
در حالت بي )اصول ايمن سازي خطوط هوايي جهت انجام كار سرد 
 (برقي



اصول ايمن سازي خطوط هوايي جهت انجام كار در حالت بي برقي در دو   
:مرحله صورت مي گیرد  

:مرحله اول  
 رعايت مراحل پنج گانه ايمن سازي

 
:مرحله دوم  

استفاده از ارت موقت فشار متوسط هوايي   
   



 مراحل پنجگانه ايمن سازي خطوط هوايي
 :براي كار در حالت بي برقي

: مرحله اول  
 اخذ مجوز كار

:مرحله دوم  
 قطع برق

: مرحله سوم  
 آزمايش بي برقي

: مرحله چهارم  
 تخلیه ولتاژ

: مرحله پنجم  
 زمین كردن



 مراحل پنجگانه ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي

اخذ مجوز كار: مرحله اول  
 درخواست  كتبي قطع برق براي انجام كار برروي شبكه توسط سرپرست اكیپ -1
تهیههه فههرم قطههع و وصههل در دو بههربر يههت بههرب بههراي اتفاقههات و يههت بههرب بههراي  -2

 تعمیرات
ثبت تمامي اطالعات الزم  به صورت خوانا و بدون قلم خوردگي در فرم ههاي   -3

 قطع و صل



قطع برق: مرحله دوم  

 مراحل پنجگانه ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي

نظارت بر محل توسط اكیپ شبكه جهت  خاموشي براي خطوط هوايي -1  



 

 مراحل پنجگانه ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي

 قطع توسط افراد مجاز واحد اتفاقات و تحويل آن به سرپرست اكیپ تعمیرات طي فرم هاي قطع و وصل -2
بهها  LOCK OUTدر صههورت وجههودر قههرار دادن اتوريكلههوزر در حالههت  -3

 هماهنگي اتفاقات
 برداشتن فیوز كات اوت ها از محل تا اتمام كار -4



 

 مراحل پنجگانه ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي

 :در صورت قطع برق از پست هاي زمیني -5

 نصب قفل ايمني –الف 
 نصب كارت هشدار دهنده  -ب



 

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

آزمايش بي برقي:مرحله سوم  
   

 آزمايش بي برقي با فازمتر فشار متوسط 

 :مرحله چهارم
 تخلیه با تفنگ پرتاب                                                                                       



 

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

آزمايش بي برقي:مرحله سوم  
 آزمايش بي برقي با فازمتر فشار متوسط : الف   

 تست فازمتر -1
 انتخاب رنج متناسب با سطح ولتاژ -2
 تمیزسازي دسته پرش و فازمتر قبل از بكارگیري -3
 رفع رطوبت و خشت نمودن دسته فازمتر جهت جلو گیري از  نشت جريان  -4

 پوشیدن دستكش عايق فشار متوسط -5



 

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

:مرحله چهارم  
   

 تخلیه با تفنگ پرتاب: ب
 تخلیه ولتاژ با استفاده از تفنگ پرتاب



 
مراحل تخلیه ولتاژ با استفاده از تفنگ پرتاب   

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

انتخاب موقعیت مناسب جهت پرتاب -1  
نصب میله ارت در محل مناسب -2  
باز كردن و پهن كردن سیم از محل پرتاب به سمت میله ارت -3  

بستن يت سر سیم به تفنگ میله پرتاب و سر ديگر به میه ارت -4  
شارژ تفنگ توسط میله شارژ -5  
نگهداشتن تفنگ به صورت مناسب  جهت جلوگیري از ضربه زدن -6  
 شلیت و پرتاب -7  



 

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

زمین كردن: مرحله پنجم  
 به همراه داشتن دو ست دستگاه ارت متناسب با شبكه -1

 چت نمودن دستگاه هاي ارت از نظر سالم بودن -2
 نصب میله هاي ارت در محل مناسب -3
 نصب سه گیره ارت برروي سه پر فلزي پرش ارت -4

 صعود ايمن از تیر -5
 استفاده از دستكش عايق متناسب با شبكه براي ارتینگ -6

 جمع آوري سیستم تخلیه ولتاژ -8
 نصب ارت هر سه فاز و در دو طرف محل كار -7



 

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

 : دستگاه ارت فشار متوسط هوايي

 يت عدد میله ارت
 متري 2پرش 

 سرپنجه سه پر فلزي
 چكش

 قرقره نگهداري سیم مسي روپوشدار
 گیره نگهدارنده سیم

 جعبه فلزي



 

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

 شرايط زدن ارت فشار متوسط هوايي موقت

 ايمن سازي محیط -1
 زدن میله ارت در زمین نمناك و خیس شده -2
 صعود سیمبان از تیر با رعايت موازين ايمني -3
 باالكشیدن سه پرفلزي با گیره نصب شده برروي آن با طناب هندالين -4
 نصب كامل گیره هاي ارت بر روي هر يت از فازها و حصول اطمینان از استحكام آن -5



 

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

 شرايط زدن ارت فشار متوسط هوايي موقت

 ايمن سازي محیط -1
 زدن میله ارت در زمین نمناك و خیس شده -2



 

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

 شرايط زدن ارت فشار متوسط هوايي موقت

 صعود سیمبان از تیر با رعايت موازين ايمني -3



 

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

 باالكشیدن سه پرفلزي با گیره نصب شده برروي آن با طناب هندالين -4

 شرايط زدن ارت فشار متوسط هوايي موقت



 

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

 شرايط زدن ارت فشار متوسط هوايي موقت

 نصب كامل گیره هاي ارت بر روي هر يت از فازها و حصول اطمینان از استحكام آن -5



 

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

 اقدامات الزم و اجرا  براي زدن ارت موقت در شبكه هوايي فشار متوسط

 .  از دو دستگاه ارت در يت سكشن استفاده شودحتماَ  حداقل محل نصب ارت موقت بايستي متناسب با محل كارباشد و : 1
حتما از دو جاهايي كه خط فشار متوسط هوايي از دو سو تغذيه مي شود ضمن قطع برق از دو طرف و تست  شبكهر : 2

 .  فشار هوايي براي  زمین كردن شبكه استفاده شوددستگاه ارت موقت 
از قطعر تست و ارت نمودن شبكهر ريكلوزر در حالت  قبلدر صورت وجود رله ريكلوزر  بر روي خط فشار متوسطر  : 3

 .قرار گیرد تا از عملكرد كاذب رله اطمینان حاصل گردد LOCK OUTقطع  و  

را ارت  ( Circuit Breaker)است  كلید قطع كننده  موظفدر صورت قطعي فیدر از داخل  پست فوق توزيعر اپراتور پست : 4
 .  نمايد

است در محل كار از دو طرف  دو دستگاه ارت موقت موظف بلكه اكیپ . عدم  ارت موقت نیستارت كلید در داخل پست به معناي 
 .فشار متوسط نصب نمايد



 

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

 اقدامات پس از نصب ارت موقت

 پس از نصب ارت موقت برروي خط فشار متوسط هوايي  اكیپ اجازه دارند نسبت به عملیات خود اقدام نمايند

 پس از اتمام كار اكیپر موظف است نسبت به جمع آوري ارت وقت از روي خط هوايي اقدام نمايد
در اين حالت سیمبان بايستي با رعايت موازين ايمني به باالي تیر صعود نمهوده و پهرش  ارت را همهراه بها سهرپنجه فلهزي سهه پهر بها          

 در هر حالت نبايستي  وسیله از باال به پايین و يا بر عكس پرتاب شود. استفاده از طناب هندالين باال بكشد

سپس گیره ها به همراه پرش را با استفاده . سیمبان بايستي ابتدا دورترين گیره را باز نموده و سپس گیرن نزديت را باز نمايد
 از طناب هندالين به پايین هدايت نمايد

 پس از جمع آوري ارت موقت  و پاك كردن لوازم جانبير لوازم مربوطه در داخل جعبه فلزي قرار داده شود 



 

 ايمن سازي خطوط هوايي براي كار در حالت بي برقي پنجگانه مراحل

 پس از انجام كار
 عادي سازي محیط

 جمع آوري سیستم هاي ارتینگ  -1
 جمع آوري لوازم ر ابزار كار و تجهیزات اضافي به صورت منظم -2

 اعالم پايان كار و تحويل به سرپرست مربوطه جهت تكمیل فرم هاي مربوطه و برقدار نمودن سیستم -3


