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–تسـت خطـوط–قطع خطـوط( عمل اصلي4عمليات هدف از تدوين اين روش اجرايي، تشريح كنترل:هدف-1
م–تخليه الكتريكي و سطحدر)وقت اتصال زمين شركت توزيع برق استان مركزي براي پيشـگيري از بـروز حـوادث

و همچنين حصول اطمينان وارد آمدن خسارات به دارايي و پرسنل و كاست اصـول فـوق توسـط ها از اجراي بدون كم
و مراعات دقيق مراحل انجام كار توسط ايشان  .مديريت

و فعاليتكليه براياين روش اجرايي،:دامنه-2 شركت توزيـع سطحدر) برقكاران( اكيپ هاي اجراييهاي عمليات
.نيروي برق استان مركزي كاربرد دارد

 مراجع-3
1-3-OHSAS 18001:2007 
2-3-ISO14001:2004 
3-3-ISO9001:2000 

و بهداشت كارينيآ-4-3  نامه حفاظت فني
)توزيع(مقررات ايمني صنعت برق-5-3

:تعاريف-4
و ميكند اتصال پيدا زمينبه شبكهآنباكه استاي وسيله:موقت ارتينگ سيستم) موقت زمين اتصال(-1-4

و ارتباط آن به زمين بكار ميرود و به هدف جلوگيري از ورود جريان برق براي قفل كردن يا بستن خطوط بي برق شده
. به بدن فرد سيمبان نصب مي گردد

.ميگردد الكتريكي ولتاژو جريان فاقدو جدا تغذيه منبعاز شبكهكهيعمليات: قطع خطوط-2-4

 كيلـو ولـت انجـام20 پرتابـل هـوايي فازمتر توسطييهواخط آزمايش نمودن برقبيازپس: تست خطوط-3-4
.مي شود

از شده در مدار عبارت است از تخليه بارهاي الكتريكي ذخيره:تخليه الكتريكي مدار-4-4 و تأسيسات جـدا شـده
و هم پتانسيل بودن مدار با زمين  توسط تفنگ پرتاب شبكه

:مسئوليت-5
و اتفاقـات مسئولين مسئوليت همكاري در اجراي اين دستورالعمل بر عهده-1-5 دفـاتر،ايمنـي مسـئولين،عمليات

و كليه مديران امور عملياتي  و تمـامي پيمانكـاران سـطح شـركت) تان مديريت توزيع شهرسـ( نظارت بر بهره برداري
.مي باشد
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بر عهده اكيپ عمليات واتفاقات مديريت توزيع برق"اصل طاليي صرفا4مسئوليت انجام-2-5
و تحويل دستگاه ارت موقت جهت  و واحد هاي اجرايي موظف به تامين شهرستان مربوطه مي باشد

. نصب روي شبكه به واحد عمليات مي باشند

:روش انجام كار-6

 روش انجام اصول طاليي ايمني روي شبكه فشار متوسط–1-6

و تجهيزات برق4رعايت:كليات و اين اصول اصل طاليي ذيل، هنگام كار روي شبكه ها و الزم االجرا است ضروري
و اطمينان اجرا گرددو در روند كاري خود بودهبايد هميشه مد نظر و صحت .بدقت

لباس،كاله(استفاده از لوازم ايمني انفرادي روي شبكه فشار متوسط اصل طاليي4درتمامي مراحل انجام-1توضيح
و دستكش عايق،كار .الزامي ميباشد) يا فشار ضعيفkv20متناسب با سطح ولتاژ شبكه كفش ايمني

: قطع خطوط-1-1-6
و وصل توسط گروه در مرحله اول به هنگام درخواست قطع خطوط توسط گروه ها و دريافت فرم قطع ي اجرايي

. قطع خطوط انجام مي گردد ديسپاچينگ با هماهنگي مركز كنترل 17FM36به شماره فرم اتفاقات عمليات
خو- و در صورت كار روي يك فاز بايستي سه فاز در خطوط دومداره بايستي در است خاموشي روي هر دو فيدر باشد

. قطع گردد"كامال
: تست توسط فازمتر-2-1-6

اتفاقات عمليات خطوط اكيپ از سوي 20kv پس از قطع خطوط جهت اطمينان از نحوه قطع الزم است توسط فازمتر
و از قطع آن اطمينان حاصل شود  . آزمايش

:تفنگ پرتاپتوسط تخليه الكتريكي-3-1-6
ي ، پس از قطع جريـا باربه منظور تخليه و ايجـاد پوششـي خازني شبكه هاي هوايي و هـدايت آن بـه زمـين ن بـرق

، بايد انتهاي سيم پرتاب محكم به زمين متصل،مطمئن براي اشتباه احتمالي در آزمايش با فازمتر قبل از پرتاپ سيم
و سپس سيم به صورت حرف  و شـخص مـانور)زيگزاگ(sشده و در جلوي پاي مانور كننـده پهـن شـده روي زمين

ي كننده پشت به باد  و از زاويـه اي كـه بتوانـد نيـزه و تفنگ را شارژ نموده ي مورد نظر ايستاده و در مجاورت شبكه
و سيم هر سه و بدون اينكه هيچگونه تماس با بدن داشته را در بر گيرد فاز متصل به سيم را از روي شبكه عبور داده

.، تفنگ را شليك نمايد باشد
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: اتصال زمين موقت-4-1-6
، هدف از اين كار اين است كه در مواقع برق دار شدن ناگهاني شبكه كه ممكن است در اثر عوامل مختلف پـيش آيـد

و افراديكه روي شبكه كار ميكنند از خطر برق گرفتگي مصون بمانند .جريان برق به سمت زمين هدايت شده
سـتي توسـط دو دسـتگاه ارت موقـت ميباشد كه اين مهـم باي جهت جلوگيري از برقدار شدن خطوط نصب ارت موقت

و  مجري در طرفين محل كار صورت پذيرد كه در اينخصوص كنترل صحت وسالمت ارت موقت بر عهده گروه عمليات
و  : نحوه نصب ارت بايستي موارد ذيل را شامل شود در اتفاقات ميباشد

ز- و در مرطوبترين نقطه ممكن از و سپس كلمپ ميله ارت را يك فاصله قبل از محل كار مين مجاور پايه كوبيده شده
و استقرار در زير شبكه به كمك طناب دستگاه را به باال اتصال زمين به آن متصل ميشود كارگر پس از باال رفتن از پايه

و سـپس  ، گيره قرمـز رنـگ را بـه خـط وسـطي ، توسط پرچ عايق و تعيين فاصله و پس از بازرسي ازگيره ها ميكشد
و سـپس بـا متصل مينمايدفازهاي ديگر  براي جمع آوري دستگاه ابتدا گيره هاي كناري توسط پرچ عايق از خط جدا

و در پايان كلمپ از ميله زمين جدا گردد ، گيره وسطي از خط آزاد شده قابل روئيـت براحتي كنترل نمودن وزن كابل
.باشد 

و- ، نقطه مانور . روي پايه اي كه قطع برق انجام شده صورت نگيردنصب ارت به هيچ عنوان روي پايه هاي دوبرق
، بلكه يك فاصله بعد از آن باشد- .روي پايه اي كه قطع برق انجام شده است نباشد
و وصل شبكه فشار متوسط به شـمارهو طبق فرم شبكه ايمن شده سپسو ه سرپرسـت بـه)17FM36(قطع  گـرو
رجراييا و مجوز كار .وي خطوط داده شود تحويل

بيسـت عـايق دستكش–فاز متر بيست كيلو ولت–تفنگ پرتاب شاملفشار متوسط تجهيزات سيستم اتصال زمين
. مي باشد بيست كيلو ولت اتصال زمين موقت دستگاه–)2كالس( كيلو ولت

و نگهداري از دستگاهم- سر در طول انجام كارو ارت راقبت تـا. ميباشد) نده تحويل گير( اجرايي اكيپ پرستبعهده
و اتفاقات جهت جمع آوري دستگاه ارت حضور يابند  . زماني كه اكيپ عمليات

را اجرايي حضور سرپرست اكيپ- و در صورتي كه قصد ترك محل كـار از شروع تا پايان كار در محل كار الزامي بوده
و افراد را از محل كار دور نمايد  .دارد الزم است كار را تعطيل

و اجرايي سرپرست اكيپ- و گروهي اكيپ را مورد بررسـي موظف است قبل از شروع كار كليه وسايل حفاظت فردي
و عالوه بر آن هريك از افراد اكيپ  موظف هستند وسايل حفاظـت فـردي مربـوط بـه خـود را اجرايي كنترل قرار داده

و كنترل نمايند . بررسي
اك- و براي جلوگيري از ورود افراد غيراجرايي يپ ايمن سازي محيط كار برعهده سرپرست به محيط كار مسئول بوده

و محصور كننده مناسب نصب گردد . الزم است عاليم هشدار دهنده
. مي باشد اجرايي عمل اصلي توسط برقكاران بر عهده سرپرست اكيپ4مسئوليت رعايت-
رافـعو گروهـي پرسـنل تحـت امـر بهـيچ وجـه در خصـوص ايمنـي فـردي اجرايي هاي سرپرست اكيپ مسئوليت-

.مسئوليتهاي ايشان در خصوص مسائل ايمني نميباشد
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و سـالم- و اتفاقات به هيچ وجه مجاز به اعمال خاموشي بـه اكيپهـايي كـه فاقـد دو دسـتگاه كامـل  اكيپهاي عمليات
. نمي باشد 20kvمي باشند

ه فشار ضعيف روش انجام اصول طاليي ايمني روي شبك-2-6
: قطع خطوط-1-2-6

و وصل و دريافت فرم قطع  فشار ضعيف در مرحله اول به هنگام درخواست قطع خطوط توسط گروه هاي اجرايي
17FM37 قطع خطوط انجام مي گردد به شماره فرم اكيپ اجرايي توسط گروه اتفاقات عمليات .

ب و ضمن استفاده از لوازم فازمتردنه تابلو فشار ضعيف توسط الزم بتوضيح است اين عمل پس از انجام تست بي برقي
دستكش عايق–نقاب محافظ سر وصورت–كفش عايق برقكاري–لباس كار دوتيكه–كاله برقكاري(ايمني فردي

و در نقاط مرطوب استفاده از فرش )چهار پايه عايق الزامي است/فشار ضعيف
با- و دستكش عايق داراي گارد يستي از فيوز كش فشار ضعيف مناسبجهت برداشتن فيوز فيدر فشار ضعيف

و رعايت فاصله مناسب استفاده گردد .الستيكي فشار ضعيف ضمن استفاده از نقاب محافظ سروصورت
جهت قطع كليد اصلي تابلو بايستي از دستكش عايق الستيكي فشار ضعيف ضمن استفاده از نقاب محافظ سروصورت-

.مناسب استفاده گرددو رعايت فاصله 
. قطع گردد بايستي فيوز فرمان معابردر تمامي مراحل قطع در صورت نياز بايستي-
. پس از اين مراحل بايستي كارت احتياط نصب گردد-
: تست شبكه توسط فازمتر-2-7

اتفاقات اكيپ سوياز دوبل فشار ضعيف الزم است توسط فازمتر، پس از قطع خطوط جهت اطمينان از نحوه قطع
و از قطع آن اطمينان حاصل شود  . عمليات خطوط آزمايش

: اتصال زمين موقت فشار ضعيف-3-7
، هدف از اين كار اين است كه در مواقع برق دار شدن ناگهاني شبكه كه ممكن است در اثر عوامل مختلف پـيش آيـد

و افراديكه روي شبكه كا .ر ميكنند از خطر برق گرفتگي مصون بمانندجريان برق به سمت زمين هدايت شده
ميباشد كه اين مهم بايستي توسط دو دستگاه ارت موقت فشار جهت جلوگيري از برقدار شدن خطوط نصب ارت موقت

ضعيف مجري در طرفين محل كار صورت پذيرد كه در اينخصوص كنترل صحت وسالمت ارت موقت بـر عهـده گـروه 
و اتفاقات  و نحوه نصب ارت بايستي موارد ذيل را شامل شوده خاموش دهندعمليات : ميباشد

و در مرطوبترين نقطه ممكن از زمين- و يا كم مقاومت ترين با توجه به جنس ميله ارت را يك فاصله قبل از محل كار
و زمين و سپس كلمپ اتصال زمين را به آن متصل ميشود خاك ر مجاور پايه كوبيده شده فتن از پايه كارگر پس از باال

ب و پس از و تعيين فاصلهو استقرار در زير شبكه به كمك طناب دستگاه را به باال ميكشد نسـبت بـه ازرسي ازگيره ها
.نصب ارت اقدام مينمايد
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:جهت سيستم ارت بايستي موارد ذيل مد نظر قرار گيرد* 
.براحتي قابل روئيت باشد دستگاه ارت-
، بلكه يك فاصله بعد از آن باشدروي پايه اي سيستم ارت- .كه قطع برق انجام شده است نباشد
هسرپرست به شبكه ايمن شده سپسو رجراييا گرو و مجوز كار . وي خطوط داده شود تحويل

عايق الستيكي فشار ضعيف دستكش–فشار ضعيف دوبل فاز متر–شاملفشار ضعيف تجهيزات سيستم اتصال زمين
زدستگاه- . مي باشد فشار ضعيف مين موقتاتصال
.بالعكس مواد فوق جهت جمع آوري رعايت گردد-
سرم- و همچنين نظارت بر جمع آوري آن بعهده و نگهداري از دستگاه . ميباشداجرايي اكيپ پرستراقبت
و در صورتي كه قصد تـرك محـ- ل كـار را دارد حضور سرپرست اكيپ از شروع تا پايان كار در محل كار الزامي بوده

و افراد را از محل كار دور نمايد .الزم است كار را تعطيل
و كنتـرل- و گروهي اكيپ را مورد بررسـي سرپرست اكيپ موظف است قبل از شروع كار كليه وسايل حفاظت فردي

و عالوه بر آن هريك از افراد اكيپ موظف هستند وسايل حفاظت فردي مربوط به خـود را بر  و كنتـرل قرار داده رسـي
. نمايند

و براي جلوگيري از ورود افراد غير- به محـيط كـار الزم مسئول ايمن سازي محيط كار برعهده سرپرست اكيپ بوده
و محصور كننده مناسب نصب گردد . است عاليم هشدار دهنده

و گروهي پرسنل تحت امر بـه- رهـ مسئوليتهاي سرپرست اكيپ در خصوص ايمني فردي افـع مسـئوليتهاي يچ وجـه
.باشدل ايمني نمييايشان در خصوص مسا

.مطابق با نوع فعاليت مي بايست به همراه اكيپ هاي اجرايي باشد 20FM39ايمني كار به شماره مدرك شناسنامه-
ازمي 20FM07برنامه كار روزانه اكيپ هاي اجرايي به شماره- و پـس بايست قبل از اعزام به اكيپ تحويـل گـردد
.يان شيفت كاري تحويل واحد بهره برداري مربوطه گرددپا

و سوابق-8 :فرمها

 مدت نگهدارينگهداريمحلكد مدركنام مدركرديف

و وصل شبكه فشار متوسط1  بهره برداريبايگاني  17FM36 فرم قطع
سال2

و وصل شبكه فشار ضعيف2 سال2 بهره برداريبايگاني  17FM37 فرم قطع

 سال3 بايگاني ايمني 20FM39 ناسنامه ايمني كارش3

 سال2 بايگاني بهره برداري 20FM07 برنامه كار روزانه اكيپ هاي اجرايي4


