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 مقدمه

نظر به اينكه احتیاج صنايع و تأسیسات ديگر (مانند بیمارستان ھا و غیره) به استفاده از نیروي برق مطمئن و مداوم، روز افزون
بوده و قطع برق ممكن است باعث ايجاد خسارات مالي و خطرات جاني شود، لذا تغییرات و اصالحات و تعمیرات بايد الزاماً بر
روي خطوط و تجھیزات برق دار عملي گردد. ھدف از تدوين اين آيین نامه بیان مقررات و شرايطي است كه در صورت پیروي از آن

انجام عملیات مربوط به تغییر و تبديل و اصالح و تعمیر بر روي خطوط و تجھیزات برق دار توأم با ايمني افراد امكان پذير باشد.

 ماده �1 انجام ھرگونه تغییر ـ تبديل ـ اصالح و تعمیر بر روي خطوط يا تجھیزات برق دار ھنگامي مجاز خواھد بود كه آن خطوط و
تجھیزات براي انجام كار به صورت برق دار مناسب باشند.

 ماده �2 انجام تغییرات در خطوط و تجھیزات موجود براي مطابقت آنھا با مفاد اين آيین نامه به منظور كار به صورت برق دار فقط در
مواردي الزم خواھد بود كه انجام كارھاي ذكر شده در ماده 1 به جز تعمیرات، ضروري تشخیص داده شود.

 ماده �3 مقررات ذكر شده در آيین نامه حداقل شرايط الزم براي تأمین حفاظت و ايمني كار مي باشد. لذا ممكن است الزم باشد
كاركنان مقررات ديگري را عالوه بر مقررات ذكر شده در اين آيین نامه (به شرطي كه با آن مغايرت نداشته باشد) جھت تأمین

ايمني بیشتر مراعات نمايند.

 

 انجام بازرسي ھا و آزمون ھاي اولیه و تعیین شرايط موجود

ماده �4 قبل از انجام ھر نوع كار بايد شرايط موجود از طريق انجام بازرسي ھا يا آزمون ھاي الزم تعیین گردد. تعیین شرايط موجود

ذكر شده در باال شامل تعیین مشخصات خطوط و تجھیزات برق دار ـ وضعیت پايه ھا ـ محل استقرار مدارھا و تجھیزات مربوط به
خطوط نیرو و كلیه سرويس ھاي ارتباطات و ساير عوامل مي باشد.

 ماده �5 خطوط و تجھیزات نیرو تا ھنگامي كه از طريق آزمون ھاي الزم يا از طرق مناسب ديگري بي برق تشخیص داده نشوند
برق دار تلقي خواھند شد.

 ماده �6 قبل از انجام ھر نوع كاري بر روي خطوط و تجھیزات يا در مجاورت آنھا ولتاژ كار بايد مشخص شود.
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فصل اول

فواصل مجاز

  

ماده �7 ھیچ كس مجاز نخواھد بود بدون استفاده از ابزار عايق مناسب با قسمت ھاي برق دار تماس حاصل نموده و يا از اندازه

ذكر شده در جدول شماره 1 به قسمت ھاي برق دار نزديك تر شود مگر در يكي از موارد زير:

الف ـ افراد نسبت به قسمت ھاي برق دار عايق شده و يا در برابر آنھا محافظت شده باشند.

 تبصره � دستكش يا دستكش آستین دار يا وسايل حفاظتي ديگر كه مناسب ولتاژ مورد نظر باشد به عنوان وسیله عايق كردن
مورد قبول مي باشد.

 ب ـ قسمت برق دار نسبت به افراد يا ھر نوع جسم ھادي ديگري كه ولتاژ آن با ولتاژ قسمت برق دار مورد بحث فرق دارد عايق
و يا محافظت شده باشد.

ج ـ افراد نظیر مواقعي كه براي كار كردن با دست لخت آماده شده اند نسبت به ديگر اجسام ھادي عايق شده يا از آنھا جدا

بوده يا نسبت به آنھا حفاظت شده باشند.

 ماده �8 حداقل فواصل مجاز كار يا حداقل فواصل مجاز كار با پرش Hot Stick كه در جدول شماره 1 ذكر شده است بايد دقیقاً
رعايت شود. حداقل فاصله كار با پرش عايق فاصله ايست كه افراد در موقع در دست داشتن پرش و يا لوازم عايق مشابه و

انجام كاري روي خط يا تجھیزات برق دار با آن پیدا مي كنند.

 ماده �9 از ابزار تكیه گاه و نگھدار ھادي ھا مانند پرش ھاي گیره ايLink Stick  و كشش Strain Carrier و تكیه گاه مقره ھاي

كششي Insulator Cradle به شرطي مي توان استفاده نمود كه فاصله مجاز، حداقل به اندازه طول زنجیر مقره  يا طولھاي
داده شده در جدول شماره 1 براي ولتاژھاي كار مربوطه باشد.

 

جدول شماره 1

حداقل فواصل مجاز براي جريان متناوب

ولتاژ بین فازھا به كیلو وات
حداقل فاصله مجاز كار يا فاصله مجاز كار با پرش ھاي عايق به

متر

116/0 و كمتر

7/0باالتر از 11 تا 33

639/0

1320/1

2305/1

4005/3

 

 اقدامات اضطراري و كمك ھاي اولیه

ماده �10 كارفرما بايد آموزش الزم در زمینه ھاي زير را براي كاركنان خود فراھم نموده و يا اطمینان حاصل نمايد كه افراد نسبت

به اين مسائل اطالع و تخصص كافي داشته باشند:

الف ـ روش ھاي مربوط به موارد اضطراري

ب ـ اصول كمك ھاي اولیه و نجات شخص برق گرفته

 كار شبانه
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ماده �11 موقع كار در شب بايد چراغ ھاي پروژكتوري يا چراغ ھاي قابل حمل برحسب مورد براي انجام كار آماده و در اختیار كاركنان

گذارده شود.

 كار در نزديكي يا برفراز آب

ماده �12 در مواقع كار برفراز يا در نزديكي آب و در مواقعي كه خطر غرق شدن وجود دارد بايد اقدامات حفاظتي براي جلوگیري از

غرق شدن به عمل آيد.

 مايعات دستگاه ھاي ھیدرولیك

ماده �13 كلیه مايعات مورد استفاده در قسمت ھاي عايق كامیون ھاي باالبر يا لوازم ھیدرولیك كه در حوالي يا بر روي خطوط يا

تجھیزات برق دار مورد استفاده قرار مي گیرند بايد از نوع عايق باشد.

فصل دوم

ابزار و لوازم ايمني

وسايل ايمني

 

 ماده �14 وسايل ايمني الستیكي بايد با استاندارد مطابقت داشته و نكات زير در مورد آنھا رعايت شود:

الف ـ وسايل ايمني الستیكي بايد قبل و بعد از استفاده، مورد بازرسي قرار گیرد.

ب ـ دستكش ھاي الستیكي بايد براي حصول اطمینان از سالم بودن آنھا قبل و بعد از استفاده، با ھواي فشرده مورد آزمون قرار

گیرند.

ج ـ تجھیزات ايمني غیر الستیكي بايد از نظر الكتريكي و مكانیكي معادل تجھیزات مشابه الستیكي يا بھتر از آن باشد.

 ماده �15 كاله حفاظتي بايد با استاندارد مطابقت داشته و در موقع كار در كارگاه ھايي كه خطر سقوط اجسام، برق گرفتگي يا
سوختگي وجود دارد توسط كارگران مورد استفاده قرار گیرد.

 لوازم انفرادي باال رفتن

ماده �16 ھنگام كار در باالي تیرھا، برج ھا و ديگر تأسیسات بايد از كمربندھاي مجھز به طناب و تسمه حفاظتي استفاده شود

مگر اينكه استفاده از كمربند تولید خطر بیشتري از نظر ايمني افراد در برابر سقوط اجسام، برق گرفتگي يا سوختگي نمايد.

 ماده �17 كمربندھا و طناب ھاي حفاظتي بايد با استاندارد مطابقت داشته باشد. از كمربند مي توان به عنوان نگھدارنده ابزار كار
عالوه بر مورد استفاده اصلي آن كه تأمین حفاظت كارگر مي باشد نیز استفاده نمود. كمربندھا بايد فاقد ھر نوع حلقه و قالب

فلزي اضافي جز آنچه در استاندارد ذكر شده است باشد.

 ماده �18 قبل و بعد از استفاده از كمربندھا و طناب ھاي ايمني بايد براي حصول اطمینان از بي عیب بودن، آنھا را مورد بازديد قرار
داد. به طناب ھاي ايمني نبايد نیروي ضربه اي وارد ساخت و از آن بايد فقط براي عملیات نجات اضطراري مانند پايین آوردن افراد
استفاده نمود. چنین طناب ھايي بايد حداقل به قطر 12 میلیمتر بوده و از 3 تا 4 رشته كنف درجه يك معادل آن از نظر دوام و

استقامت (1770 نیوتن يا 1200 كیلوگرم نیرو) تھیه شده باشد.

 ماده �19 طناب ھاي معیوب بايد تعويض شود

 نردبان

ماده �20 نردبان ھاي قابل حمل فلزي يا از جنس  ھادي ديگر نبايد در مجاورت خطوط يا تجھیزات برق دار مورد استفاده قرار گیرد

مگر در مورد كارھاي اختصاصي نظیر كار در پست ھاي فشار قوي كه در آنھا نردبان ھاي عايق ممكن است از نردبان ھاي ھادي
خطر بیشتري را بوجود آورند. نردبان ھاي ھادي بايد به طور وضوح عالمت گذاري شده و كلیه احتیاط ھاي الزم در موقع استفاده

اختصاصي از آنھا به عمل آيد.
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 ماده �21 نردبان ھاي قالب دار و نظاير آن كه در بھره برداري از تأسیسات مورد استفاده قرار مي گیرد بايد به طرز مطمئني محكم
شود تا از تغییر مكان تصادفي آن جلوگیري به عمل آيد.

 ابزار كار روي خطوط برق دار

ماده �22 براي كار روي خطوط برق دار بايد فقط از پرش ھايي كه داراي گواھي كارخانه سازنده براي ايستادگي در شرايط زير

مي باشد استفاده شود:

الف ـ 100000 ولت براي ھر 3/0 متر طول به مدت 5 دقیقه در مورد ابزار ساخته شده از پشم شیشه يا

ب ـ 75000 ولت براي 3/0 متر طول به مدت 3 دقیقه در مورد ابزار ساخته شده از چوب

 تبصره � پرش ھاي فاقد گواھي كارخانه سازنده كه مشخصات آن به موجب آزمون طبق پرش ھاي باال باشد نیز مي تواند مورد
استفاده قرار گیرد.

 ماده �23 كلیه لوازم خطوط برق دار بايد روزانه قبل از استفاده مورد بازرسي  قرار گیرد. بالفاصله قبل از استفاده از ابزار بايد آن را
با پارچه يا مواد مشابه تمیز كرده و در صورت مشاھده ھر نوع عیب آن را از كار خارج نمود.

 مترھا يا نوارھاي اندازه گیري

ماده �24 مترھا يا نوارھاي اندازه گیري فلزي يا داراي الیاف  ھادي نبايد در موقع كار در روي خطوط برق دار يا در مجاورت آنھا مورد

استفاده قرار گیرد.

 ابزارھاي دستي

ماده �25 كلیه ابزارھاي ھیدرولیكي كه بر روي خطوط يا تجھیزات برق دار يا در حوالي آنھا مورد استفاده قرار مي گیرد بايد مجھز

به لوله ھايي از جنس عايق بوده و تحمل فشار آن كافي براي كار عادي دستگاه باشد. مقررات مخصوص اين نوع دستگاه ھا نیز
بايد رعايت شود.

 ماده �26 كلیه ابزارھاي بادي كه بر روي خطوط و تجھیزات برق دار يا در اطراف آنھا مورد استفاده قرار مي گیرد بايد:

الف ـ مجھز به لوله ھايي از جنس عايق بوده و تحمل فشار آن كافي براي كار عادي دستگاه باشد.

ب ـ داراي دستگاه جمع آوري رطوبت برروي كمپرسور باشد.

فصل سوم

تجھیزات مكانیكي

كلیات

 

 ماده �27 قبل از استفاده از تجھیزات مكانیكي الزم است آنھا را براي حصول اطمینان از كارآيي مورد بازرسي قرار داد.

 ماده �28 در شروع ھر نوبت كار براي اطمینان از اينكه تجھیزات در وضعي مناسب كار مي باشد الزم است كار ترمزھا و
سیستم ھاي عملیاتي مورد آزمون قرار گیرد.

 ماده �29 ھیچیك از كاركنان حق استفاده از تجھیزات موتوري خودرو را كه ديد عقب آن مسدود شده باشد نخواھد داشت مگر
اينكه:

الف ـ خودرو داراي وسیله خبر سمعي براي حركت به طرف عقب بوده و صداي آن نسبت به صداي محیط اطراف قابل استماع

باشد يا

ب ـ خودرو فقط با راھنمايي فرد ديگري به طرف عقب حركت نمايد.

 ديرك باالبر
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ماده �30 در موقع كار در حوالي خطوط يا تجھیزات برق دار، خودروھاي مجھز به ديرك باالبر بايد از نظر الكتريكي به زمین وصل

شده يا در اطراف آن حصار و مانع به منظور جلوگیري از تماس افراد بوجود آيد (كه در اين  صورت برق دار تلقي شده) و يا به منظور
كار مورد نظر از زمین عايق شود.

 ماده �31 اگر فرد يا افرادي كه در سبد قرار دارند در وضعي باشند كه خط يا تجھیزات برق دار در دسترس آنھا بوده و با وسايل
عايقي محفوظ نشده باشد نبايد ھیچ نوع مصالح يا تجھیزات ديگري بین تیر يا برج يا تأسیسات مشابه و سبد ديرك رد و بدل

شود.

 ماده �32 ساير مقررات مربوط به ديرك ھاي باالبر نیز بايد رعايت شود.

 خودروھاي ديرك دار، جراثقال و تجھیزات باالبر ديگر

ماده �33 به جز لوازم و ابزارھاي مخصوص كار روي خطوط و تجھیزات برق دار ساير لوازم و ابزارھا نبايد از مقادير داده شده در

جدول شماره 1 فصل اول اين  مقررات به قسمت ھاي برق دار نزديكتر شود، مگر در موارد زير:

الف ـ حصار عايقي بین قسمت برق دار و تجھیزات مكانیكی نصب شده باشد.

ب ـ تجھیزات مكانیكي زمین شده باشد.

ج ـ تجھیزات مكانیكي عايق شده باشد.

د ـ تجھیزات مكانیكي برق دار تلقي گردد كه در آن صورت نكات ايمني مربوطه الزم االجرا خواھد بود.

 ماده �34 ساير مقررات مربوط به خودروھاي ديرك دار ـ جراثقالھا و تجھیزات باالبر ديگر نیز رعايت شود.

 

فصل چھارم

برقراري اتصال زمین، تجھیزات و خطوط براي حفاظت افراد

نصب اتصال زمین

 

 ماده �35 در موقع برقراري اتصال زمین (در مورد كار روي خطوط برق دار و بي برق) انتھاي مربوط به زمین بايد اول وصل شده و
سپس انتھاي ديگر با استفاده از وسايل عايقي يا ساير وسايل مناسب وصل و يا قطع گردد.

 ماده �36 در موقع برچیدن اتصال زمین بايد اول وسیله اتصال زمین با استفاده از وسايل كار عايقي و ساير وسايل مناسب از
خطوط يا تجھیزات باز شود.

 الكترود زمین

ماده �37 به منظور رفع خطر از كاركنان و حصول اطمینان از سرعت عمل وسايل حفاظتي بايد در موقع استفاده از الكترودھاي

زمین مقاومت زمین آنھا بحد كافي پايین باشد.

 اتصال زمین از طريق برج

ماده �38 اتصال زمین از طريق برج ھا بايد با استفاده از بست بخصوص برج كه قادر به ھدايت جريان ھاي اتصالي پیش بیني شده

باشد عملي گردد.

 ھادي اتصال زمین

ماده �39 يك ھادي اتصال زمین كه به زمین برج يا الكترود زمین دفن شده يا كوبیده شده وصل مي گردد بايد قادر به ھدايت

جريان ھاي اتصالي پیش بیني شده بوده و حداقل قابلیت ھدايت آن معادل يك ھادي از جنس مس به مقطع 35 میلي متر مربع
باشد.
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فصل پنجم

خطوط ھوايي

كلیات

 

 ماده �40 قبل از اقدام به صعود از تیرھا ـ نردبان ھا ـ داربست ھا و ساير تأسیسات مرتفع مشابه بايد بررسي الزم از نظر تعیین
مقاومت آنھا در برابر نیروھاي اضافي يا اھرمي كه بر آنھا وارد خواھد شد به عمل آيد.

 ماده �41 در موارديكه ممكن است صعود از تیرھا يا تأسیسات مشابه ايمن نباشد قبل از اقدام به عمل بايد آنھا را به وسیله مھار
كردن، حائل كردن يا روش ھاي قابل قبول ديگري ايمن نمود.

 ماده �42 قبل از نصب يا برچیدن ھادي يا كابل، نیرويي كه بعداً بر تیرھا يا تأسیسات مشابه وارد خواھد شد بايد مورد توجه قرار
گرفته و اقدام الزم جھت جلوگیري از انھدام اجزاء يا اشیاء حامل نیرو به عمل آيد.

الف ـ در موقع كاشتن ـ حمل يا كندن تیرھا از زمین در نزديكي خطوط يا تجھیزات برق دار به كمك جرثقیل ـ ديرك، سه پايه يا ساير

وسايل مكانیكي، بايد احتیاط الزم براي جلوگیري از تماس اين وسايل با خطوط يا تجھیزات به عمل آيد مگر در موارديكه كار بر
روي خطوط برق دار با دست لخت انجام شده و يا از حصارھا يا ساير لوازم حفاظتي استفاده شود.

ب ـ تجھیزات و ماشین آالت بكار رفته در جوار خطوط يا تجھیزات برق دار بايد با مفاد فصل سوم مطابقت داشته باشد.

ج ـ جز در موارديكه از تجھیزات حفاظتي متناسب با ولتاژ مورد عمل استفاده شود، كاركناني كه روي زمین قرار دارند بايد از

تماس با ماشین آالت و تجھیزاتي كه در نزديكي خطوط يا تجھیزات برق دار قرار دارند خودداري نمايند.

د ـ تجھیزات باالبر بايد بنحو مطمئن و مؤثري به زمین وصل شود در غیر اين  صورت اين تجھیزات برق دار تلقي شده و بايد در

موقع استفاده از آنھا در نزديكي خطوط يا تجھیزات برق دار در اطراف آن حصارھا موانعي بوجود آورد.

 ماده �43 طناب ھايي كه در نزديكي خطوط برق دار مورد استفاده قرار مي گیرند بايد از جنس غیر ھادي باشند.

 ماده �44 در موقع سوار كردن برج ھا به كمك تجھیزات باالبر در نزديكي خطوط انتقال برق دار، در صورتیكه ممكن باشد بايد خطوط
را بي برق نمود چنانچه انجام اينكار عملي نباشد بايد مواظبت شديدي در حفظ حداقل فواصل مجاز الزم طبق جدول شماره 1

فصل اول به عمل آيد.

 ماده �45 ھنگام وزيدن بادھاي شديد يا تأثیر ساير عوامل طبیعي غیر عادي كه سبب ايجاد خطرات بیشتري مي شود بايد
عملیات را جز در موارد تعمیرات اضطراري متوقف نمود.

 ماده �46 جھت حصول اطمینان نسبت به رعايت فواصل مجاز در موقع حركت دادن تجھیزات در زير يا نزديكي خطوط برق دار الزم
است يك فرد مسئول تعیین شود.

.( LIVE – LINEBRE – HANDWORK) كار بر روي خطوط برق دار با دست لخت

 ماده �47 عالوه بر رعايت دستورالعمل ھايي كه در فصول ديگر اين آيین نامه ذكر شده است بايد ھنگام كار با دست لخت بر روي
خطوط برق دار مواد 48 لغايت 68 نیز رعايت شود.

 ماده �48 كلیه كاركنان قبل از اينكه به آنھا اجازه كار بر روي خطوط برق دار با روش دست لخت داده شود، بايد در زمینه كار با
دست لخت و رعايت مقررات ايمني مربوطه تعلیم ديده و تمرين كرده باشند.

 ماده �49 قبل از استفاده از روش كار با دست لخت بر روي خطوط يا اجزاء برق دار فشار قوي بايد مراتب زير مورد بررسي قرار
گیرد:

الف ـ ولتاژ كار مداري كه بايد عملیات بر روي آن انجام شود.
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ب ـ فواصل آزاد مجاز خطوط و ديگر قسمت ھاي برق دار كه كار بر روي آن انجام خواھد شد از زمین.

ج ـ حدود ولتاژ مجاز كار تأسیسات باالبر.

 ماده �50 فقط از تجھیزاتي كه به منظور كار با دست لخت بر روي خطوط برق دار طرح، ساخته و آزمايش شده باشد بايد استفاده
شود.

 ماده �51 كلیه عملیات بايد به وسیله فردي كه به منظور كار با دست لخت تعلیم ديده و براي انجام اين كار مھارت الزم را كسب
كرده باشد حضوراً نظارت گردد.

 ماده �52 وسايل خودكار وصل مجدد كلیدھاي قطع مدارھا را در مواردي كه عملي باشد بايد قبل از شروع كار بر روي خطوط يا
تجھیزات برق دار از كار انداخت.

 ماده �53 چنانچه احتمال وقوع رعد و برق در محل كار وجود داشته باشد عملیات مربوطه بايد متوقف شود.

 ماده �54 در سبد وسیله باالبر براي اتصال قسمت عايق شده به خط يا تجھیزات برق دار بايد پوسته اي از جنس ھادي با وسیله 
ھادي مناسب ديگري تعبیه گردد.

الف ـ كاركنان بايد با استفاده از كفش ھايي از جنس ھادي يا بست ھاي ساق پا يا طريقه مناسب ديگري به پوسته سبد وصل

گردند.

ب ـ در موارد لزوم با توجه به ولتاژ كار بايد از پرده الكترواستاتیك مناسب يا لباس  ھادي استفاده شود.

 ماده �55 قبل از اينكه كاركنان با قسمت برق داري كه بر روي آن كار خواھد شد تماس حاصل نمايند پوسته ھاي سبد بايد به
طور مطمئني به قسمت برق دار متصل شده و تا خاتمه كار بر روي آن قسمت، باقي بماند.

 ماده �56 فقط از ابزار و تجھیزاتي كه به منظور كار با دست لخت بر روي خطوط برق دار پیش بیني شده بايد استفاده گردد و اين
ابزار و تجھیزات بايد به صورتي تمیز و خشك نگھداري شود.

 ماده �57 قبل از بلند كردن ديرك وسیله باالبر، پايه ھاي حايل خودروي مربوطه بايد به منظور حفظ تعادل و تحكیم آن تنظیم شده و
بدنه خودرو به نحو مطمئن و مؤثري به زمین وصل شود در صورتیكه برقراري اتصال زمین عملي نشود بايد در اطراف خودرو موانع

حفاظتي احداث شود و خودرو جزء تجھیزات برق دار تلقي گردد.

 ماده �58 قبل از قرار دادن ديرك باالبر در وضع كار بايد كلیه كنترل ھا (چه در خودرو و چه در سبد) مورد بازديد و آزمون قرار گیرند
تا بي نقص بودن آنھا محرز شده و اطمینان حاصل شود كه آماده به كار مي باشند.

 ماده �59  ھر روز قبل از شروع كار يا ھر بار در طول روز كه قرار است بر روي ولتاژ باالتري كار شود يا تغییر شرايط كار انجام
آزمون اضافي را الزم سازد بايد آزمون تعیین جريان نشت ديرك به عمل آيد. سبدھاي ھوايي كه براي كار با دست لخت بر روي
خطوط برق دار مورد استفاده قرار مي گیرند بايد تحت آزمون جريان نشت قرار گیرند. آزمون به اين ترتیب اجرا مي شود كه سبد را
به مدت حداقل 3 دقیقه در تماس با منبعي كه ولتاژ آن مساوي ولتاژي است كه بر روي آن كار خواھد شد قرار مي دھند. جريان
نشت نبايد از 1 میكروآمپر به ازاء ھر كیلو وات (ولتاژ اسمي فاز به فاز) تجاوز نمايد. در صورت مشاھده ھر نوع ايرادي در كار

تجھیزات، عملیات مربوطه بايد فوراً متوقف گردد.

 ماده �60 كلیه وسايل باالبري كه در عملیات مربوط به كار با دست لخت بر روي خطوط يا تجھیزات برق دار مورد استفاده قرار
مي گیرند، بايد داراي فرمان ھاي مضاعف (در پايین و باال) طبق مقررات بندھاي الف و ب اين ماده باشد.

الف ـ دسترسي به فرمان ھاي بااليي بايد براي كاركنان واقع در سبد به سادگي عملي باشد اگر از دستگاه باالبري كه مجھز به

دو سبد است استفاده شود فرمان ھا بايد به  سادگي از ھر دو سبد قابل دسترسي باشند.

ب ـ فرمان ھاي پايین بايد در نزديكي ته ديرك قرار گرفته و از نظر صدور فرمان نسبت به فرمان ھاي بااليي اولويت داشته باشند.

به طوريكه بتوان در ھر موقع حتي وقتي كه فرمان ھاي باال در حال عمل كردن مي باشند از پايین دستورات آنھا را لغو و به دلخواه
عمل نمود.
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 ماده �61 استفاده از فرمان ھاي پايین ديرك جز در موقعي كه فرد واقع در سبد اجازه اين كار را داده باشد يا در مواقع اضطراري
ممنوع مي باشد.

 ماده �62 حداقل فواصل مجاز ھوايي براي كار روي خطوط و تجھیزات برق دار با دست لخت بايد با جدول شماره 2 مطابقت نمايد.
حداقل فواصل فوق الذكر بايد بین وسیله ھوايي (سبد) و وسايل زمین شده و ھمچنین بین وسیله ھوايي و خطوط و تجھیزاتي
كه ولتاژ آنھا با ولتاژ وصل شده به سبد فوق فرق دارد حفظ شود مگر آنكه اجسام زمین شده يا خطوط و تجھیزاتي كه در فوق
ذكر شده است با حفاظت ھاي عايق پوشیده شده باشد. حداقل فواصل مجاز ھوايي مورد نظر را بايد در موقع نزديك شدن، دور

شدن و در موقع وصل بودن سبد به خط برق دار نیز مراعات نمود.

 جدول شماره 2

حداقل فواصل ھوايي مجاز كار روي خطوط برق دار با دست لخت براي جريان متناوب

ولتاژ بین فازھا به كیلو ولت
فاصله به متر براي ولتاژ حداكثر

فاز به فازفاز به زمین

116/06/0 و كمتر

7/07/0باالتر از 11 تا 33

639/09/0

1320/15/1

2305/150/2

4005/30/6

 ماده �63 در موقع نزديك شدن به يك مدار برق دار يا دور شدن از آن يا انجام اتصال بین سبد و مدار، فواصل داده شده در جدول
شماره 2 بايد بین كلیه قسمت ھاي عايق شده ديرك باالبر و ھر نوع قسمت ھاي زمین شده ديگر (شامل قسمت زيرين ديرك و

خودرو) رعايت شود.

 ماده �64 در موقع استقرار سبد ديرك باالبر در نزديكي يك مقره میخي برق دار يا يك زنجیره از مقره ھاي بشقابي برق دار حداقل
فاصله بین كلیه قسمت ھاي سبد و انتھاي زمین شده مقره يا زنجیره بايد بر طبق جدول شماره 2 رعايت شود.

 ماده �65 استفاده از ھر نوع وسیله اي (مانند طناب و غیره) براي باال كشیدن لوازم از زمین به سبد يا ديرك ممنوع مي باشد.

 ماده �66 در سبد وسیله باالبر جز سیم ھاي اتصال (جامپر) يا مفتول ھاي تسلیح يا ابزار كار نبايد ھیچ شي ء ديگري از جنس 
ھادي كه طول آن بیش از 92/0 متر است وجود داشته باشد.

 ماده �67 طناب ھايي از جنس غیر ھادي را مي توان بین خط و زمین به شرطي كه به كمك سبد نگھداري نشوند، مورد استفاده
قرار داد.

 ماده �68 سبد و قسمت بااليي ديرك عايق نبايد به منظور بلند كردن يا نگھداشتن بار، تحت نیروھايي بیش از نیروي توصیه
شده به وسیله سازنده قرار گیرد.

الف ـ جدول حداقل فواصل ھوايي مجاز كار بر روي خطوط برق دار با دست لخت (جدول شماره 2) بايد بر روي صفحه اي از ماده

غیر ھادي و بادوام چاپ و در داخل سبد يا حوالي آن به نحوي كه به وسیله اپراتور ديرك قابل ديدن باشد نصب گردد.

ب ـ توصیه مي شود براي كنترل حداقل فواصل ھوايي مجاز كار بر روي خطوط برق دار از میله ھاي اندازه گیري از جنس عايق

استفاده شود.

اين آيین نامه مشتمل بر 68 ماده و 2 تبصره به استناد ماده 47 قانون كار تدوين و در چھار صد و پنجاه و يكمین جلسه شوراي
عالي حفاظت فني مورخ سه شنبه 6/12/1353 به تصويب نھايي رسیده و قابل اجرا است.
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