
آیین نامه ایمنی کار روي خطوط و تجهیزات برق دار

:مقدمه
بـرق   از نیـروي   اسـتفاده  بـه ) مانند بیمارسـتانها و غیـره     (دیگر   و تأسیسات  صنایع احتیاج اینکه نظریه

د، لذا  شو جانی و خطرات  مالی ایجاد خسارات  باعث است ممکن برق و قطع  بوده روزافزون و مداوم  مئنمط
ایـن از تـدوین  گـردد هـدف    برق دار نیز عملـی     و تجهیزات  خطوط باید الزاماً بر روي    و تغییرات  اصالحات

تغییر و تبـدیل بهمربوطعملیاتانجاماز آن  پیروي در صورت  که است و شرایطی  مقررات بیان نامهآیین
.پذیر باشدافراد امکانبا ایمنیرق دار توأمبو تجهیزاتخطوطوتعمیر بررويو اصالح

مجاز خواهـدبود    برق دار هنگامی   با تجهیزات  خطوط و تغییر بر روي    اصالح-تبدیل-هرگونه انجام: 1ماده
.باشندبرق دار مناسبصورتکار بهانجامبرايوتجهیزاتخطوطکه آن
منظـور کـار   بهنامهآیینآنها با مفاد اینمطابقتموجود براي جهیزاتو ت  در خطوط  تغییرات انجام: 2ماده

جـز تعمیـرات  بـه 1در مادهذکر شدهکارهايانجامخواهد بود که الزم در مواردي  برق دار فقط   صورت به
.شوددادهتشخیصضروري

لـذا  . باشـد کار میو ایمنی  حفاظت تأمین براي الزم یطشرا حداقل نامهآیین در این  ذکر شده  مقررات: 3ماده
بـا  شـرطی به(نامهآییندر اینذکر شدهبر مقرراترا عالوه  دیگري مقررات باشد کارکنان  الزم است ممکن

.نمایندبیشتر مراعاتایمنیتأمینجهت) باشدنداشتهمغایرتآن
موجودشرایطو تعییناولیههايها و آزمونبازرسیانجام
تعیـین  الزم هـا یـا آزمونهـاي     بازرسی انجام موجود از طریق   کار باید شرایط   هر نوع  از انجام  قبل: 4ماده
.گردد

بـرق دار و وضـعیت   و تجهیـزات   خطـوط  مشخـصات  تعیین در باال شامل   موجود ذکر شده   شرایط تعیین
و سـایر    ارتباطـات  سرویـسهاي  نیرو و کلیه   خطوط به مربوط تقرار و مدارها و تجهیزات    اس محل -ها  پایه

.باشدمیعوامل
بـرق بـی  دیگـري  مناسـب  یا طریـق   الزم آزمونهاي از طریق  که نیرو تا هنگامی   و تجهیزات  خطوط: 5ماده

.خواهند شدنشوند برق دار تلقیدادهتشخیص
آنها ولتاژ کـار بایـد مـشخص        یا در مجاورت   و تجهیزات  خطوط بر روي  کاري هر نوع  از انجام  لقب: 6ماده
.شود

مجازفواصل
حاصـل برق دار تماس   هايبا قسمت  مناسب از ابزار عایق   استفاده مجاز نخواهد بود بدون    هیچکس: 7ماده

از موارد تر شود مگر در یکیبرق دار نزدیکهايقسمت به 1رهشما در جدول  ذکر شده  و یا از اندازه    نموده
:زیر

.باشندشدهیا در برابر آنها محافظتشدهبرق دار عایقهايقسمتبهافراد نسبت-الف
ولتـاژ مـورد نظـر باشـد بـه          مناسـب  دیگر که  حفاظتی دار یا وسایل   آستین یا دستکش  دستکش:  تبصره

.باشدمیمورد قبولکردنعایقوسیلهانعنو
برق دار مورد با ولتاژ قسمتولتاژ آنکهدیگريهادي جسم افراد یا هر نوع    به برق دار نسبت   قسمت -ب

.باشدشدهو یا محافظتدارد عایقفرقبحث



عـایق  هـادي  دیگر اجـسام   به اند نسبت شده دهآما لخت با دست  کار کردن  براي که افراد نظیر مواقعی   -ج
.باشندشدهآنها حفاظتبهیا نسبتیا از آنها جدا بودهشده
باید استذکر شده1شمارهدر جدول کهمجاز کار با پرش    فواصل مجاز کار با حداقل    فواصل حداقل: 8ماده

و یا پرشداشتندر دستافراد در موقعکهایستفاصلهعایقرشکار با پفاصلهحداقل. شوددقیقاً رعایت
.کنندپیدا میبرق دار با آنیا تجهیزاتخطرويکاريو انجاممشابهعایقلوازم
هـاي مقـره  گـاه و تکیـه  ]  2[و کـشش  ] 1[ايگیـره  ها ماننـد پرشـهاي    و نگهدار هادي   گاهاز ابزار تکیه  : 9ماده

یـا طولهـاي    زنجیـر مقـره    طول اندازه به مجاز حداقل  فاصله که نموده استفاده توانمی بشرطی] 3[ششیک
.باشدکار مربوطولتاژهايبراي1شمارهدر جدولشدهداده

متناوبجریانمجاز برايفواصلحداقل-1شمارهجدول

تـا   برق دار خـط    هايقسمت از فاصله  شده انتخاب فاصله که شرطی به کمتر گرفت  توانرا می  فاصله این*
.کمتر نباشدشدهزمینهايقسمت

اولیههايو کمکاضطرارياقدامات
و یـا اطمینـان  نمـوده خـود فـراهم  کارکنـان زیر را بـراي هايدر زمینهالزم کارفرما باید آموزش  : 10ماده

:باشندداشتهکافیوتخصصاطالعمسائلاینبهافراد نسبتنماید کهحاصل
موارد اضطراريبهمربوطهايروش-الف

گرفتهبرقشخصو نجاتاولیههايکمکاصول-ب
کار شبانه

کـار   انجام مورد براي  بر حسب  حمل قابل یا چراغهاي  پروژکتوري باید چراغهاي  کار در شب   موقع: 11ماده
.شودگذاردهو در اختیار کارکنانآماده

یا بر فراز آبکار در نزدیکی
وجـود دارد بایـد اقـدامات   شـده خطر غـرق کهو در موقعیآبکار بر فراز یا در نزدیکی   در موقع : 12ماده

.آیدعملبهشدنغرقاز جلوگیريبرايحفاظتی
هیدورلیکهايدستگاهمایعات

در حوالی  که هیدرولیک باالبر یا لوازم   هايکامیون عایق هايدر قسمت  مورد استفاده  مایعات کلیه: 13ماده
.باشدعایقگیرند باید از نوعقرار میبرق دار مورد استفادهیا تجهیزاتخطوطیا بر روي



ایمنیوسایل
:شودزیر در مورد آنها رعایتو نکاتداشتهباید با استاندارد مطابقتالستیکیایمنیوسایل: 14ماده
.قرار گیردمورد بازرسیو بعد از استفادهباید قبلالستیکیایمنیوسایل-الف

بـا هـواي    و بعـد از اسـتفاده      آنهـا قبـل    بودن ماز سال  اطمینان حصول باید براي  الستیک دستکشهاي -ب
.قرار گیرندمورد آزمونفشرده

یـا بهتـر   الستیکیمشابهتجهیزاتمعادلو مکانیک باید از نظر الکتریکی    میز الستیکی  ایمنی تجهیزات -ج
.باشداز آن
اجـسام خطر سـقوط کههاییکار در کارگاهقعو درموداشتهباید بااستاندارد مطابقت حفاظتی کاله:15ماده
.قرار گیردمورد استفادهکارگرانوجوددارد توسطیا سوختگیگرفتگیبرق

باال رفتنانفراديلوازم
و تـسمه   طنـاب  مجهـز بـه    باید از کمربنـدهاي    تیرها، برجها و دیگر تأسیسات     کار در باالي   هنگام: 16ماده

افراد در برابر سقوط    از نظر ایمنی   از کمربند تولید خطر بیشتري     استفاده شود مگر اینکه   استفادهحفاظتی
.نمایدیا سوختگیگرفتگی، برقاجسام

عنوان به تواناز کمربند می  . باشد داشته باید با استاندارد مطابقت    حفاظتی هايکمربندها و طناب  : 17ماده
نمـود،  باشد نیـز اسـتفاده  کارگر میحفاظتتأمینکه آن اصلی بر مورد استفاده   زار کار عالوه  اب نگهدارنده

.باشداستدر استاندارد ذکر شدهجز آنچهاضافیفلزيو قالبحلقهکمربندها باید فاقد هر نوع
، بـودن عیـب از بیاطمینانحصولد برايبایایمنی هاياز کمربندها و طناب    و بعد از استفاده    قبل: 18ماده

.آنها را مورد بازدید قرار داد
اضـطراري  نجـات  عملیـات  بـراي  باید فقط  و از آن   وارد ساخت  ايضربه نباید نیروي  ایمنی هايطناب به

4یـا    3و از    میلیمتـر بـوده   17قطر   به باید حداقل  هاییطناب چنین نموده افراد استفاده  آوردن مانند پایین 
شـده  تهیـه ) نیرو کیلوگرم 1300یا   نیوتن 1770(و استقامت  از نظر دوام   آن یا معادل  یک درجه کنف رشته
.باشد
.شودباید تعویضمعیوبهايطناب: 19ماده

نردبان
بـرق دار    یا تجهیـزات   خطوط د در مجاورت  دیگر نبای  هادي یا از جنس   فلزي حمل قابل هاينردبان: 20ماده

در آنهـا  کـه فـشار قـوي    نظیـر کـار در پـستهاي       اختصاصی قرار گیرد مگر در مورد کارهاي      مورد استفاده 
.وجود آورندرا بهخطر بیشتريهاديهاياز نردباناستممکنعایقهاينردبان
اسـتفاده  در موقـع   الزم هـاي احتیـاط  و کلیـه   شـده  گـذاري عالمـت  باید بطـور وضـوح     هادي هاينردبان

.آیداز آنها بعملاختصاصی
گیـرد بایـد    قرار مـی   مورد استفاده  از تأسیسات  برداريدر بهره  که قالبدار و نظائر آن    هاينردبان: 21ماده

.آیدعملبهجلوگیريآنتصادفیشود تا از تغییر مکانمحکمطرز مطمئنیبه
برق دارخطوطابزار کار روي

بـراي سـازنده کارخانـه گـواهی دارايکـه از پرشـهایی برق دار باید فقـط   خطوط کار روي  براي: 22ماده
.شودباشد استفادهزیر میدر شرایطایستادگی

یا شیشهاز پشمشدهابزار ساختهدر مورددقیقه5مدتبهمتر طول3/0هر برايولت100000-الف
.از چوبشدهدر مورد ابزار ساختدقیقه3مدتبهمترطول3/0هربرايولت75000-ب



باال باشد   پرشهاي طبق آزمون موجب به آن مشخصات که سازنده کارخانه فاقد گواهی  پرشهاي  -تبصره
.یردقرار گتواند مورد استفادهنیز می

از قبـل بالفاصـله . قرار گیردمورد بازرسیاز استفادهقبلبرق دار باید روزانه خطوط لوازم کلیه: 23ماده
آنرا از کار عیبهر نوعمشاهدهو در صورت  تمیز کرده  یا مواد مشابه   را با پارچه   از ابزار باید آن    استفاده

.نمودخارج
گیريدازهانمترها یا نوارهاي

بـرق   خطـوط  کار در روي   نباید در موقع   هادي الیاف یا داراي  فلزي گیرياندازه مترها یا نوارهاي  : 24ماده
.قرار گیردآنها مورد استفادهدار یا در مجاورت

دستیابزارهاي
آنهـا مـورد   در حـوالی   کـه  ريبـرق دا   یـا تجهیـزات    خطوط بر روي  که هیدرولیکی ابزارهاي کلیه: 25ماده

کـار عـادي  بـراي کـافی فشار آن و تحمل  بوده عایق از جنس  هاییلوله گیرد باید مجهز به   قرار می  استفاده
.باشددستگاه
.شودها نیز باید رعایتدستگاهنوعاینمخصوصمقررات

قـرار  آنها مـورد اسـتفاده  برق دار یا در اطراف  تجهیزات و خطوط بر روي  که بادي ابزارهاي کلیه: 26ماده
:گیرد بایدمی

.باشددستگاهکار عاديبرايکافیفشار آنو تحملبودهعایقاز جنسهاییلولهمجهز به-الف
.کمپرسور باشدبر رويرطوبتآوريجمعدستگاهداراي-ب

کلیات
مـورد   از کـارآیی   اطمینـان  حـصول  آنهـا را بـراي     اسـت  الزم مکانیکی از تجهیزات  ستفادهاز ا  قبل: 27ماده

.قرار دادبازرسی
باشـد الزمـست  کار مـی مناسبدر وضعیتجهیزاتاز اینکهاطمینانکار براي هر نوبت  در شروع : 28ماده

.یردقرار گمورد آزمونعملیاتیهايکار ترمزها و سیستم
باشـد   مسدود شده  آن دید عقب  خودرو را که   موتوري از تجهیزات  استفاده حق از کارکنان  هیچیک: 29ماده

:مگر اینکهنخواهد داشت
محیط صداي به نسبت آن و صداي  بوده عقب طرفبه حرکت براي خبر سمعی  وسیله خودرو داراي  -الف

باشد یا استماعقابلاطراف
.نمایدحرکتعقبطرفبهفرد دیگريبا راهنماییخودرو فقط-ب

باالبر دیرك
باالبر بایـد از نظـر   دیركمجهز بهبرق دار، خودروهايیا تجهیزاتخطوطکار در حوالی در موقع : 30ماده

افـراد بوجـود   از تمـاس منظـور جلـوگیري  بـه حصار و مانعآن یا در اطراف   شده وصل زمین به الکتریکی
.شودعایقمنظور کار مورد نظر از زمینو یا به) شدهبرق دار تلقیصورتدر اینکه(آید

برق دار در دسـترس یا تجهیزات  خط باشند که  در سبد قرار دارند در وضعی      که اگر فرد یا افرادي   : 31ماده
تیر یا برج   بین دیگري یا تجهیزات  مصالح نوع باشد نباید هیچ   نشده محفوظ عایقی و با وسایل   آنها بوده 

.شودرد و بدلو سبد دیركمشابهیا تأسیسات
.شودباالبر نیز باید رعایتهايدیركبهمربوطسایر مقررات: 32ماده

رباالبر دیگو تجهیزاتدار و جراثقالدیركخودروهاي



و ابزارهـا    بـرق دار سـایر لـوازم       و تجهیزات  خطوط کار روي  مخصوص و ابزارهاي  جز لوازم  به: 33ماده
تـر شـود    برق دار نزدیـک    هايقسمت به مقررات این اول فصل 1شماره در جدول  شده نباید از مقادیر داده   

:مگر در موارد زیر
.باشدشدهنصبمکانیکیدار و تجهیزاتبرققسمتبینحصار عایقی-الف

باشد، یا شدهزمینمکانیکیتجهیزات-ب
باشد، یا شدهعایقمکانیکیتجهیزات-ج
.االجرا خواهد بودالزممربوطایمنینکاتصورتدر آنگردد کهبرق دار تلقیمکانیکیتجهیزات-د 

باالبر دیگـر نیـز بایـد رعایـت        دار جراثقالها و تجهیزات   دیرك خودروهاي به مربوطسایر مقررات : 34ماده
.شود

زمیناتصالنصب
بـه  مربـوط  انتهـاي )بـرق برق دار و بی    خطوط در مورد کار روي   (زمین اتصال برقراري در موقع : 35ماده

و وصـل مناسبیا سایر وسایلعایقیاز وسایلتفادهدیگر با اسانتهايو سپس شده وصل باید اول  زمین
.گرددیا قطع

یـا  کـار عـایقی  از وسـایل با اسـتفاده زمیناتصالوسیلهباید اول  زمین اتصال برچیدن در موقع : 36ماده
.باز شودیا تجهیزاتاز خطوطمناسبسایر وسایل

الکترود زمین
بایـد در موقـع  حفـاظتی وسـایل عملاز سرعتاطمینان و حصول  خطر از کارکنان   ر رفع منظو به: 37ماده

.باشدپایینحد کافیآنها بهزمینمقاومتزمیناز الکترودهاياستفاده
برجاز طریقزمیناتصال

هـاي جریان هدایت قادر به  که برج مخصوص از بست  برجها باید با استفاده    از طریق  زمین اتصال: 38ماده
.گرددعملیباششدهبینیپیشاتصالی

زمیناتصالنصب
بـه  مربـوط  انتهـاي )بـرق برق دار و بی    خطوط در مورد کار روي   (زمین اتصال برقراري در موقع : 35ماده

و وصـل مناسبیا سایر وسایلعایقیاز وسایلدیگر با استفادهانتهايو سپس شده وصل باید اول  زمین
.گرددیا قطع

یـا  کـار عـایقی  از وسـایل با اسـتفاده زمیناتصالوسیلهباید اول  زمین اتصال برچیدن در موقع : 36ماده
.باز شودیا تجهیزاتاز خطوطمناسبسایر وسایل

الکترود زمین
بایـد در موقـع  حفـاظتی وسـایل عملاز سرعت اطمینان و حصول  خطر از کارکنان  منظور رفع  به: 37ماده

.باشدپایینحد کافیآنها بهزمینمقاومتزمیناز الکترودهاياستفاده
برجاز طریقزمیناتصال

هـاي جریان هدایت قادر به  که برج مخصوص از بست  برجها باید با استفاده    از طریق  زمین اتصال: 38ماده
.گرددعملیباششدهبینیپیشاتصالی

زمیناتصالهادي



گـردد  مـی وصـل شدهیا کوبیده  شده دفن یا الکترود زمین   برج زمین به که زمین اتصال هادي یک: 39ماده
از  هـادي  یـک  معـادل  آن هدایت قابلیت و حداقل  بوده شده بینیپیش اتصالی جریانهاي هدایت باید قادر به  

.باشدمیلیمتر مربع35مقطعبهمسجنس
کلیات

بایـد   مـشابه  مرتفـع  ها و سـایر تأسیـسات     داربست -ها  نردبان -صعود از تیرها     به از اقدام  قبل: 40ماده
بر آنها وارد خواهـد شـد بـه   کهیا اهرمیاضافیيآنها در برابر نیروهامقاومتاز نظر تعیین  الزم بررسی

. آیدعمل
بایـد   بعمـل  از اقدام  نباشد قبل  ایمن مشابه صعود از تیرها یا تأسیسات     است ممکن که در مواردي : 41ماده

.نمودایمندیگريقبولقابلهايیا روشکردن، حائلمهار کردنوسیلهآنها را به
وارد خواهـد    مـشابه  بعداً بر تیرها یا تأسیسات     که نیرویی یا کابل،  هادي یا برچیدن  از نصب  قبل: 42دهما

.آیدنیرو بعملاجزاء یا اشیاء حاملاز انهدامجلوگیريجهتالزمو اقدامقرار گرفتهشد باید مورد توجه
کمـک  بـرق دار بـه     یـا تجهیـزات    خطـوط  در نزدیکی  رها از زمین  تی یا کندن  حمل -کاشتن در مواقع  -الف

یـا   وسـایل  ایـن  از تماس  جلوگیري براي الزم باید احتیاط  مکانیکی یا سایر وسایل   پایه ، سه دیرك جرثقیل
و یـا  شدهجامانلختبرق دار با دست  خطوط کار بر روي   که آید مگر در مواردي    عمل به یا تجهیزات  خطوط

.شوداستفادهحفاظتیاز حصارها یا سایرلوازم
سـوم بـرق دار بایـد بـا مفـاد فـصل     یا تجهیـزات در جوار خطوطکار رفته به آالت و ماشین  تجهیزات -ب

.باشدداشتهمطابقت
روي کـه  شـود، کارکنـانی    هاستفاد با ولتاژ مورد عمل    متناسب حفاظتی از تجهیزات  که جز در مواردي   -ج

بـرق دار قـرار   یا تجهیـزات خطوطدر نزدیکیکهو تجهیزاتیآالتبا ماشینقرار دارند باید از تماس   زمین
.نماینددارند خودداري

برق تجهیزاتاینصورتشود در غیر اینوصلزمینبهو مؤثري نحو مطمئن  باالبر باید به   تجهیزات -د  
حصارها آنبرق دار در اطرافیا تجهیزاتخطوطاز آنها در نزدیکی   استفاده و باید در موقع    شده دار تلقی 

.وجود آوردبهو موانعی
غیـر هـادي    گیرند بایـد از جـنس     قرار می  برق دار مورد استفاده    خطوط در نزدیکی  که هاییطناب: 43ماده

.باشند
برق دار، در صورتی    انتقال خطوط باالبر در نزدیکی   تجهیزات کمک برجها به  سوار کردن  موقعدر  : 44ماده

در شـدیدي نباشـد بایـد مواظبـت   کار عملـی اینانجامنمود چنانچهبرق را بی  باشد باید خطوط   ممکن که
.آیدعملبهاولفصل1شمارهجدولطرقمجاز الزمفواصلحداقلحفظ
بیشتريایجاد خطراتسببکهغیر عاديطبیعیشدید با تأثیر سایر عوامل   بادهاي وزیدن هنگام: 45ماده

.نمودمتوقفاضطراريرا جز در موارد تعمیراتشود باید عملیاتمی
در زیـر یـا      تجهیـزات  دادن حرکـت  مجاز در موقـع    فواصل رعایت به نسبت اطمینان حصول جهت: 46ماده

.شودتعیینفرد مسئولبرق دار الزمستخطوطنزدیکی
لختبرق دار با دستخطوطکار بر روي

کار با باید هنگام  است ذکر شده  نامهآیین دیگر این  در فصول  که دستورالعملهایی بر رعایت  عالوه: 47ماده
.شودنیز رعایت68لغایت48دار مواد برقخطوطبر رويلختدست



شود، دادهلختدستبرق دار با روشخطوطکار بر روي آنها اجازه  به از اینکه  قبل کارکنان کلیه: 48ماده
.باشندکردهو تمریندیدهتعلیممربوطهایمنیمقرراتو رعایتلختکار با دستباید در زمینه

باید مراتـب   یا اجزاء برق دار فشار قوي      خطوط بر روي  لخت کار با دست   از روش  از استفاده  قبل: 49ماده
:قرار گیردزیر مورد بررسی

.شودانجامآنبر رويباید عملیاتکهولتاژ کار مداري-الف
.خواهد شدانجاماز زمینآنرويکار بر برق دار کههايو دیگر قسمتآزاد مجاز خطوطفواصل-ب
باالبر حدود ولتاژ مجاز کار تأسیسات-ج

و آزمـایش   ، ساخته برق دار طرح   خطوط بر روي  لخت منظور کار با دست    به که از تجهیزاتی  فقط: 50ماده
.شودباشد باید استفادهشده
کـار  اینانجامو برايدیدهتعلیملختمنظور کار با دستبهکهفرديوسیلهباید بهعملیات کلیه: 51ماده

.گرددباشد حضوراً نظارتکردهرا کسبالزممهارت
از شـروع   باشد باید قبـل    عملی که مدارها را در مواردي    قطع مجدد کلیدهاي  خودکار وصل  وسایل: 52ماده

.ق دار از کار انداختبریا تجهیزاتخطوطکار بر روي
.شودباید متوقفمربوطهباشد عملیاتکار وجود داشتهدر محلرعد و برقوقوعاحتمالچنانچه: 53ماده
از  ايبرق دار باید پوسـته     یا تجهیزات  خط به شده عایق قسمت اتصال باالبر براي  در سبد وسیله  : 54ماده

:گرددتعبیهدیگريمناسباديهیا وسیلههاديجنس
بـه دیگـري مناسب پا یا طریقه   ساق با بستهاي  هادي از جنس  هاییاز کفش  باید با استفاده   کارکنان -الف

.گردندسبد وصلپوسته
.شوداستفادههاديبا لباسمناسبالکترواستاتیکولتاژکار باید از پردهبهبا توجهدر موارد لزوم-ب

نماینـد  حاصـل کار خواهـد شـد تمـاس    آن بر روي  که داري برق با قسمت  کارکنان از این که   قبل:  55ماده
قـسمت آنکـار بـر روي   و تا خاتمـه    شده دار متصل برق قسمت به سبد باید به طور مطمئنی     هادي پوسته

.بماندباقی
شـده  بینی دار پیش برق خطوط بر روي  لخت منظور کار با دست   به که ار و تجهیزاتی  از ابز  فقط:  56ماده

.شودنگهداريتمیز و خشکصورتیباید بهابزار و تجهیزاتگردد و اینباید استفاده
تعادلمنظور حفظبهبایدمربوطهخودرويحایلهايباالبر، پایه وسیله دیرك از بلند کردن   قبل:  57ماده

بـرق   کـه  شود در صـورتی    وصل زمین به و مؤثري  نحو مطمئن  خودرو به  و بدنه  شده تنظیم آن و تحکیم 
شود و خودرو جـزء تجهیـزات       احداث حفاظتی خودرو موانع  نشود باید در اطراف    عملی زمین اتصال داري
.گردددار تلقیبرق
مورد ) در سبد  در خودرو و چه    چه(ها  کنترل کار باید کلیه   باالبر در وضع   دیرك از قرار دادن   قبل:  58ماده

کـار   بـه  آمـاده  شـود کـه    حاصـل  و اطمینـان   آنها محرز شده   بودن نقص قرار گیرند تا بی    بازدید و آزمون  
.باشندمی

کار شود   ولتاژ باالتري  بر روي  قرار است  روز که  طول کار یا در هر بار در      از شروع  هر روز قبل  :  59ماده
آیـد،   عمـل  بـه  دیرك نشت جریان تعیین سازد باید آزمون   را الزم  اضافی آزمون کار انجام  یا تغییر شرایط  

ـ  قرار می  دار مورد استفاده  برق خطوط بر روي  لخت کار با دست   براي که هوایی سبدهاي د تحـت  گیرند بای
در دقیقـه 3حـداقل مـدت سـبد را بـه  شود کهاجرا می ترتیب این به آزمون. قرار گیرند  نشت جریان آزمون
نـشت دهند جریـان کار خواهد شد قرار میآن بر روي  که است ولتاژي مساوي ولتاژ آن  که با منبعی  تماس



هر نوع  مشاهده در صورت . تجاوز نماید ) فاز فاز به  ولتاژ اسمی (میکروآمپر به ازاء هرکیلو ولت     1نباید از   
.گرددباید فوراً متوقفمربوطه، عملیاتدر کار تجهیزاتایرادي

بـا تجهیـزات    خطـوط  بـر روي   لخـت  به کار با دسـت     مربوط در عملیات  که باالبري وسایل کلیه:  60ماده
بنـدهاي  مقررات طبق) و باال  در پایین (مضاعف فرمان هاي  گیرند باید داراي  رار می ق دار مورد استفاده  برق
.باشدمادهاینو بالف

باشد اگر از دستگاه    عملی سادگی در سبد به   واقع کارکنان باید براي  باالیی فرمان هاي  به دسترسی -الف
دسترسـی از هـر دو سـبد قابـل   سـادگی شود فرمان ها باید بـه فادهاستدو سبد است مجهز به  که باالبري

.باشند
فرمـان هـاي  بـه  نـسبت  و از نظر صدور فرمان     قرار گرفته  دیرك ته باید در نزدیکی   پایین فرمان هاي  -ب

عمـل بـاال در حـال  هـاي فرمان که وقتی حتی در هر موقع   به توان  کهطوريبه. باشند داشته اولویت باالیی
.نموددلخواه عملآنها را لغو و بهدستوراتباشند از پایینمیکردن
باشد  کار را داده   این در سبد اجازه   فرد واقع  که جز در موقعی   دیرك پایین از فرمان هاي   استفاده:  61ماده

.باشدمیممنوعاضطراريیا در مواقع
باید با جـدول    لخت دار با دست  برق و تجهیزات  خطوط کار روي  براي مجاز هوایی  فواصل حداقل : 62ماده

و  شـده  زمـین  و وسـائل  ) سـبد (هـوایی  وسـیله  الذکر باید بین  فوق فواصل حداقل. نماید مطابقت 2شماره
دارد حفـظ   سبد فرق  به شده با ولتاژ وصل  ولتاژ آنها    که و تجهیزاتی  و خطوط  هوایی وسیله بین همچنین

عـایق  هـاي بـا حفـاظ    اسـت  ذکر شـده   در فوق  که و تجهیزاتی  یا خطوط  شده زمین اجسام شود مگر آن که   
.باشدشدهپوشیده

سـبد  بـودن وصل و در موقع   ، دور شدن  شدن نزدیک مورد نظر را باید در موقع      مجاز هوایی  فواصل حداقل
.نموددار نیز مراعاتبرقخطبه

سـبد و مـدار،    بـین  اتـصال  یا انجـام   از آن  دار یا دور شدن   مدار برق  یک به شدن نزدیک در موقع :  63ماده
هـاي قسمتباالبر و هر نوعدیركشدهعایقهايقسمت کلیه باید بین  2شماره در جدول  شده داده فواصل

.شودرعایت) و خودرودیركزیرینقسمتشامل(دیگر شدهزمین
هـاي از مقرهزنجیرهدار یا یکبرقمیخیمقرهیکباالبر در نزدیکی  استقرار سبد دیرك   در موقع :  64ماده

بایـد بـر طبـق   رهیا زنجیمقرهشدهزمینسبد و انتهايهايقسمتکلیه بین فاصله دار حداقل برق بشقابی
. شودرعایت2شمارهجدول

سـبد یـا     بـه  از زمـین   لوازم باال کشیدن  براي) و غیره  مانند طناب (ايوسیله از هر نوع   استفاده:  65ماده
.باشدمیممنوعدیرك



متناوبجریانبرايلختبرق دار با دستخطوطمجاز کار بر رويهواییفواصلحداقل-2شمارهجدول

بـرق دار تـا      هـاي قـسمت  از فاصـله   شـده  انتخـاب  فاصـله  که شرطی به کمتر گرفت  توانرا می  فاصله این
کمتر نباشدشدهزمینهايقسمت

یـا ابـزار کـار نبایـد     تـسلیح هـاي یـا مفتـول  ) جـامپر (اتـصال هايباالبر جز سیم   در سبد وسیله  : 66ماده
.باشدوجودداشتهمتر است92/0ازبیشآنطولکههادياز جنسدیگريشیئیهیچ
سـبد نگهـداري    کمـک  کـه  بـه شـرطی    و زمین  خط بین توانرا می  غیر هادي  از جنس  هاییطناب:  67ماده

.قرار دادنشوند، مورد استفاده
بیشنیروهاییبار تحتیا نگهداشتنمنظور بلند کردننباید بهعایقدیركباالییبد و قسمتس:  68ماده

.قرار گیردسازندهوسیلهبهشدهتوصیهاز نیروي
باید بـر   ) 2شماره جدول(لخت دار با دست  برق خطوط مجاز کار بر روي    هوایی فواصل حداقل جدول -الف
اپراتور وسیلهبهکهنحويبه آن سبد یا حوالی   و در داخل   چاپ و با دوام   غیر هادي  از ماده  ايفحهص روي

.گرددباشد نصبدیدنقابلدیرك
هـاي دار از میلـه   بـرق  خطـوط  مجـاز کـار بـر روي       هوایی فواصل حداقل کنترل شود براي می توصیه -ب

.شوداستفادهعایقاز جنسگیرياندازه
85شوراي عالی حفاظت فنی بـه مـاده          12/5/83قانون کار سابق به استناد مصوبه جلسۀ مورخ          47ماده  . 1

.تغییر یافته است1369قانون کار مصوب آبان ماه 
و  و پنجاه و در چهارصد     تدوین 1کار قانون 47استناد ماده  به تبصره 2و   ماده 68بر   مشتمل نامهآیین این

اجرا  و قابل  است رسیده نهایی تصویب به 6/12/53شنبهسه مورخ فنی حفاظت شوراي عالی  جلسه یکمین
.است


