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 5/1تا  1/0الکتریکی شامل ؛ پوست بیرونی )باالترین الیه پوست که از  تاز نظر اهمیبدن انسان نواحی اصلی 

میلیمتر ضخامت دارد( ، غدد عروق ، و رگ های خونی است )غدد عروق و رگهای خونی مقاومت نسبتا کمتری 

در مقابل عبور الکتریسیته از خود نشان می دهند و باعث دسترسی الکتریسیته به رطوبت و بافتهای چرب 

 بدن می شوند ( داخل

در مورد آن مانند هر مقاومت الکتریکی ، قانون اهم نیز یته است جریان : چون بدن ، هادی الکتریس اثرات عبور

دیگری صدق می کند . افرادی که پوست زمخت تری دارند نسبت به کودکانی که پوست آن ها نازک است 

می دهند . اما همانند آنچه در جدول زیر آمده مقاومت بسیار بیشتری در مقابل عبور جریان از خود نشان 

است ، حتی باالترین پوست مقاوم هم در مقابل عبور جریان الکتریسیته نمی تواند به اندازه کافی حفاظت شود 

. 

 وضعیت )منطقه از بدن(
 مقاومت

 خیس خشک

 KΩ-1 MΩ 4-15 KΩ 40 تماس نوک انگشت

 KΩ 3-6 KΩ 50-10 نگهداشتن سیم در دست

 KΩ 2-5 KΩ 30-10 چنگ زدن با انگشتان

 KΩ 1-3 KΩ 10-5 در دست گرفتن انبردست

 KΩ 1-2 KΩ 8-3 لمس کردن با کف دست

یک اینچی یا  2/1گرفتن لوله 

 دریل با دست
1-3 KΩ 0.5- 1.5 KΩ 

 یا اینچی یک 2/1 لوله گرفتن

 دست دو با دریل
0.5- 1.5 KΩ 250-750 Ω 

 Ω 500-200 - فرو بردن دست ها در آب

 Ω 300-100 - فرو بردن پاها در آب

بدن انسان ، مقاومت داخل بدن 

 باضافه پوست
- 200-1000 Ω 

 

مقاومت پوست همچنین تابع این مطلب است که چه سطح مقطعی از پوست در مدار الکتریکی قرار گرفته 

ت به مقاومت بسیار کمتری نسبکامل گرفتن انبردستی با همه انگشتان و کف دست است . بنابراین ، به طور 

لمس کردن ابزار با نوک انگشتان دارد . همچنین هر نوع برش یا خراشیدگی روی پوست باعث از بین رفتن 

 حفاظت الیه شاخی می شود و باندازه قابل توجهی مقاومت کلی در مقابل شوک مدار را کاهش می دهد .
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 سیستم عضالنی

زمانی که سیستم عصبی عضالت را با ضربه  بدن انسان انجام می دهد .سیستم عضالنی عمل حرکتی را برای 

های الکتریکی تحریک می کند ، عضالت منقبض می شوند تا اعضای بدن را به حرکت وادارند . سیستم قلب 

 به عضالت مربوطند . و ریه نیز

ت هی شدید عضالوقتی یک جریان الکتریکی خارجی از طریق یک عضله دریافت می شود باعث انقباض گا

فوالدی شود . با عبور می شود . این انقباض می تواند باعث سقوط افراد از نردبان یا برخورد به سازه های 

از بدن ممکن است فرد قادر به کنترل عضالتش نباشد . این بدان معنی است که  mA 10جریان به اندازه 

ه جریان بیشتر ادامه می یابد ، عمل سوختن و حادثه دیده به طور کامل دچار برق گرفتگی شده است . هرچ

داغ شدن عضالت باعث کاهش مقاومت عضالت شده و جریان باز هم افزایش می یابد .چنانچه جریان قطع 

 نشود یا اگر مصدوم از مدار جدا نشود ، مرگ اتفاق می افتد .

تخریب شود . جریان های حتی  اگر جریان عبوری از بدن نسبتا باال باشد ، بافت عضله می تواند با سوختن

چنانچه بمدت زیادی طول بکشد باعث تخریب بافت می شود که می تواند به کندی شفا یابد .  A 5کمتر از 

 درمان با طب فیزیکی و دیگر روش های غیر متعارف برای بازیابی توان کار عضله پیشنهاد می شود .

 

 قلب

نوان مثال بدلیل جریان خارجی ناشی از یک شوک الکتریکی وقتی سیستم الکتریکی قلب به هر دلیلی ، به ع

. چنین توقف در عمل قلب باعث بسیاری از مرگ قطع شود ، تغییرات در سرعت ضربان قلب اتفاق می افتد 

 های قلبی است .

ضربان های الکتریکی قلب بایستی هماهنگ باشند تا ضربان منظم و هموار باشد . یک جریان خارجی با میزان 

می تواند ضربان های عصبی را بهم بریزد بطوریکه ضربان تنفسی از حالت منظم و  mA 55تا  00داقل ح

صاف خارج شود و در این صورت ضربان های آن برای بدن فایده ای ندارد . در صورتی که قلب به مدت زیادی 

 قرار گیرد باعث مرگ صاحب آن می شود . mA 55در معرض جریان خارجی بیش از 

ه قلب هم مانند هر عضله دیگری در صورتی که در معرض جریان خارجی بیش از حد تحمل قرار گیرد عضل

فلج می شود . نکته عجیب اینکه فلج قلب در صورتی که جریان سریعا قطع شود اتفاق نمی افتد . وقتی جریان 

 شروع به کار می کند .قطع شود ، قلب در وضعیت استراحت بوده و آماده سیگنال بعدی است . قلب دوباره 

قرار گیرد می سوزد . این نوع  A 5هر عضو داخلی ، مانند قلب ، در صورتی که در معرض جریان بیش از 

 سوختکی ها اغلب با مرگ همراه  است .
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 سیستم تنفسی

باستثنای قلب ، سیستم تنفسی حیاتی ترین عضو بدن انسان است . اگر تنفس متوقف شود ، که می تواند با 

 اتفاق بیفتد ، همه فعالیت های دیگر بدن نیز متوقف می شوند .  mA 00جریان 

عبور جریان از قسمت میانی بدن می تواند ضربه های الکتریکی سیستم عصبی تنظیم کننده عمل تنفس را 

مختل کند . این اختالل می تواند به شکل بی نظمی ، تنفس منقطع یا چنانچه جریان ادامه یابد ، همه سیستم 

 تنفسی فلج شود . وقتی چنین توقفی ایجاد می شود ، کمکهای اولیه بسیار ضروری است . 

 

 

 تجهیزات ایمنی الکتریکی 

ب ، وسایل اندازه گیری مناسب و لباس کار مناسب جنبه ایمنی هر کار یا شغلی با استفاده از ابزارهای مناس

تجهیزات ایمنی الکتریکی عمال برای انجام کار موزد استفاده قرار می گیرند مانند  برخی از تعریف می شود .

ابزارهای عایق کاری شده و ابزارهای اندازه گیری ولتاژ . وسایل ایمنی دیگر وسایلی هستند که مستقیما برای 

 مورد استفاده قرار می گیرند به عنوان مثال لباس حفاظت از جرقه و وسایل الستیکی .حفاظت کارگر 
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فردی همواره باید مطمئن بود که پوشش لباس و ابزارهای مورد استفاده در هنگام استفاده از تجهیزات حفاظت 

از آن میزان می برای سطح انرژی که روی آن کار می شود طراحی شده یا ولتاژ و جریان کار آن ها باالتر 

 باشند .

نوع تجهیز مورد نیاز برای حفاظت افراد در مقابل خطرات حرارتی قوس الکتریکی عنوان ول زیر نوع ددر ج

 بندی شده است .

 

 قسمتی از بدن که بایستی محافظت شود تجهیز مورد استفاده

 بدن ، بازوها ، پاها لباس های ضد آتش یکسره ، آورال حرارتی

 چشمها ، محافظت چشم ، محافظت صورتعینک ایمنی 

 سر کاله ایمنی عایق ، سرپوش ضد جرقه

 دستها دستکش الستیکی با محافظ چرمی ، دستکش مقاوم به حرارت

 

ASTM و دیگر استاندارها 

سه استاندارد را برای کاربرد پوششهای حفاظتی حرارتی جهت افراد  (ASTM)انجمن آمریکایی تست و مواد 

که مشخصات لباس حرارتی کارگر  ASTM. در جدول زیر استانداردهای برق پیشنهاد کرده است و فن ورزان 

 برقکار را بیان می کند آورده شده است :

 عنوان عدد استاندارد

F 1506 

مشخصات اجرایی استاندارد برای مواد نساجی مورد استفاده در دوخت لباس و روپوش محافظ 

در معرض قوس الکتریکی و خطرات حرارتی مربوط به آن هستند برای افرادی که بطور لحظه ای 

. 

F 1959 روش تست استاندارد برای تعیین مقدار اجرایی قوس حرارتی مواد برای لباس محافظ 

F 2178 روش تست استاندارد برای تعیین میزان حفاظت از قوس محصوالت حفاظتی صورت 

 

  ANSI/NFPA و  OSHA 9910.269 استانداردهای مدون برای حفاظت حرارتی کارگر برق عبارتند از 

70E   ، 70، از این دو استانداردE  کاربردی تر است و بهترین سطح از حفاظت را فراهم می کند ، و نیازهای

کاربری مورد استفاده در برآورده می کند . نیازمندیهای  ATPVحفاظت حرارتی استفاده کننده را بر اساس 

 است . 70Eاین مقاله بر  پایه 
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 مواد لباس 

مواد مورد استفاده در تهیه لباس صنعتی در دو کالس عمده تعریف شده که هرکدام دارای زیرکالس های 

 مربوط به خود هستند . 

 اشتعال عمل آوریدر مقابل شعله ، وقتی این مواد با یک ماده شیمیایی مقاوم  برابرمواد غیر مقاوم در  -1

 می شوند تبدیل به پارچه غیر قابل اشتعال می گردند .

a. بافته های طبیعی مانند پنبه و پشم 

b. بافته های مصنوعی مانند نخ پلی استر ، نایلون و رایون 

 مواد مقاوم در برابر شعله -2

a. ر اوم دمواد غیر مقاوم در برابر شعله که به طور شیمیایی فرآوری می شوند و تبدیل به مواد مق

 برابر شعله می شود .

b.  مواد به طور ذاتی مقاوم در برابر شعله مانندKermal , PBI و Nomex 

 

 لباس کار

لباس کار برای ایمنی الکتریکی روزانه ممکن است به عنوان حفاظت فلش ثانویه به کار رود . پنبه ضد حریق 

 یا دیگر مواد ضد حریق ترجیح داده می شود .  Nomex, PBI ، پارچه ترکیبی پنبه ای ضد حریق ، 

 لباس بایستی حداقل ضروریات زیر را برآورده کند .

 دستکش های بلند برای حفاظت کامل بازو -1

 وزن کافی برای حفاظت مکانیکی و حرارتی -2

 ؟ چه موقعی از یونیفورم کار حفاظت حرارتی استفاده می شود

رگرانی که بصورت دایم در معرض خطرات احتمالی قوس یونیفورم کار حفاظت حرارتی برای تمام کا

الکتریکی و /یا فلش قرار دارند الزامی است . این اقالم به ویژه برای کارگرانی که در صنایعی که با خطرات 

بیشتری از نظر قوس الکتریکی و / یا فلش قرار دارند بکار می رود . در کمترین حالت ، تمام کارکنانی که 

و بیشتر قرار دارند بایستی از تجهیزات حفاظتی  V 480ه ای و مستمر در معرض ولتاژ به طور برنام

 حرارتی استفاده کنند .
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 لباس ضد جرقه )ضد اخگر(

لباس های ضد جرقه دارای ترکیب از الاقل دو قسمت ، نقاب صورت به همراه کاله خود و ژاکت ساخته 

و بیشتر ساخته شده است . )شکل  2cal/cm  00به میزان  ATPVشده است لباسهای ضد جرقه برای 

سمت راست( و همچنین برای حفاظت در مقابل حرارتهای کمتر بصورت یکسره )کاور آل( ساخته شده 

است . )شکل سمت چپ( . اگر از شلوارهای ضد جرقه استقاده نمی شود آنگاه روپوش بایستی به اندازه 

 اند .کافی بلند باشد تا پاها را بپوش

                         

 لباس ضد جرقه                                لباس یکسره ضد جرقه            
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 استفاده از لباس فلش

هر زمانی که کارگران داخل مرز ضد جرقه کار می کنند بایستی لباس های ضد جرقه استفاده کنند . 

و دستها مورد استفاده قرار گیرند . بایستی  لباس های فلش همواره بایستی به همراه حفاظت سر ، چشمها

 توجه داشت که همه کارگران در مجاورت حفاظت قوس بایستی لباس ضد جرقه بپوشند .

 

 فعالیت هایی که نیاز به استفاده لز لباس فلش دارد :

 یا باالتر دارند . V 080راه اندازی کلیدهای فضای باز در مداراتی که ولتاژ  -

 و بیشتر V 080زنی با کلیدهای قدرت و قطع کننده های روباز  دکلی -

 و بیشتر V 280بازکردن و نصب راه انداز موتورها در مراکز کنترل موتور  -

 

 

 حفاظت سر ، چشمها و دست ها

کارگر در معرض خطر قوس زنی است ، بایستی مجهز به در موقع پوشیدن لباس ضد جرقه ، یا زمانی که 

ی برای سر ، چشمها و دستها نیز باشد . اما در زمانی که کارگر لباس ضد جرقه پوشش کامل حفاظت

نپوشیده است ، بایستی کاله از جنس سخت به همراه نقاب محافظ چشم یا عینک محافظ چشم باشد . 

حفاظت دستها بایستی توسط دستکش های عایق الستیکی که به محافظ های چرمی پوشیده شده انجام 

 شود .

 

 کاله :

، کارگران بایستی مجهز  (blows)عالوه بر پوشش حفاظتی در مقابل سقوط اشیا و دیگر ضربات فیزیکی 

به کاله حفاظتی باشند به گونه ای که دارای قابلیت عایقی الکتریکی نیز باشد . چنین کاله هایی بایستی 

س برای این کاله ها پیش که دو نوع کال (ANSI)با آخرین استاندارهای انستیتو استاندارد ملی امریکا 

 بینی کرده است ، مطابقت داشته باشد :

: کاله های سخت و محکم برای پیشگیری از صدمه ناشی از سقوط احتمالی و برخورد آن  Gکالس  -1

ها به سر و صورت کارگران و در ضمن کاهش خطر اتصال به برق ولتاژ پایین . این نوع کاله برای 

 تست شده است . V 2200ولتاژ تا 
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 فیزیکی سقوط اشیا به سر کارگر: کاله های سخت برای پیشگیری از صدمه ناشی از ضربات  Eکالس  -2

 ولت تست شده است . 20،000و کاهش خطر اتصال با برق ولتاژ باال . این نوع کاله برای ولتاژ تا 

ظر گرفته شده و : کاله های سخت که فقط برای حفاظت سر در مقابل سقوط اشیا در ن Cکالس  -0

 حفاظت الکتریکی ایجاد نمی کند .

 

 

 

 شرایط کاری که در آن استفاده از کاله و عینک غیرهادی حفاظتی ضروری است .

 کار در مجاورت خطوط برقدار در محوطه سویچ -

 هرزمان که لباس ضد جرقه مورد نیاز باشد  -

 اد کند .هر وقت استاندارد محلی ، استفاده از چنین تجهیزاتی را پیشنه -

در موقع پیش بینی احتمال ایجاد خطر برای سر و صورت و چشمان در اثر ایجاد قوس ،  -

 انفجار یا برق گرفتگی

 

قبل از استفاده از این کاله ها ، بایستی آن ها را دقیقا و روزانه بازبینی کرد . سالم بودن پوسته کاله ، تعلیق ، 

شکستگی ،شکاف ، آلودگی و هر عیب دیگر بایستی مورد بازدید  سربند ، بند نگهدارنده و اجزای دیگر از نظر

 قرار گیرد .

برای شستشوی این کاله ها بایستی با سازنده مشورت کرد و از استفاده از حالل های مختلف بدون مجوز 

 سازنده اجتناب کرد .
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 عینک های ایمنی : نقاب چشم و نقاب صورت

ابرپالسما و فلزات مذابی که توسط قوس الکتریکی ایجاد می شوند توسط انفجار با سرعت زیاد پرتاب می شود 

جراحت سنگین و کوری دایم می شود . کارگران برق که در . اگر پالسما و فلز مذاب وارد چشم شود ، باعث 

یستی فاده کنند . و این عینک ها بامعرض احتمال قوس و انفجار الکتریکی هستند بایستی از عینک ایمنی است

 در کارهای برقی غیر هادی باشند .

نقاب صورت لباس فلش حفاظت خوبی در مقابل ابرپالسما و فلز مذاب ایجاد می کنند . همچنین استفاده از 

 نقاب چشم باعث کاهش خطر آسیب چشم توسط اشعه فرابنفش می شود .

 

 

 

 دستکش الستیکی

کامل و استاندارد شامل دو قسمت خود دستکش الستیکی و قسمت چرمی دستکش یک دستکش الستیکی 

در عمل ، محافظ چرمی قسمت بیرونی دستکش را می پوشاند و آن را در مقابل تخریب فیزیکی و  است .

پارگی  دستکش یا سوراخ شدن آن محافظت می کند . بعضی اوقات داخل دستکش دارای الیه پنبه ای برای 

 بوده و باعث احساس راحتی در استفاده از آن می شود .جذب رطوبت 

احتیاط : دستکش های الستیکی هرگز نبایستی بدون محافظ چرمی شان مورد استفاده قرار گیرند  مگر در 

 موارد خاص

دستکش های الستیکی و محافظ چرمی آن ها بایستی در موقع احتمال وجود خظر مجروحیت ناشی از اتصال 

 متهای برقدار سیستم حتما مورد استفاده قرار گیرند .بین دستها و قس

همچنین دستکش های چرمی برای استفاده در مواردی است که دستهای کارگر از میزان مشخصی که در 

 فاصله نزدیک شدن به تجهیزات برقی می باشد کمتر باشد .
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بایستی  . داخل این دستکش هاددستکش های الستیکی بایستی قبل از استفاده کامال وارسی و تست باد شوند 

توسط پودر تالک یا پودر تهیه شده در کارخانه غبار آلود شود . این غبارآلودگی به حذف عرق از دست و 

 سهولت پوشسدن و درآوردن آن کمک می کند .

 احتیاط : در دستکش های الستیکی نباید از پودر بچه استفاده شود .

زودنی هایی هستند که ممکن است باعث تخریب یا کاهش عمر و یا بعضی از انواع پودر بچه ها دارای اف

تاثیرگذاری مفید آن شود . نصب الیه پنبه ای داخل دستکش برای راحتی و آسایش کارگر اکیدا توصیه می 

 شود .

 

 

 کفپوش الستیکی :

ا مارک هبرای حفاظت پرسنل و عایق کردن کف زمین از کفپوش الستیکی استفاده می شود . این نوع کفپوش 

دار و برچسب دار هستند . کفپوش الستیکی عایق داری سطح طرح الماسی ، نرم و موجدار در یک طرف و 

 در طرف دیگر کفپپوش براق و صیقلی یا مواد مقاوم در مقابل سرخوردگی است .

 مشخص کننده طرح ، ساختمان و نیازمندی های کفپوش الستیکی می باشد . ASTMاز  D-178اندارد است

کارکنان بایستی در مواقعی که احتمال خطر برق گرفتگی وجود دارد حتما از کفپوش عایق استفاده کنند . 

فرقه و مواد متبدلیل اینکه کفپوش های الستیکی بطور دایم نصب می شوند . در معرض تخریب ، آلودگی 

 هستند ، نبایستی از آن ها به عنوان منبع عایقی اولیه یا تنها منبع عایق کننده بدن استفاده شود .

: ساخته شده از هر االستومر یا ترکیبی از ترکیبات االستومری  Iکفپوش الستیکی عایق نوع  -

 ، که به طرز مناسبی ولکانیزه شده است .
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 االستومری ترکیبات از ترکیبی یا االستومر هرساخنه شده از :  IIکفپوش الستیکی عایق نوع  -

 ( C، مقاوم به روغن :  B، مقاوم به شعله :  A :با یک یا چند خصوصیت ویژه ) مقاوم به ازن

کفپوش های الستیکی معموال در نقاطی بطور دایم نصب می شوند که هم عایقی الکتریکی ایجاد کنند و هم 

جلوگیری کنند . کفپوش های الستیکی تنها بایستی به عنوان حفاظت پشتیبان به کار از سر خوردن پرسنل 

رود . فرش الستیک ، دستکش و سایر چنین پوشش هایی همواره بایستی در مواقع احتمال بروز خطر مورد 

 استفاده قرار گیرند .

 

 

 

 : روکش یا پتوهای الستیکی

 

روکش های الستیکی قطعات عایق کننده الستیکی هستند که برای پوشاندن سطح هادی و سطح برقدار مورد 

استفاده قرار می گیرند . این روکش ها در اندازه های مختلف موجودند و در مواردی که کارگران با سطوح و 

خطر مصدومیت ناشی از  قطعات برقدار کار می کنند بایستی روی سطوح یا قطعات نصب شوند تا احتمال

کاهش یابد . این قطعات ممکن است ادوات سویچ ، خطوط قدرت ، شیشه تماس بدن انسان با هر قطعه برقدار 

 ها یا کف سیمانی باشد .

 روکش ها با کفپوش ها فرق می کنند زیرا کفپوشها بایستی بصورت دایم و روی زمین نصب شوند .

بایستی به طور دقیق آن را بازبینی کرد . آنگاه می توان آن را روی هادیهای قبل از استفاده از روکش الستیکی 

 ن را از صفحه جداکننده آویزان کرد .فلزی یا شینه ها پهن کرد یا آ
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قبل از شروع به کار با هر وسیله ای که برقدار است بایستی روکش های الستیکی را نصب کرد . همواره بایستی 

رد و اگر از تاریخ آخرین تست بیش از یکسال گذشته باشد ، نبایستی از آن آخرین تاریخ تست را چک ک

 استفاده شود .

 

 

 روپوش الستیکی :

روپوش الستیکی قطعات الستیکی عایق هستند که برای پوشاندن قسمت خاصی از تجهیز از آن استفاده می 

ین روپوشها دارای کالسهای مختلف شود تا از کارگران در مقابل تماسهای ناخواسته با برق حفاظت شوند . ا

تجهیز مانند قالبهای عایق کننده ، محافظ انتهای راکد کابل ، کانکتورهای انتهایی خط ، و پوشش های انتهای 

کابل است . روپوش های الستیکی بصورت الستیکی ریختگی تولید می شوند و شکل ظاهری آن ها متناسب 

 حفاظت در مقابل آن صورت گیرند ساخته می شود .با نوع و شکل تجهیز برقدار که بایستی 

قبل از هر بار استفاده بایستی روپوششهای الستیکی را کامال وارسی کرد . پس از بازبینی می توان روپوش را 

برای تجهیز خاصی که متناسب با آن طراحی شده به کار گرفت . هر روپوشی که دچار نقص یا عیب هرچند 

 ه ی مصرف خارج شود تا بعدا تست و ترمیم یا معدوم شود .کوچک باشد بایستی از رد

 

 روکش خط :

های خط عایق الستیکی قطعات قابل حملی هستند که از آن ها برای پوشاندن خطوط  (Line hose)روکش 

برقدار دم دست استفاده می شود به گونه ای که اعضای بدن کارگران را از تماس اتفاقی با برق خط انتقال یا 

 ز حفاظت می کند .تجهی

روپوش خط بصورت الستیک ریختگی و قالب ریزی تهیه می شود به گونه ای که می تواند روی خط برقداری 

 که محل کار است را کامال بپوشاند .

روپوش های خط الستیکی بایستی در هر زمانی که کارگر روی یا در مجاورت یک خط یا خط های برقدار که 

 د کار می کند مورد استفاده قرار می گیرند .قابلیت برقدار شدن دارن

 خطقبل از استفاده روپوش خط را بایستی کامال وارسی کرد و بعد آن را روی خط نصب کرد . روپوش های 

بایستی قبل از شروع هر نوع کاری با خط برقدار روی خط نصب شود . وقتی بیش از یک قسمت از روپوش 

ایستی از روپوش خط متصل به هم استفاده کرد . روپوش خط بایستی خط مورد استفاده قرار می گیرد ، ب

 بطور کامل خط را بپوشاند .
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 آستین الستیکی :

از آستین الستیکی برای پوشاندن بازوها و شانه های کارگر و حفاظت این قسمتهای بدن در مقابل تماس با 

و پوشش دستها توسط دستکش ها را تکمیل  هادیهای برقدار استفاده می شود . آستینی بازوها را می پوشاند

می کند تا حفاظت کاملی برای بازوها ، شانه ها ، ساعدها و دستهای کارگر ایجاد شود . این تجهیزات به ویژه 

 در مواقعی که کارگر در محیط نامنظم و محدود برقدار ضروری است بسیار کارآمد است .

و دارای لبه های صاف و مقاوم و تقویت شده هستند و مجهز آستین های الستیکی بدون درز تولید می شوند 

دارند و لبه  mm 8به دکمه و قالب برای ثابت کردن آن به بدن کارگر است . سوراخها بطور معمولی قطر 

 سوراخها از قطعات غیر فلزی ساخته می شود .

، بایستی نوع ، کالس ،  ASTM1051عالمت تجاری روی آستین باید روشن و پایدار باشد . طبق استاندارد 

 و اینکه آستینی مربوط به سمت جپ یا راست بدن است ، بوضوح روی آن درج شده باشد .

 

 

از آستین های الستیکی در مواقعی استفاده می شود که کارگران در مجاورت یا در خطر تماس با خطر یا 

 استفاده قرار می گیرند . تجهیز برقدار قرار دارند و معموال همراه با دستکش الستیکی مورد

ماه گذشته  12همواره بایستی قبل از استفاده از آستین آن را وارسی کرد . اگر از تاریخ آخرین بازبینی بیش از 

 باشد نبایستی مورد استفاده قرار گیرد .
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 عصایی :

ت ت یا ابزاری اسعصایی تیرک هایی هستند که از مواد عایق ساخته می شوند . عصایی در انتها مجهز به قطعا

 که این امکان را به کارگر می دهد تا از فاصله ایمن بتواند با خطوط برقدار هادی و تجهیزات برقدار کار کند .

عصایی ها متناسب با ولتاژ تجهیز به کار رفته دارای طول های متفاوتی هستند . عصایی های مدرن از جنس 

د . انواع دیگری از آن ها از نوع چوبی هستند که عمل آوری فایبر گالس و / یا اپوکسی گالس ساخته می شون

 شده یا توسط مواد مقاوم به عوامل شیمیایی و رطوبت پوشش رنگی شده اند .

عصایی ها عالوه بر فیتینگها و کوپلینگ ها می توانند به آچار ، سوکت ها ، پیچ گوشتی ها ، برشگرها ، اره ها 

 جهز شود .و سایر ابزارهای در این محدوده م

از عصایی بایستی در مواقعی استفاده شود که جداسازی و عایق کردن بدن کارگر از برق گرفتگی ، قوس یا 

 انفجار مد نظر باشد . 

 نمونه مواردی که استفاده از عصایی الزم است :

 ولتاژهای متوسط و باالتر : اندازه گیری ولتاژ ، هر نوع تعمیرات یا اصالح تجهیزات برقدار -

 همه ولتاژ ها : عمل قطع و کات آوتها ، کاربرد زمین های ایمنی -

ویژگی استفاده از عصایی بستگی به نوع کار و محل استقرار کارگر فرق می کند . به عنوان یک قانون کلی ، 

حتی در صورتی که کارگر از عصایی استفاده می کند ، باز هم بایستی پوششهای حفاظتی دیگر مانند کفستفاده 

عصایی بستگی به نوع کار و محل استقرار کارگر فرق می کند . به عنوان یک قانون کلی ، حتی در صورتی از 

که کارگر از عصایی استفاده می کند ، باز هم بایستی پوششهای حفاظتی دیگر مانند کفش ،  دستکش ، عینک 

ده از عصایی ، پوشیدن دستکش و . . . را نیز همزمان استفاده کند . حداقل  نیاز حفاظتی در موقع استفا

الستیکی و نقاب حفاظت صورت است . اما بسیاری از کارشناسان معتقدند ، لباس فلش نیز به ویژه در مواردی 

که حفاظت زمین ایمنی بکار رفته بایستی پوشیده شود . قبل از هر وعده استفاده ،عصایی بایستی به دقت 

فزیکی که به عصایی وارد شده و روی قدرت عایقی آن تاثیر منفی گیرد تا هر نوع صدمه مورد بازبینی قرار 

دارد شناسایی و رفع عیب شود . اگر عصایی شکسته یا ترک برداشته باشد ، یا هر نوع خرابی دیگری برای آن 

  پیش آمده باشد ، بایستی از محیط کاربری خارج شود .
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 حداقل نیازمندی برقکاران به تجهیز ایمنی :

عایق الستیکی با محافظ چرمی و کیسه حمل ویژه . کالس ولتاژ دستکش بایستی دستکش  -

متناسب و بیشتر از ولتاژ کار محیط کاری برقکار باشد . آنچه پیشنهاد می شود یک جفت 

و یک جفت دستکش برای باالترین ولتاژی که در محیط کار برقکار  00و یا  0دستکش 

 موجود است .

 دستکش تعیین می شود .آن مانند  آستینی : مشخصات ولتاژی -

پتوی عایق الستیکی که مشخصات کالس ولتاژ آن سازگار با ولتاژی است که در محیط کار  -

 برقکار قرار دارد .

 تستر ولتاژ ایمنی . یک دستگاه برای ولتاژ پایین و یک دستگاه برای ولتاژ متوسط یا باال . -

 V 1000ابزار دستی با ولتاژ عایقی کمتر از  -

 قفلی ، قطعات چند قفلی و برچسب های قفل . جا -

 Bدر کالس  ANSI Z89.1کاله های ایمنی استاندارد  -

عینک مناسب برای حفاظت  ANSI Z87.1عینک ایمنی با پوشش کامل کناری . استاندارد  -

 حرارتی .

و دیگر عالیم الزم هشدار دهنده . نوار مانع قرمز  "ولتاژ خیلی باال  –خطر  "عالیم اخطار  -

 رنگ با حاشیه سفید .

 کابل ایمنی زمین در صورت لزوم -

 اونس در هر یارد 0لباس ضد آنش حداقل  -

 اونس در هر یارد به همراه حاظت کامل سر و کت سه ربعی 10 –لباس ضد آتش ضد انفجار  -
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 دیاگرام خطی ایمنی الکتریکی -

 

 


