاوي         •

  

 (SF6) سولفور فلورید هگزا 

ت به عنوان عایق گازي تجهیزات الکتریکی، کابل ها، خطوط انتقال ( ممکن اس SF6) سولفور فلورید هگزا 

لوله و مبدل ها استفاده شود. همچنین این ماده ممکن است به عنوان یک جایگزین براي عایق روغنی بکار 

 رود. با این وجود، استفاده از این گاز گلخانه اي با توجه به پتانسیل قابل مالحظه آن در ایجاد گرمایش جهانی

 (، باید به حداقل برسد.CO2نسبت به دي اکسید کربن)

کیلوولت(، باید از تجهیزاتی با  350در مواردي که این گاز جهت ولتاژهاي باال استفاده می شود )بیشتر از 

 ( استفاده گردد.%99حداقل میزان نشت )با ضریب اطمینان 

  

 ایمنی و بهداشت شغلی

 اتکا با سازمان یک. است کاردان و تجربه با آگاه، انسانی نیروي مان،ساز هر هاي سرمایه مهمترین از یکی   

 رهگذر این در اما. بردارد گام صنعتی و اقتصادي خودکفایی جهت در تواند می خود انسانی توان پر نیروي به

با  ض تهدید قرار می دهد. از این رو بایدمعر در را انسانی نیروي لحظه هر که دارد وجود مختلفی مخاطرات

آگاهی از خط مشی ایمنی و بهداشت و رعایت مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه، کارکنان را از خطرات دور 

 نمود و این سرمایه با ارزش را حفظ کرد.



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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 مهمترین خطرات مربوط به انتقال و توزیع نیروي برق، عبارتند از:

 خطوط و تجهیزات برق دار 

 کار در ارتفاع دکل ها و بناها 

  هاي مغناطیسی و الکتریکیمیدان 

 خطوط و تجهیزات برق دار 

 تجهیزات و خطوط با تماس از ناشی شغلی خطرات معرض در کارگران که دارد وجود امکان این      

ر( قرار گیرند. اقدامات احتیاطی در این رابطه، تعمی و نگهداري برداري، بهره و اجرا ساخت، مراحل در) دار برق

 عبارتند از:

 را مربوطه گواهی و دیده آموزش که کارگرانی به الکتریکی تجهیزات تعمیر و نگهداري نصب، مجوز اياعط   •

 .اند نموده دریافت

شده در ارتباط با  تدوین استانداردهاي ایمنی، اصول دقیقاً دیده، آموزش کارگران اینکه از اطمینان حصول   •

موارد اضطراري و اصول کمک هاي اولیه و نجات شخص ایمنی شغلی را رعایت کنند و با روش هاي مربوط به 

 برق گرفته کامالً آشنا باشند.

 باید کنند، می کار انتقال و توزیع هاي سیستم با که شرایط واجد یا دیده آموزش کارمندان   •

م )در مدار(، تخمین ولتاژ قسمت هاي گرم، تشخیص دقیق حداقل گر هاي قسمت دادن تشخیص توانایی

اي ولتاژهاي خاص خطوط گرم، کسب اطمینان از استفاده صحیح از تجهیزات و روش هاي خاص فاصله بر

 ایمنی هنگام کار با سامانه الکتریکی را داشته باشند.

 .بگیرند قرار برق انتقال تجهیزات و انتقال خطوط معرض در نباید اند، ندیده کامل آموزش که کارگرانی   •

 تعیین. گردد تعیین الزم هايآزمون یا هابازرسی انجام طریق از موجود شرایط باید کار نوع هر انجام از قبل    •

ها، محل دار، وضعیت پایهرقو تجهیزات ب خطوط مشخصات تعیین: شامل باال در شده ذکر موجود شرایط

 باشد.هاي ارتباطات و سایر عوامل میاستقرار مدارها و تجهیزات مربوط به خطوط نیرو و کلیه سرویس

 تشخیص برقبی دیگري مناسب طرق از یا الزم هايآزمون طریق از که هنگامی تا نیرو تجهیزات و خطوط    •

 د شد.خواهن تلقی داربرق نشوند، داده

 .شود مشخص باید کار ولتاژ آنها، مجاورت در یا تجهیزات و خطوط روي بر عملی یا اقدام هر انجام از قبل        •

 در باید شود، داده لخت دست روش با داربرق خطوط روي بر کار اجازه آنها به اینکه از قبل کارکنان کلیه   •

 .باشند کرده تمرین و دیده تعلیم مربوطه، ایمنی مقررات رعایت و لخت دست با کار زمینه



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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دار فشار قوي باید مراتب زیر مورد قبر اجزاء یا خطوط روي بر لخت دست با کار روش از استفاده از قبل        •

 بررسی قرار گیرد:

 .شود انجام آن روي بر عملیات باید که مداري کار ولتاژ ـ         

 زمین از داربرق يهاقسمت دیگر و خطوط مجاز آزاد فواصل ـ         

 باالبر تأسیسات کار مجاز ولتاژ حدود ـ         

و آزمایش شده دار طراحی، ساخته منظور کار با دست لخت بر روي خطوط برقبه که تجهیزاتی از باید        •

 باشد، استفاده شود.

 مهارت کار این انجام براي و دیده تعلیم لخت دست با کار منظوربه که فردي وسیلهبه باید عملیات کلیه   •

 .گردد نظارت حضوراً باشد، کرده کسب را الزم

بینی شده باید استفاده دار پیشمنظور کار با دست لخت بر روي خطوط برقهیزاتی که بهتج و ابزار از فقط   •

 صورتی تمیز و خشک نگهداري شوند.گردد و این ابزار و تجهیزات باید به

 بر کار شروع از قبل باید باشد عملی کهمواردي در را مدارها قطع کلیدهاي مجدد وصل خودکار وسایل    •

 .انداخت کار از داربرق تجهیزات یا خطوط روي

 اجسام، سقوط خطر که هاییکارگاه در کار موقع در و داشته مطابقت استاندارد با باید کالهحفاظتی   •

 .گیرد قرار استفاده مورد کارگران توسط دارد وجود سوختگی یا گرفتگیبرق

مورد  داربرق تجهیزات یا خطوط مجاورت در نباید دیگر هادي جنس از یا فلزي حمل قابل هاينردبان   •

هاي هاي فشار قوي که در آنها نردباناستفاده قرار گیرد مگر در مورد کارهاي اختصاصی نظیر کار در پست

هاي هادي باید به طور وضوح ري را بوجود آورند. نردبانهاي هادي خطر بیشتعایق ممکن است از نردبان

 عمل آید.هاي الزم در موقع استفاده اختصاصی از آنها بهگذاري شده و کلیه احتیاطعالمت

 طرزبه باید گیردمی قرار استفاده مورد تأسیسات از برداريبهره در که آن نظایر و دارقالب هاينردبان   •

 .آید عمل به جلوگیري  ها آن تصادفی مکان تغییر از تا شود محکم مطمئنی

هاي باال باشد، نیز موجب آزمون طبق پرشکارخانه سازنده که مشخصات آن به گواهی فاقد هايپرش    •

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.می

 از استفاده از قبل فاصلهبال. گیرند قرار بازرسی مورد استفاده از قبل روزانه باید داربرق خطوط لوازم کلیه   •

 نوع عیب آن را از کار خارج نمود.ده و در صورت مشاهده هر کر تمیز مشابه مواد یا پارچه با را آن باید ابزار



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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 در یا داربرق خطوط روي در کار موقع در نباید هادي الیاف داراي یا فلزي گیرياندازه نوارهاي یا مترها   •

 .گیرند ارقر استفاده مورد آنها مجاورت

گیرند دار یا در حوالی آنها مورد استفاده قرار میت برقتجهیزا یا خطوط روي بر که هیدرولیکی ابزارهاي کلیه   •

هایی از جنس عایق بوده و تحمل فشار آن براي کار عادي دستگاه کافی باشد. مقررات باید مجهز به لوله

 ها نیز باید رعایت شود.ع دستگاهمخصوص این نو

 گیرند باید:ا در اطراف آنها مورد استفاده قرار میی داربرق تجهیزات و خطوط روي بر که بادي ابزارهاي کلیه   •

 هایی از جنس عایق بوده و تحمل فشار آن براي کار عادي دستگاه کافی باشند.ـ مجهز به لوله

 آوري رطوبت برروي کمپرسور باشند.ـ داراي دستگاه جمع

 الکتریکی نظر از باید باالبر دیرك به مجهز خودروهاي دار،برق تجهیزات یا خطوط حوالی در کار موقع در   •

 این در که) آید بوجود افراد تماس از جلوگیري منظور به مانع و حصار آن اطراف در یا شده وصل زمین به

 عایق شود. زمین از نظر مورد کار منظور به یا و( شده تلقی داربرق صورت

 بوده آنها دسترس در داربرق تجهیزات یا خط که باشند وضعی در دارند قرار سبد در که افرادي یا فرد راگ   •

 تأسیسات یا برج یا تیر بین دیگري تجهیزات یا مصالح نوع هیچ نباید باشد نشده محفوظ عایقی وسایل با و

 .شود بدل و رد دیرك، سبد و مشابه

  

ل او باید زمین به مربوط انتهاي( برقبی و داربرق خطوط روي کار مورد در) زمین اتصال برقراري موقع در   •

 وصل شده و سپس انتهاي دیگر با استفاده از وسایل عایقی یا سایر وسایل مناسب، وصل و یا قطع گردد.

 وسایل سایر و عایقی کار وسایل از استفاده با زمین اتصال وسیله اول باید زمین اتصال برچیدن موقع در   • 

 .شود باز تجهیزات یا خطوط از مناسب

ارکنان و حصول اطمینان از سرعت عمل وسایل حفاظتی باید در موقع استفاده از ک از خطر رفع منظوربه   • 

 .زمین آنها به حد کافی پایین باشدالکترودهاي زمین مقاومت 

 اتصالی هايجریان هدایت به قادر که برج بخصوص بست از استفاده با باید هابرج طریق از زمین اتصال   • 

 .گردد عملی باشد شده بینیپیش



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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 قادر باید گرددمی وصل شده کوبیده یا شده دفن زمین الکترود یا برج زمین به که زمین اتصال هادي یک   • 

 مس جنس از هادي یک معادل آن هدایت قابلیت حداقل و بوده شده بینیپیش اتصالی هايجریان هدایت به

 .باشد مربع مترمیلی 35 مقطع هب

 .شود متوقف باید مربوطه عملیات باشد داشته وجود کار محل در برق و رعد وقوع احتمال چنانچه    • 

  

 کار در ارتفاع دکل ها و بناها 

 کار از ناشی شغلی خطرات معرض در برداري بهره و نگهداري ساخت، مراحل حین در است ممکن کارگران    

 ت پیشگیرانه و کنترلی جهت کار در ارتفاع عبارتند از:اقداما. گیرند قرار ارتفاع در

 کار تضمین براي استحکام نظر از بناها کنترل        •

 برابر در حفاظتی اقدامات از استفاده و رفتن باال هاي روش آموزش شامل سقوط، حفاظتی برنامه اجراي   •

 کارگران درصورت سقوط و... نجات و سقوط از فاظتح تجهیزات تعویض و نگهداري بازرسی، سقوط،

 متري 7 ارتفاع در اوقات گاهی یا و متري 2 ارتفاع در کار مثالً ) درصد 100 حفاظت براي معیاري اعمال   •

 حرکات و ها برج ساختمان با متناسب باید سقوط از حفاظت هاي سامانه ،(دارد بستگی فعالیت نوع به که

 دیگر براي افراد باشند. جاي به جایی از حرکت و نزول فرود، الزمه،

 سقوط از حفاظت هاي سامانه از استفاده نمودن آسان جهت برج، هاي قسمت روي بر مناسب هاي بست        •

 .شوند نصب

 آموزش کامالً  باید نیز آن متصدي و قرارگرفته نگهداري و بازرسی مورد درستی به باید کشش تجهیزات        •

 .دباش دیده

 ابزار استاندارد براي باال بردن یا پایین آوردن ابزار و مواد در بناها براي کارگران استفاده شود. کیسه یک   •

 حفاظتی تسمه و طناب به مجهز کمربندهاي از باید تأسیسات دیگر و هابرج تیرها، باالي در کار هنگام   •

افراد در برابر سقوط اجسام، برق  ایمنی نظر از يبیشتر خطر کمربند، از استفاده اینکه مگر شود استفاده

 گرفتگی یا سوختگی ایجاد نماید.

 نگهدارنده عنوانبه توانمی کمربند از. باشند داشته مطابقت استاندارد با باید حفاظتی هايطناب و کمربندها   •

. کمربندها باید نمود استفاده نیز( باشدمی کارگر حفاظت تأمین که) آن اصلی استفاده مورد بر عالوه کار ابزار

 فاقد هر نوع حلقه و قالب فلزي اضافی جز آنچه در استاندارد ذکر شده باشد.



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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 را آنها بودن، عیببی از اطمینان حصول براي باید ایمنی هايطناب و کمربندها از استفاده از بعد و قبل   •

و از آن باید فقط براي عملیات  ساخت وارد ايضربه نیروي نباید ایمنی هايطناب به. داد قرار بازدید مورد

اینچ(  8/5میلی متر)  16هایی باید از نجات اضطراري مانند پایین آوردن افراد استفاده نمود. قطر چنین طناب

ز فرسوده و کهنه شدن کمتر نباشند جنس آنها نیز از نایلون یا ماده مشابه با استحکام زیاد باشد و باید قبل ا

 .تعویض شوند

 ند باید از مواد غیر هادي باشند.گیردار مورد استفاده قرار میهایی که در نزدیکی خطوط برقنابط        •

 .کنند استفاده نیز ثانویه ایمنی  سیستم از ارتفاع در کار زمان باید کارگران        •

ابه باید بررسی الزم از نظر مش مرتفع تأسیسات سایر و هاداربست ها،نردبان تیرها، از صعود به اقدام از قبل   • 

 عمل آید.تعیین مقاومت آنها در برابر نیروهاي اضافی یا اهرمی که بر آنها وارد خواهد شد، به

 به را آنها باید عملبه اقدام از قبل نباشد ایمن مشابه تأسیسات یا تیرها از صعود است ممکن مواردي در   •

 .نمود ایمن دیگري، قبول قابل هايروش یا کردن حائل کردن، مهار وسیله

اهد شد باید خو وارد مشابه تأسیسات یا تیرها بر بعداً  که نیرویی کابل، یا هادي برچیدن یا نصب از قبل   •

 مورد توجه قرار گرفته و اقدام الزم جهت جلوگیري از انهدام اجزاء یا اشیاء حامل نیرو به عمل آید.

 جرثقیل، کمکبه داربرق تجهیزات یا خطوط نزدیکی در زمین از تیرها کندن یا حمل کاشتن، موقع در   •  

براي جلوگیري از تماس این وسایل با خطوط یا  الزم احتیاط باید مکانیکی، وسایل سایر یا پایه سه دیرك،

 رها یادار با دست لخت انجام شده و یا از حصاعمل آید مگر در مواردیکه کار بر روي خطوط برقتجهیزات به

 سایر لوازم حفاظتی استفاده شود.

دار تجهیزات برق این صورت این غیر در شوند وصل زمین به مؤثري و مطمئن نحو به باید باالبر تجهیزات   •

دار در اطراف آن حصارها موانعی تلقی شده و باید در موقع استفاده از آنها در نزدیکی خطوط یا تجهیزات برق

 بوجود آورد.

 تحکیم و تعادل حفظ منظوربه باید مربوطه خودروي حایل هايپایه باالبر، وسیله دیرك کردنبلند از لقب   • 

ثري به زمین وصل شود. در صورت برقراري اتصال زمین مؤ و مطمئن نحو به خودرو بدنه و شده تنظیم آن

 دار تلقی گردد.ت برقعملی نشود باید در اطراف خودرو موانع حفاظتی احداث شود و خودرو جزء تجهیزا

 و بازدید مورد( سبد در چه و خودرو در چه) هاکنترل کلیه باید کار وضع در باالبر دیرك دادن قرار از قبل   • 

 باشند.نقص بودن آنها محرز شده و اطمینان حاصل شود که آماده به کار میگیرند تا بی قرار آزمون



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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 شرایط تغییر یا شود کار باالتري ولتاژ روي بر است قرار که روز طول در بار هر یا کار شروع از قبل روز هر   • 

عمل آید. سبدهاي هوایی که به دیرك نشت جریان تعیین آزمون باید سازد الزم را اضافی آزمون انجام کار

 گیرند باید تحت آزمون جریان نشت قراردار مورد استفاده قرار میبراي کار با دست لخت بر روي خطوط برق

دقیقه در تماس با منبعی که ولتاژ آن  3مدت حداقل شود که سبد را بهاین ترتیب اجرا میگیرند. آزمون به

میکروآمپر به ازاء هر 1دهند. جریان نشت نباید از مساوي ولتاژي است که بر روي آن کار خواهد شد قرار می

ت هر نوع ایرادي در کار تجهیزات، عملیا کیلووات )ولتاژ اسمی فاز به فاز( تجاوز نماید. در صورت مشاهده

 مربوطه باید فوراً متوقف گردد.

دار مورد ي خطوط یا تجهیزات برقرو بر لخت دست با کار به مربوط عملیات در که باالبري وسایل کلیه   •

 هاي مضاعف )در پایین و باال( باشد.گیرند، باید داراي فرماناستفاده قرار می

 باالبري دستگاه از اگر. باشد عملی سادگیبه سبد در واقع کارکنان براي باید باالیی هايانفرم به دسترسی   • 

 سادگی از هر دو سبد قابل دسترسی باشند.د به بای هافرمان شود استفاده است سبد دو به مجهز که

 باالیی هايفرمان هب نسبت فرمان صدور نظر از و گرفته قرار دیرك ته نزدیکی در باید پایین هايفرمان   •

 باشندمی کردن عمل حال در باال هايفرمان کهوقتی حتی موقع هر در بتوان طوریکهبه. باشند داشته اولویت

 دلخواه عمل نمود.ات آنها را لغو و به دستور پایین از

 مواقع در یا باشد ادهد را کار این اجازه سبد در واقع فرد کهموقعی در جز دیرك پایین هايفرمان از استفاده   • 

  .باشدمی ممنوع اضطراري

  

 پوسته به دیگري مناسب طریقه یا پا ساق هايبست یا هادي جنس از هاییکفش از استفاده با باید کارکنان   •

 .گردند وصل سبد

 شود. هادي استفاده وم با توجه به ولتاژ کار باید از پرده الکترواستاتیک مناسب یا لباسلز موارد در    •

 هايپوسته نمایند حاصل تماس شد خواهد کار آن روي بر که داريبرق قسمت با کارکنان اینکه از قبل   • 

 مت، باقی بمانند.قس آن روي بر کار خاتمه تا و شده متصل داربرق قسمت به مطمئنی طور به باید سبد

دن لوازم از زمین به سبد یا دیرك ممنوع یله )مانند طناب و غیره( براي باال کشیوس نوع هر از استفاده    •

 باشد.می

 دیگري ءشی هیچ نباید کار ابزار یا تسلیح هايمفتول یا( جامپر) اتصال هايسیم جز باالبر وسیله سبد در   •

 .باشد داشته وجود است متر 92/0 از بیش آن طول که هادي جنس از



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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شرطی که به کمک سبد نگهداري نشوند( و زمین )به توان بین خطایی از جنس غیر هادي را میهطناب   •

 مورد استفاده قرار داد.

 نیروي از بیش نیروهایی تحت بار، نگهداشتن یا کردن بلند منظور به نباید عایق دیرك باالیی قسمت و سبد   •

 .گیرد قرار سازنده وسیلهبه شده توصیه

گیري هاي اندازهدار از میلهکار بر روي خطوط برق مجاز هوایی فواصل حداقل کنترل براي شودمی توصیه   •

 از جنس عایق استفاده شود.

 

 ( EMFمیدان هاي الكتریكی و مغناطیسی)

 در بیشتر کنند، می کار برق انتقال خطوط مجاورت در که کارگرانی به نسبت الکتریکی صنایع کارگران  

شغلی در این  EMF ایمنی برنامه. دارند رارق مغناطیسی و الکتریکی هاي میدان از ناشی پرتوهاي معرض

 زمینه عبارتند از:

مغناطیسی، ممیزي پرتوهاي میدان هاي الکتریکی  و الکتریکی هاي میدان پرتوهاي پتانسیل شناسایی        •

 و مغناطیسی در پروژه هاي جدید و استفاده از کارگران آموزش دیده در این زمینه

 مغناطیسی و الکتریکی هاي میدان پرتوهاي از ناشی شغلی خطرات شناسایی زمینه در کارگران آموزش         •

 در این زمینه دیده آموزش کارگران از استفاده ترجیحاً و

 محدود و مناطق سایر با مغناطیسی و الکتریکی هاي میدان پرتوهاي از ایمن مناطق شناسایی و استقرار        •

 زمینه این در الزم هاي زشآمو ارائه و کارگران دسترسی کردن

پرتوها اخطار  از معینی سطح در تا هستند مجهز هشداردهنده هاي دستگاه به که تجهیزاتی از استفاده        •

 دهند.

 فاصله افزایش پرتوها، معرض در گرفتن قرار زمان کاهش چون مواردي است الزم عملیاتی هاي طرح در     •

 .بگیرد قرار توجه مورد حفاظتی مواد از استفاده یا کارگر و پرتو تولید منبع بین

  

 اصول کلی و استانداردهاي مربوط به تابلو هاي برق و محفظه هاي الكتریكی

              تابلوي برق در حقیقت یک محفظه می باشد که تجهیزات الکتریکی را در بر می گیرد و البته تابلو ها 

   .… ماتیک نیز باشند مانند شیر هاي برقی ، کمپرسور ومی توانند در بر گیرنده تجهیزات پنیو



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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 تابلوهاي برق

تمام بسته دیواري که خود این تابلو ها می توانند -سلولی -انواع تابلوها :تابلوي ایستاده قابل دسترسی از جلو

  نیمه اصلی و فرعی باشند -اصلی

 .تابلوي اصلی: در پست برق و بطرف فشار ضعیف ترانس متصل است

ابلوي نیمه اصلی :اینگونه تابلو ها ي برق بلوك ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و ازتابلوي ت

 . اصلی تغذیه می شود

روشنایی و غیره به کار می رود و از  -تابلوي فرعی: براي توزیع و کنترل سیستم برق خاصی مانند موتور خانه

 .تابلوي اصلی تغذیه می شود

  

خانه از نوع ایستاده و بقیه تابلوها از نوع توکار تمام بسته می باشد )در این ساختمان لو هاي موتورمعموال تاب

به این شکل می باشد(در این ساختمان لیستی تهیه شده که شامل قطعات مکانیکی و الکتریکی داخلی  "تماما

 -آالت یرق -اي جانقشه - کاري گرن نوع -روبند –فریم تابلو  -تابلو می باشد. این لیست شامل ضخامت ورق 

نال )رنگ سیگ چراغ – تابلو اسم - تابلو سازنده شرکت اسم( اضطراري - نرمال - درب دو -درب یک)تابلو نوع

 تکفاز) مینیاتوري کلید – فیوز پایه بعالوه تابلو داخل فیوزهاي مشخصات(  فیوز - المپ نوع - وات -تعداد –

 مشخصات - ترمینال مشخصات(  کامل مشخصات با) گردان کلید– کنتاکتور -هرل( تحمل قابل ولتاژ -فاز سه -

طریقه  -نوع سیم کشی خط به تابلو  -تابلو داخلی کشی سیم نوع - شین پشت هاي مقره -نول - فاز شین

 خطوط گذاري شماره –استفاده از کمربند( استفاده از سیم یک تکه در تابلو -انتقال سیم در تابلو)ترانکینگ

 باعث مشخصات این وجود. باشد می کامل مشخصات با عناوین این تمام.  کابلشو از استفاده– ترمینال وير

 .و تعویض آسانتر می شود کمتر خطر -تابلو بیشتر عمر

 START- STOP در بعضی از تابلو ها روي درب تابلو ها یک سري کلید وجود دارد

 .ن روشنایی و یا موتور به کار می رودیا یک کلید گر دان که براي روشن و خاموش کرد 

نقشه داخل  -2رایزر دیاگرام که مکان تابلو در آن قید شده است , - 1براي تابلو ها دو نوع نقشه می کشند  

 فیوز و کلیدها در آن کشیده شده است( -تابلو )که خطوط 

   



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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تفاده شود کلید باید قبل از فیوز نصب کلید ورودي باید خودکار باشد. در مواردیکه از کلید و فیوز جداگانه اس

شود . بطوریکه با خاموش کردن کلید , فیوز نیز قطع شود. کلید اصلی حتی االمکان گردان باشد و از فیوز 

 .فشنگی استفاده شود

 .ولت با مقطع مناسب انجام شود1000سیم کشی داخلی تابلو با سیم مسی تک ال با عایق حداقل  

 160سانتیمتر بیشتر نباشد و همچنین قسمت میانی از سطح زمین 175 ته کلید تابلوارتفاع با الترین دس 

 .سانتیمتر باشد

 16براي پریزبا کلید مینیاتوري  2 /5آمپر و سیم  10براي روشنایی با کلید مینیاتوري 5/1استفاده از سیم 

 .آمپر می باشد

 ایمنی تابلوهاي برق-تست وبازرسی فنی 

-2(  تجهیزات و ها دستگاه) سیستم حفاظت-1 ي جنبه سه  از  منی ، تابلو هاي برقای-تست و بازرسی فنی

 .است اهمیت حائز  سوزي آتش و حریق از گیري جلو-3و گرفتگی برق مقابل در انسان حفاظت

 بررسی و ارت هاي شینه  تست کلید هاي مینیاتوري و تست و بازرسی اتصاالت نول و هادي حفاظتی همچنین

 توجه مورد باید  برق تابلوهاي ایمنی و فنی هاي بازرسی  در که است مهمی موارد جمله از سیمها مقطع سطح

 رشته  گارگاه ها توسط مشاوران حفاظت فنی وزارت کار و صنایع در ها بازرسی و تست گونه این.  گیرد قرار

 .شود می انجام اند نمده اخذ پراونه فنی حفاظت عالی شوراي از که برق ایمنی ي

 : تابلو ها باید با مقررات زیر مطابقت داشته باشند

آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی کارگاه ها ) مصوب شوراي عالی حفاظت فنی(  19الف ( طبق ماده 

،تابلو هاي برق و جعبه تقسیم ها ونظایر آن باید به گونه اي نصب شوند که از تجمع ونفوذ آب در داخل آن 

 .ها جلوگیري شود

( هر تابلو باید به یک کلید اصلی جدا کننده قابل قطع و وصل زیر بار و یا کلید خودکاري که به عنوان کلید ب

مجزا کننده هم عمل می نماید مجهز باشد. جریان نامی این کلید باید متناسب با شرایط مورد نیاز مصارف و 

کلید در برابر اتصال کوتاه نباید کمتر از  حداقل برابر جریان مصرفی کل تابلو باشد و جریان نامی ایستادگی

 .جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب آن باشد

پ( هر تابلو باید به وسیله ي حفاظتی )کلید خودکار،فیوز (مخصوص خود مجهز شود جریان نامی وسیله ي 

قل جریان نامی و یا حفاظتی متناسب با شرایط مورد نیاز مصارف تغذیه شونده توسط آن تابلو و همچنین حدا

جریان مصرفی کل تابلو انتخاب می شود.چنانچه تابلو با مدار مختص به آن از طریق تابلوي باال دست تغذیه 



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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شود وسیله ي حفاظتی آن مدار می تواند وسیله ي حفاظتی تابلو نیز به شمار آید ونیازي به پیش بینی وسیله 

 .حفاظتی مجزا در تابلو نخواهد بود

 . تابلو عالوه بر کلید اصلی جدا کننده به فیوز نیز مجهز باشد ،فیوز باید بعد از کلید نصب شود ت( چنانچه

ث(مدار تغذیه کننده وسایل کنترل واندازه گیري که از سیستم برق تابلو تغذیه می شود باید داراي وسیله 

 . حفاظتی مناسب خود باشد

ده شود ،باید یک سري فیوز یا کلید خود کار محدود کننده ج(اگر در یک تابلو از کلید هاي مینیاتوري استفا

ي جریان اتصال کوتاه ،باال دست آنها در تابلوي مورد بحث و یا در تابلوي باال دست وجود داشته باشد . در 

 :صورت استفاده از فیوز ،جریان نامی فیوز باالدست کلید هاي مینیاتوري ،نباید از مقادیر زیر یزرگتر باشد

 آمپر 63کیلو آمپر باشد ، 1/5جریان نامی قطع اتصال کوتاه یک یا چند کلید مینیاتوري تا اگر -

 . آمپر 100کیلو آمپر باشد  10تا  3اگر جریان نامی قطع اتصال کوتاه یک یا چند کلید مینیاتوري -

قسمت هاي برقدار ،)فازها چ( کلیه تابلو ها اعم از یک فاز و سه فاز ،عالوه بر شینه ها یا ترمینال هاي مربوط به 

یک شینه یا ترمینال داشته باشد . قابلیت هدایت الکتریکی  (PE) و خنثی (باید براي وصل هادي حفاظتی

 .شینه یا ترمینال هادي حفاظتی باید نظیر هادي هاي برقدار باشد

 

 آنچه در مورد تابلو برق باید بدانید

یزات الکتریکی را در بر می گیرد و البته تابلو ها می تابلوي برق در حقیقت یک محفظه می باشد که تجه

 .… توانند در بر گیرنده تجهیزات پنیوماتیک نیز باشند مانند شیر هاي برقی ، کمپرسور و

به طور کلی الزم به ذکر است که جهت فراگیري فنون مربوط به تابلوهاي برق نیاز به فراگیري چندین آیتم 

 : ختصار عنوان می کنماصلی می باشد که در ذیل به ا

 اصول کلی و استانداردهاي مربوط به تابلو هاي برق و محفظه هاي الکتریکی مانند درجه حفاظتی IP  و

 … و مقابله با عوامل جوي وSegregation درجه بندي جداسازي محفظه ها

 اصول تخصصی در مورد تابلو هاي برق ، مقادیر نامی مانند ولتاژ و جریان نامی و … 

 یی با تجهیزات الکتریکی و عملکرد آنها و نحوه انتخاب صحیح آنهاآشنا

 آشنایی با تاسیسات الکتریکی وآُشنا با محاسبات مربوطه 

  و الکتریکی پست طرح –آشنایی با دروسی مانند رله و حفاظت سیستم ها … 



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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 آشنایی با طراحی مدارات فرمان و کنترل و الجیک 

ه الزم است به صورت جداگانه اقدام به فراگیري نمود. البته وقتی تنها جهت فراگیري هر یک از فنون یاد شد

 .در مورد تابلو هاي برق صحبت به میان می آید آیتم هاي یک و دو فوق الذکر بسیار پررنگ تر می باشند

ند البته در حرفه تابلو سازي علوم مهم دیگري نیز نقش دارد که از نام بردن کلیه آنها صرف نظر می کنم مان

 ..… علم ارگونومی و

به صورت کلی در مورد تابلو هاي برق اصول کلی و استاندارد و همچنین تعاریف کلی وجود دارد و بسیار حائز 

 و رك – میزي – دیواري –اهمیت است مثال نوع تابلو از نظر ساختمان آنها به عنوان مثال تابلوهاي ایستاده 

 .است متفاوت نیز آنها کاربرد و دارند ديفر به منحصر ساختمان آنها از یک هر و …

همین جا الزم است به این نکته اشاره کنم که تشریح کلیه مسائل مربوط به تابلو هاي برق در این وبالگ غیر 

عملی است ولی با توجه به تقاضاي بسیار دوستانم در پست هاي بعدي مطالبی را به اختصار بیان خواهم کرد 

توجه به راهنمایی هاي من می توانند در این زمینه تحقیق کنند واطالعات الزم را و دوستان عالقه مند با 

بدست آورند و البته می توانند سواالت تخصصی خود را در کامنت ها عنوان کنند و من نیز در صورت امکان 

 .ز معرفی نمایمراهنمایی خواهم کرد. در این راستا قصد دارم نرم افزار ها و جزوات و لینک هاي مربوطه را نی

 :تابلوهاي برق

 

تمام بسته دیواري که خود این تابلو ها می توانند -سلولی -تابلوي ایستاده قابل دسترسی از جلو : انواع تابلوها

 .نیمه اصلی و فرعی باشند -اصلی

 

http://tablobarghi.ir/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/tablobarghi1/
http://tablobarghi.ir/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/tablobarghi2/


 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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 .در پست برق و بطرف فشار ضعیف ترانس متصل است :تابلوي اصلی

 

و ها ي برق بلوك ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و ازتابلوي اینگونه تابل: تابلوي نیمه اصلی

 .اصلی تغذیه می شود

 

روشنایی و غیره به کار می رود و از  -براي توزیع و کنترل سیستم برق خاصی مانند موتور خانه :تابلوي فرعی

 .تابلوي اصلی تغذیه می شود

 

http://tablobarghi.ir/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/tablobarghi3/
http://tablobarghi.ir/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/tablobarghi4/
http://tablobarghi.ir/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/tablobarghi5/


 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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ANSI  موسسه ملی استاندارد امریكایا (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) 

 

 ۰۰دستكش عایق کالس 

این محصول در میان دستکش هاي عایق برق ضعیف ترین مدل محسوب می شود. از این جهت ضعیف ترینش 

ولت جریان  2500تا  0می خوانیم که عایق اولین و ضعیف ترین کالس ولتاژ برق می باشد. بدین معنا که از 

 .نمی کند الکتریسته از این دستکش عبور

 ۰دستكش عایق کالس 

 5000این محصول در میان دستکش هاي عایق برق دومین کالس ضعیف محسوب می شود. این دستکش تا 

 .ولت عایق جریان الکتریسیته می باشد

 ۱دستكش عایق کالس 

ولت  10000این محصول در میان دستکش هاي عایق برق اولین کالس فشار قوي محسوب می شود و تا 

 .جریان الکتریسیته می باشدعایق 

 ۲دستكش عایق کالس 

ولت عایق  20000این محصول در میان دستکش هاي عایق برق از کالس فشار قوي محسوب می باشد و تا 

 . جریان الکتریسیته

 ۳دستكش عایق کالس 

 ولت عایق جریان 30000این محصول در میان دستکش هاي عایق برق جز کالس فشار قوي می باشد و تا 

 .الکتریسیته

 ۴دستكش عایق کالس 

ولت  40000این محصول در میان دستکش هاي عایق برق قویترین عضو خانوده فشار قویها می باشد و تا 

 .عایق جریان الکتریسیته

 

 



 ۲ ایمنی برق

 (مقطع کارشناسی ناپیوسته -)رشته مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
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 کالههاي ایمنی کالس براي انواع 

ولت ایجاد  220ولتاژ  که در برابر برخورد و ضربه و سوراخ شدگی مقاوم بوده و مقاومت تا محدودۀ Aکالس 

 نماید.می

نمایند )تا بیشترین محافظت را در برابر خطرات الکتریکی، شوك الکتریکی و سوختگی ایجاد می B کالس

ولت(. همچنین سر را در برابر خطرضربات مکانیکی و سوراخ شدگی به واسطه سقوط اشیاء  20000ولتاژ 

 نماید.حفاظت می

نماید، اما نماید و در برابر ضربات مکانیکی محافظت میشتري را تامین میبواسطه سبکی راحتی بی C کالس

 گردد.براي حفاظت در برابر خطرات الکتریکی توصیه نمی

 باشد.که کاله ایمنی آتش نشانان می، Dکالس 

شود. این نوع اصطالحا کاله محافظ سر در جاده، نامیده می "bump hat"سایر انواع محافظ سر در بازار 

براي نواحی که حفاظت سر در برابر دست انداز و جراحات مورد نیاز باشد )مثل صنایع غذایی(، قابل استفاده 

 است. براي محافظت در برابر سقوط و پرتاب اشیاء طراحی نگردیده "bump hat"است. نوع 

تولید  خصوص نامهر کاله ایمنی باید در قسمت داخلی پوسته محافظ محتوي برچسبی باشد که اطالعاتی در 

 .باشد شده درج آن در نوع کالس و طراح کننده،

نوع کالههاي ایمنی بستگی به استانداردهاي موجود در کشورها دارد، باشد که دسته بنديالزم به ذکر می

ولت( براي کارگران برقکار  2200)براي ولتاژ زیر  G)براي ولتاژ باال( یا  Eتوان کالههاي کالس براي مثال می

 ورد استفاده قرار گیرد.م

 


