
آشنايي با تجهيزات ايمني در برق



مقدمه

يكي از راههاي خطرات و كاهش شدت حوادث 

.استفاده از لوازم و تجهيزات ايمني مي باشد



فاكتورهاي دخيل در انتخاب تجهيزات ايمني

داشتن استانداردهاي مربوطه از مراجع ذيصالح
  انطباق با فرد استفاده كننده ، عوامل زيان آور و يا خطرات مربوط به شغل

فرد
تناسب با فصول سال
 قابليت پذيرش توسط كارگران(تناسب فرهنگ(
 رنگ،شكل)زيبايي(شكل ظاهري
كيفيت
عدم ايجاد اثرات جانبي
نظر فرد استفاده كننده
تاريخ انقضاء
قيمت
بهره برداري آسان



انواع لوازم حفاظتي

لوازم حفاظت فردي

لوازم حفاظت گروهي



لوازم حفاظت فردي

لباس كار
كفش كار
كاله ايمني
عايق برق،چرمي،ضدبرش ضخيم(دستكش هاي كار(
كمبربند ايمني
فيوزكش فشار ضعيف
انبردست
ركاب
فازمتر دوبل فشار ضيف
ساك ابزار انفرادي



لوازم حفاظت گروهي

اپومتر يا فازمتر فشار متوسط
پرچ
تفنگ پرتاب سيم ارت
دستگاه اتصال زمين موقت
طناب نجات
فازمتر دوبل فشار متوسط
فرش عايق
نردبان عايق
تفنگ كابل پنچر كن



ويژگي لباس كار برقكاران

فاقد هر نوع فلزي باشد١.

زيپ يادكمهبايستي از نوع استخواني و چسبي باشد٢.

)در برابر قوس الكتريكي ايمن تر است(از جنس كتان ونخ باشد ٣.

تعداد جيب ها كم باشد۴.

متناسب با اندام باشد۵.

مناسب فصول باشد۶.

آستين ها مناسب باشد٧.

استفاده از نوار شب رنگ٨.



نمونه لباس كار



ويژگي كفش ايمني برقكاران

 نوك كفش بايستي از نوع پالستيك فشرده باشد
 زيره آن بايستي نسبت به سطح ولتاژ كار، عايق و داراي انعطاف

مناسب براي صعود و فرود باشد
 زيره بايد عاجدار باشد تا مانع سرخوردن برقكاران هنگام صعود و

فرود شود
رويه آن چرم باشد
محافظ دور سوراخهاي بند فاقد هر نوع فلزي باشد
جهت سقوط اجسام سنگين برروي پا بايد پنجه فلزي داشته باشد
داراي تائيديه از سازمانهاي مربوطه داشته باشد



كاله ايمني   

  گروهي از كالهها فقط مناسب خطرات مكانيكي مي باشند.
 گروهي مناسب خطرات الكتريكي با سطح ولتاژ كم،متوسط و

.فشارقوي مي باشند 
هم بايد تحمل نيروهاي مكانيكي و ” گروهي از كالهها  مشتراكا

.الكتريكي را دارا باشند



ويژگي كاله ايمني برقكاران

 نوار عرق گير
نقاب محافظ صورت در برابر جرقه و قوس الكتريكي
نوار ضربه گير
نوار تنظيم سر
چانه بند
 پوسته كاله(قشر خارجي كاله(



اجزاء كاله ايمني



ويژگي كمربند برقكاران
 كمربند ايمني بايد ازجنس چرم يا برزنت ساخته شده باشد.
 كمربند ايمني از سه بخش مهم تشكيل شده باشد:

طناب كمربند كه به دور پايه بسته مي شود.
تسمه كمري كه به دور كمر بسته شده و طناب كمربند از روي آن بسته ميشود.
گيره و اتصاالت فلزي

1150طناب كمربند ايمني بايستي در ارتفاع يك متري حداقل تحمل وزن  
.كيلوگرم را داشته باشد

  جنس طناب كمربند ايمني از جنس مرغوب مثل كنف مرغوب و يا از الياف
.  ابريشم مصنوعي ساخته شود

كليه قطعات و ضمائم كمربند بايد داراي مقاومتي برابر خود كمربند باشند.
 ميلي متر باشد 6سانتيمتر و ضخامت آن  12پهناي كمربند بايد.
بايد در هنگام صعود و فرود برقكاران طناب كمربند را به دور پايه ببندند.



اجزاء كمربند ايمني



فيوز كش فشار ضعيف

فيوز كش وسيله است براي تعويض فيوزهاي كاردي يا كتابي داخل تابلوها
 بيشترين آسيب هاي ناشي از قوس الكتريكي و جرقه در زمان تعويض

.اين فيوزها براي برقكاران اتفاق مي افتد
 آمارها نشان . به هيچ عنوان از انبردست جهت فيوز كشي استفاده نشود

داده است استفاده از انبردست باعث برخورد با فازهاي كناري فيوز 
.سوخته شده و توليد جرقه مي كند

از ” فيوز كش بايد داراي كاورمخصوص بوده و در صورت نداشتن حتما
.دستكش استفاده شود

 دكمه و زبانه فيوز كش هنگام جازدن و يا كشيدن بايستي روان و بدون
.گير باشد

سرعت عمل در هنگام جازدن و كشيدن فيوز بسيار مهم است



تعويض فيوز با فيوز كش



ويژگيهاي دستكش كار
يكي از مهمترين بخشهاي بدن كه در برابر انواع خطرات مختلف دچار حادثه  

.مي شود دست و بازو مي باشد

:استفاده از دست كش باعث جلوگيري از خطرات ذيل مي شود
سوختگي ها

كبود شدن و كوفتگي
خراش

بريدگي ها
شكستگي ها
قطع انگشتان

تماس هاي شيميايي
برق گرفتگي و قوس الكتريكي



انواع دستكش ها

 دستكش هاي عايقي
دستكش هاي چرمي ساق بلند و ساق كوتاه
 كف الستيكي با رويه نخي(دستكش هاي ضد برش(
 معروف به دستكش جراحي(دستكش هاي التكس طبيعي(
دستكش هاي ضد مواد نفتي



ويژگيهاي دستكش عايقي

 انتخاب دستكش عايق بايستي متناسب با سطح ولتاژ شبكه انتخاب شود
 تقسيم بندي مي شود) 00،0،1،2،3(دستكش عايقي كالسهاي مختلف
 مربوط به شبكه هاي فشار ضعيف  0و00كالس
 براي ولتاژهاي باالتر 3و2و1كالس
دستكش عايقي بايد گواهي تست عايقي از سازمانهاي مورد تائيد داشته باشد
سايز دست انتخاب شود
الياف داخلي بايد ضد عرق باشد
در برابر صدمات مكانيكي تا حدي ايمن باشد
در برابر نور آفتاب و دماي محيط مقاوم باشد
در برابر پوسيدگي مقاوم باشد.



دستكش عايق فشار متوسط با روكش چرمي



دستكش ضد برش



دستكش ضد برش



دستكش جراحي



ويژگيهاي انبردست برقكاري

عايق انبردست از جنس مرغوب باشد
طول آن متناسب با دست برقكاران باشد
داراي برجستگي لبه دسته انبردست و قسمت آهني باشد
 اين برجستگي مشخص كننده عايق از هادي است
در هنگام كار دقت شود در داخل جيب برقكار قرار گيرد





فازمتر فشار ضعيف



فازمتر فشار ضعيف



ويژگيهاي فازمتر فشار ضعيف

 استفاده از فازمتر جهت برقدار بودن و نبودن تجهيزات برقي است
به هيچ عنوان جهت باز و بسته كردن پيچ هاي سخت از آن استفاده نشود
از پرتاب كردن ، زمين زدن فازمتر خودداري شود
قبل از تست حتما مطمئن باشيد فازمتر سالم است
در صورتي كه عايق فازمتر شكسته يا معيوب است از آن استفاده نشود



فازمتر دوبل يا تستر فشار ضعيف



ويژگيهاي فازمتر دوبل يا تستر فشار ضيف

 اين وسيله جهت آزمايش بي برقي شبكه فشار ضعيف و تعيين ميزان ولتاژ دو
فاز يا فاز به زمين استفاده مي شود

به هيچ عنوان به جاي استفاده از اين وسيله از المپ سري استفاده نشود
در حفظ و نگهداري آن دقت شود



ركاب داسي شكل

وسيله اي است جهت صعود و فرود از انواع پايه هاي چوبي     



طناب دستي با قرقره تك شيار

متر مي باشد كه در داخل قرقره تك شيار 25اين وسيله طنابي به طول  تقريبا  
برقكاران پس از صعود به باالي پايه قالب قرقره را به مكان مناسب .قرار ميگيرد

آويزان كرده و كليه تجهيزات مورد نياز ايشان در باالي پايه از اين طريق حمل و 
.نقل مي شود



طناب دستي با قرقره تك شيار



پرچ
اين وسيله از جنس فايبر گالس يا اپوكسي به رنگ قرمز ، نارنجي و زرد در اندازه 
هاي مختلف و بصورت يك تكه ، دوتكه و تلسكوپي با متراژهاي مختلف ساحته و 

.سانتي متر مي باشد 30كيلوولت قدرت عايقي به ازاي هر  100الي  75داراي 

اين وسيله در صنعت برق براي قطع و وصل انواع كليدهاي قدرت و جداكننده هاي 
تحت ولتاژ شبكه مثل قطع و وصل شمعك كات اوت فيوزها ، سكسيونرهاي گازي 

،ريكلوزر و قطع ووصل ديسكانكتور در حالت بي برقي و نيز برداشتن پرتابه از روي 
.شبكه ها و دور نمودن شاخه هاي درختان از حريم شبكه استفاده مي شود



متري فشار متوسط 7/6پرچ تلسكوپي 



نكاتي جهت استفاده از پرچ
پرچ بايستي قدرت عايقي مناسب با شبكه، وزن سبك و قدرت مكانيكي  -1

.باال داشته باشد
كمترين لنگر را (حداقل انحراف را از خط مياني به طرفين داشته باشد  -2

)داشته باشد 
در هنگام حمل و نقل دقت شود آسيب نبيند و بهتر است از جا پرچي  -3

.استفاده شود
رنگ روي پرچ از جنس مرغوب باشد تا جلوگيري نمايد از رطوبت و نفوذ  -4

)در غير اينصورت بصورت هادي جريان عمل مي كند( آب بروي پرچ 
دقت شود روي سطح پرچ هميشه تميز باشد -5
در هنگام استفاده از پرچ حتما از دستكش ايمني استفاده شود -6
قدرت عايقي پرچ در زمانهاي مختلف تست شود -7



تفنگ پرتاب سيم ارت

 تخليه و شبكه برقي بي آزمايش براي وسيله اين 
قرار استفاده مورد شبكه در مانده باقي جريان مقدار

 توسط برقي بي آزمايش در ايمني ضريب.گيرد مي 
.است متوسط فشار فازمتر از باالتر وسيله اين



اجزاي تفنگ پرتاب سيم ارت

ماشه -1
گيرد مي قرار آن در ميله كه اي لوله -2
متر سانتي 60 حدود به پرتاب ميله -3
فنر -4
برد تنظيم پيچ -5
متر 25 حدود ارت سيم -6
شود مي جمع آن دور به سيم كه قرقره -7
فنر شارژ ميله -8



اجزاي تفنگ پرتاب سيم ارت



دستگاه اتصال زمين موقت

  در سرد شبكه كردن زمين براي است اي وسيله 
  با شبكه سازي پتانسيل هم با مختلف ولتاژهاي

  برقكاران گرفتگي برق از جلوگيري منظور به زمين
.گيرد مي قرار استفاده مورد



انواع دستگاه اتصال زمين

 دستگاه اتصال زمين مخصوص شبكه هوائي فشار متوسط و فشار قوي
دستگاه اتصال زمين مخصوص پست هاي زميني فشار متوسط و فشار قوي
دستگاه اتصال زمين مخصوص شبكه فشار ضعيف



اجزاي دستگاه اتصال زمين

ميله ارت
چكش
 بصورت افشان و مسي(سيم ارت(
 به منظور عدم آسيب به سيم ارت آن را داخل شيلنگ قرار مي دهند( شلنگ(
 سيم ارت را به شبكه وصل مي كند (گيره يا لقمه(
 به منظور عدم آسيب دستگاه ارت در حمل و نقل در اين جعبه (جعبه فلزي

)قرار مي گيرد
چوب پرچ
 پنج پر(خورشيدي(



اجزاي دستگاه اتصال زمين فشار متوسط هوائي



فازمتر دوبل فشار متوسط  
 اين وسيله از دوفازمتر فشار متوسط كه به وسيله كابل رابط به هم متصل شده

اند تشكيل مي شود
 اين وسيله براي رينگ دو خط برقدار مورد استفاده قرار مي گيرد كه به اين

عمل به اطالح همرنگ كردن گفته مي شود
 شيوه كار با اين نوع فازمتر بدين صورت است كه يكي از فازمترها در يك دست

.و فازمتر ديگر در دست ديگر قرار مي گيرد
 كاربر يكي از فازها را به يك فاز از يك خط و فازمتر ديگر را به فاز خط ديگر

.تماس مي دهد كه با اين تماس دو حالت پيش مي آيد
 حالت اول چراغ وآژير فازمتر روشن نمي شود كه اين امر نشان دهنده هم فاز

)همرنگ مي باشند(از دو خط است
 حالت دوم چراغ وآژير فازمتر روشن مي شود كه اين امر نشان مي دهد دوفاز

.تماسي با فازمترها هم نام نيستند



فازمتردوبل فشار متوسط



فازمترنوري فشار متوسط



دستگاه كابل پنچر كن  

در ها كابل يابي عيب اقدامات در كن پنچر كابل تفنگ از استفاده  
  كننده تست افراد تماس از جلوگيري ضمن اتصال بروز زمان

  ايمني سطح افزايش به منجر كابل برقراري قسمت با تجهيزات
  و خاموشي زمان كاهش همچنين و كابل اتصال زمان كاهش

ميشود رساني برق تجهيزات در رفته كار به قطعات كيفيت تضمين



اجزاي تشكيل دهنده تفنگ كابل پنچر كن



اجزاي تشكيل دهنده كالهك تفنگ كابل پنچر كن
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