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 Part Number : 1910
 Part Title : Occupational Safety and

Health Standards
 Subpart : I
 Subpart Title : Personal Protective

Equipment
 Standard Number : 1910.137
 Title: Electrical protective devices

OSHA 29 CFR 1910.137 Electrical Protective Devices

1910.137(a)(1)(ii)(E) อุปกรณ
Class 4 ใหทําเครื่องหมาย Class 4 (Class 4
equipment shall be marked Class 4)

1910.137(a)(1)(ii)(F) อุปกรณไร
คุณสมบัติตอตานโอโซนที่นอกเหนือจากแผน
ปูพ้ืน ใหทําเครื่องหมาย Type I (Non-ozone-
resistant equipment other than matting shall
be marked Type I.)

1910.137(a)(1)(ii)(G) อปุกรณมีคุณ
สมบัติตอตานโอโซนทีน่อกเหนอืจากแผนปูพ้ืน
ใหทําเครื่องหมาย Type II (Ozone-resistant
equipment other than matting shall be
marked Type II.)

1910.137(a)(1)(ii)(H) เครือ่งหมาย
อื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน ชื่อผูผลิตและขนาดของ
อุปกรณอาจระบุลงไปดวยได (Other relevant

1910.137(a) คากําหนดการออกแบบ
(Design requirements)

ผาหม แผนปูพ้ืน แผนคลุม ทอยางหุม
สายไฟ ถุงมือและปลอกแขนที่มีคุณสมบัติเปน
ฉนวนซ่ึงทาํจากยางจะตองมีคุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนดดังตอไปนี้ (Insulating blankets,
matting, covers, line hose, gloves, and
sleeves made of rubber shall meet the
following requirements.)

1910.137(a)(1) การผลิตและการ
ทําเคร่ืองหมาย (Manufacture and marking)

1910.137(a)(1)(i) ผาหม ถุงมือและ
ปลอกแขนตองผลิตโดยกระบวนการไรตะเข็บ
(Blankets, gloves, and sleeves shall be
produced by a seamless process.)

1910.137(a)(1)(ii) อุปกรณแตละ
รายการตองทาํเครื่องหมายทีช่ัดเจนดังตอไปนี้
(Each item shall be clearly marked as follows;)

1910.137(a)(1)(ii)(A) อุปกรณ
Class 0 ใหทําเครื่องหมาย Class 0 (Class 0
equipment shall be marked Class 0)

1910.137(a)(1)(ii)(B) อุปกรณ
Class 1 ใหทําเครื่องหมาย Class 1 (Class 1
equipment shall be marked Class 1)

1910.137(a)(1)(ii)(C) อุปกรณ
Class 2 ใหทําเครื่องหมาย Class 2 (Class 2
equipment shall be marked Class 2)

1910.137(a)(1)(ii)(D) อุปกรณ
Class 3 ใหทําเครื่องหมาย Class 3 (Class 3
equipment shall be marked Class 3)

markings, such as the manufacturer's iden-
tification and the size of the equipment, may
also be provided.)

1910.137(a)(1)(iii) เครือ่งหมายตอง
ไมเปนตัวนําและอยูในตําแหนงหรอืในลักษณะ
ทีไ่มทาํใหคุณสมบัติการเปนฉนวนของอุปกรณ
นัน้ๆ ลดลง (Markings shall be nonconducting
and shall be applied in such a manner as not
to impair the insulating qualities of the equipment.)

1910.137(a)(1)(iv) เครือ่งหมายบน
ถุงมือใหจํากัดอยูในสวนของขอมือ (Markings
on gloves shall be confined to the cuff portion
of the glove.)

1910.137(a)(2) ขอกําหนดทาง
ไฟฟา (Electrical requirements)

1910.137(a)(2)(i) อปุกรณจะตองมี

Electrical Protective Gloves

Linemen’s Gloves Class 00, 0, 1, 2 & 3
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ความสามารถในการทนทานกระแสไฟฟาที่ใช
ในการทดสอบเพ่ือใหการรับรองคุณสมบัติตาม
ที่กําหนดไวในตาราง I-2 สําหรับกระแสสลับ
และตาราง I-3 สาํหรบักระแสตรง (Equipment
shall be capable of withstanding the a-c
proof-test voltage specified in Table I-2 or
the d-c proof-test voltage specified in Table I-3.)

1910.137(a)(2)(i)(A) การทดสอบ
เพ่ือใหการรบัรองตองมีการระบุผลลัพธทีเ่ชือ่ถอื
ไดซ่ึงแสดงใหเห็นวาอุปกรณสามารถทนทาน
แรงดันไฟฟาที่ใชทดสอบ (The proof test shall
reliably indicate that the equipment can
withstand the voltage involved.)

1910.137(a)(2)(i)(B) แรงดันไฟฟา
ทีใ่ชทดสอบตองปลอยตอเนือ่งเปนเวลา 3 นาที
สาํหรบัอปุกรณอืน่นอกเหนอืจากแผนปูพ้ืน สวน
แผนปูพ้ืนใหปลอยตอเนือ่งเปนเวลา 1 นาท ี(The
test voltage shall be applied continuously
for 3 minutes for equipment other than
matting and shall be applied continuously for
1 minute for matting.)

1910.137(a)(2)(i)(C) ถุงมือตองมี
ความสามารถในการทนทานตอแรงดันไฟฟา
กระแสสลับในการทดสอบรบัรองคุณสมบัติตามที่
ระบุไวในตาราง I-2 หลังจากแชน้ําไวเปนเวลา
16 ชัว่โมง [ดูหมายเหตุของหวัขอ (a)(3)(ii)(B)

1910.137(a)(2)(ii) เม่ือมีการทดสอบ
แรงดันไฟฟากระแสสลับเพ่ือรับรองคุณสมบัติ
ถุงมือ กระแสไฟฟาความถี่ 60 เฮิรตซ สําหรับ
การทดสอบตองมีปรมิาณไมเกินทีกํ่าหนดสงูสดุ
ตามที่ระบุไวในตาราง I-2 ในเวลาใดเวลาหนึง่
ระหวางทดสอบ (When the a-c proof test is
used on gloves, the 60-hertz proof-test current
may not exceed the values specified in Table
I-2 at any time during the test period.)

1910.137(a)(2)(ii)(A) หากการ
ทดสอบแรงดันไฟฟากระแสสลับเพ่ือรบัรองคุณ
สมบัติใชความถี่อื่นนอกเหนือจาก 60 เฮิรตซ
ยินยอมใหมีการคํานวณคากําหนดสูงสุดของ
กระแสไฟฟาทีจ่ะเกิดขึน้ระหวางการทดสอบจาก
คาความถี่ที่ใชนั้นโดยตรง (If the a-c proof-
test is made at a frequency other than 60
hertz, the permissible proof-test current
shall be computed from the direct ratio of
the frequencies.)

1910.137(a)(2)(ii)(B) สําหรับการ
ทดสอบ ใหเติมน้ําประปาลงไปในถุงมือ (กลับ
ดานถกูตอง) จนเต็มแลวแชไวในความลึกตามที่
ระบุไวในตาราง I-4 อาจเติมน้ําหรือนาํน้าํออก
ไดตามความจาํเปนเพ่ือทําใหระดับน้ําในถงุมือ
และนอกถุงมือเทากัน (For the test, gloves
(right side out) shall be filled with tap water
and immersed in water to a depth that is in
accordance with Table I-4. Water shall be
added to or removed from the glove, as
necessary, so that the water level is the
same inside and outside the glove.)

1910.137(a)(2)(ii)(C) หลังจากแชน้าํ
เปนเวลา 16 ช.ม. ตามทีร่ะบุไวในหวัขอ (a)(2)
(i)(C) ในหวัขอนี ้กระแสไฟฟาความถี ่60 เฮริตซ
ทีใ่ชทดสอบจะมีปรมิาณมากกวาคาสงูสดุตามที่
กําหนดในตาราง I-2 ไดไมเกิน 2 มิลลิแอมแปร
[After the 16-hours water soak specified in
paragraph (a)(2)(i)(C) of this section, the
60-hertz proof-test current may exceed the

 
Class of 

equipment 

 
Proof-test 

voltage rms V 
Maximum proof-test current, mA (gloves only) 

 

267-mm (10.5-in) 
glove 

 

406-mm (14-in) 
glove 

 

406-mm (16-in) 
glove 

 

457-mm(18-in) 
glove 

0 
1 
2 
3 
4 

5,000 
10,000 
20,000 
30,000 
4,0000 

8 
- 
- 
- 
- 

12 
14 
16 
18 
- 

14 
15 
18 
20 
22 

16 
18 
20 
22 
24 

 

ในสวนนี้] [Gloves shall also be capable of
withstanding the a-c proof-test voltage
specified in Table I-2 after a 16-hours water
soak. (See the note following paragraph
(a)(3)(ii)(B) of this section.)]

ตาราง I-2 ค่ากาํหนดการทดสอบความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลบั (Table I-2. A-C Proof-Test Requirements)

ตาราง I-3 ค่ากําหนดการทดสอบความต้านทานไฟฟ้า
กระแสตรง (Table I-3. D-C Proof-Test Requirements)

 
Class  

of equipment 
 

 
Proof-test  

voltage  
0 
1 
2 
3 
4 

20,000 
4,0000 
5,0000 
6,0000 
7,0000 

 Note: The d-c voltages listed in this table are
not appropriate for proof testing rubber insulating
line hose or covers. For this equipment, d-c proof
tests shall use a voltage high enough to indicate that
the equipment can be safely used at the voltages
listed in Table I-4. See ASTM D 1050-90 and ASTM D
1049-88 for further information on proof tests for
rubber insulating line hose and covers.
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values given in Table I-2 by not more than
2 milliamperes.]

1910.137(a)(2)(iii) อุปกรณที่ทาํให
แรงดันไฟฟาใชทดสอบถกูตัดท่ีคาขัน้ตํ่าไมสามารถ
ใชปองกันไฟฟาได [ดูหมายเหตุของหัวขอ (a)
(3)(ii)(B)] ในสวนนี ้[Equipment that has been
subjected to a minimum breakdown voltage
test may not be used for electrical protection.
(See the note following paragraph
(a)(3)(ii)(B) of this section.)]

1910.137(a)(2)(iv) วัสดุใชทาํอปุกรณ
ทีเ่ปนฉนวนชนดิ Type II ตองมีความสามารถใน
การทนทานการทดสอบโอโซนโดยไมมผีลกระทบ
ที่มองเห็นได การทดสอบโอโซนตองมีผลลัพธ
เชื่อถือไดแสดงวาวัสดุนั้นตานทานโอโซนไดใน
การใชงานจรงิ รองรอยมองเหน็ไดใดๆ ที่แสดง
ถึงความเสียหายเกิดจากโอโซน เชน รอยราว
รอยแตก รอยแยก เปนรู ฯลฯ บอกใหรับรู วัสดุ
นัน้ไมผานการทดสอบคุณสมบัติตานทานโอโซน
[ดู มายเหตุของหัวขอ (a)(3)(ii)(B) ในสวนนี]้
[Material used for Type II insulating equipment
shall be capable of withstanding an ozone
test, with no visible effects. The ozone test
shall reliably indicate that the material will
resist ozone exposure in actual use. Any
visible sign of ozone deterioration of the
material, such as checking, cracking, breaks,
or pitting, is evidence of failure to meet the
requirements for ozone-resistant material.
(See the note following paragraph (a)(3)
(ii)(B) of this section.)]

1910.137(a)(3) รูปทรงและผิวนอก
ของอุปกรณ (Workmanship and finish.)

1910.137(a)(3)(i) อุปกรณจะตอง
ปราศจากความผดิปกติใด  ๆทีท่าํใหเกิดอนัตราย
ซ่ึงสามารถคนพบไดจากการทดสอบและการ
ตรวจสอบทีกํ่าหนดไวในสวนนี ้(Equipment shall

ตาราง I-5 ค่าแรงดนัไฟฟ้าสาํหรบัฉนวนยาง (Table I-5. - Rubber Insulating  Equipment Voltage Requirements)

Insulating Sleeves

 
Class of 

equipment 
AC Proof test DC Proof test 

mm. In. mm. In. 
0 
1 
2 
3 
4 

38 
38 
64 
89 
127 

1.5 
1.5 
2.5 
3.5 
5.0 

38 
51 
76 
102 
153 

1.5 
2.0 
3.0 
4.0 
6.0 

 

 
Class of 

equipment 
 

Maximum use voltage (1) 
a - c – rms 

 

 
Retest voltage (2) 

a - c - rms 
 

Retest voltage (2) 
d - c - avg 

0 
1 
2 
3 
4 

1,000 
7,500 
17,000 
26,500 
36,000 

5,000 
10,000 
20,000 
30,000 
40,000 

20,000 
40,000 
50,000 
60,000 
70,000 

 

ตาราง I-4 การทดสอบถงุมอื-ระดบันํา [Table I-4. Glove Tests - Water Level (1)(2)]
Footnote(1) The water

level is given as the clear-
ance from the cuff of the
glove to the water line, with
a tolerance of + or - 13
mm. (+ or - 0.5 in.).

 Footnote(2) If atmos-
pheric conditions make the
specified clearances im-
practical, the clearances
may be increased by a
maximum of 25 mm. (1 in.).

Footnote(1) The maximum use voltage is the a-c voltage (rms) classification of the protective equipment that
designates the maximum nominal design voltage of the energized system that may be safely worked. The nominal
design voltage is equal to the phase-to-phase voltage on multiphase circuits. However, the phase-to-ground
potential is considered to be the nominal design voltage:

[1] If there is no multiphase exposure in a system area and if the voltage exposure is limited to the phase-to-
ground potential, or

[2] If the electrical equipment and devices are insulated or isolated or both so that the multiphase exposure
on a grounded wye circuit is removed.

Footnote(2) The proof-test voltage shall be applied continuously for at least 1 minute, but no more than 3 minutes

be free of harmful physical irregularities that
can be detected by the tests or inspections
required under this section.)

1910.137(a)(3)(ii) ความผดิปกติบน
พ้ืนผิวที่อาจปรากฏที่ตัวผลิตภัณฑทําดวยยาง
ธรรมชาติเนือ่งจากความไมสมบูรณของตัวแบบ

หรอือปุสรรคในกระบวนการผลิตทีมี่อยูซ่ึงทาํให
เกิดตําหน ิสวนเกินย่ืนออกมา หรอืมีวัตถุแปลก
ปลอมฝงอยู โดยเปนสิง่สามารถยอมรบัไดภายใต
เงื่อนไขดังตอไปนี้ (Surface irregularities that
may be present on all rubber goods because
of imperfections on forms or molds or because
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of inherent difficulties in the manufacturing
process and that may appear as indentations,
protuberances, or imbedded foreign material
are acceptable under the following conditions:)

1910.137(a)(3)(ii)(A) ตําหนิหรือ
สวนเกินผสานเรยีบไปกับพ้ืนผวิเมือ่แผวัตถอุอกไป
(The indentation or protuberance blends into
a smooth slope when the material is stretched.)

1910.137(a)(3)(ii)(B) วัตถุแปลก
ปลอมยังคงฝงอยูในตําแหนงเดิมเม่ือวัสดุฉนวน
พับอยูหรอืแผกวางออกไปโดยมีวัสดุฉนวนหุมอยู
โดยรอบวัตถแุปลกปลอมนัน้ (Foreign material
remains in place when the insulating material
is folded and stretches with the insulating
material surrounding it.)

หมายเหต ุ: อปุกรณฉนวนทาํดวยยางซ่ึง
มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานเปนทีย่อมรบัของ

มหาชนระดับชาติตอไปนื้ ใหถือวาสอดคลอง
กับความในยอหนา (a) ของสวนนี้ [Note :
Rubber insulating equipment meeting the
following national consensus standards is
deemed to be in compliance with paragraph
(a) of this section:]

American Society for Testing and
Materials (ASTM) D 120-87, Specification
for Rubber Insulating Gloves.

ASTM D 178-93 (or D 178-88),
Specification for Rubber Insulating Matting.

ASTM D 1048-93 (or D 1048-88a),
Specification for Rubber Insulating Blankets.

ASTM D 1049-93 (or D 1049-88),
Specification for Rubber Insulating Covers.

ASTM D 1050-90, Specification for
Rubber Insulating Line Hose.

ASTM D 1051-87, Specification for
Rubber Insulating Sleeves.

มาตรฐานเหลานีบ้รรจขุอมลูจาํเพาะสาํหรบั
นาํไปใชในการทดสอบในลักษณะตามขอกําหนด
ในยอหนา (a) ของสวนนี ้เชน ทดสอบการตาน
ทานไฟฟากระแสสลับและกระแสตรง ทดสอบ

การตัดไฟ กระบวนการชุมน้ํา และทดสอบการ
ตานทานโอโซนตามความระบุไวในยอหนานีซ่ึ้ง
อธบิายรายละเอยีดในมาตรฐาน ASTM (These
standards contain specifications for conducting
the various tests required in paragraph (a) of
this section. For example, the a-c and d-c
proof tests, the breakdown test, the water
soak procedure, and the ozone test mentioned
in this paragraph are described in detail in
the ASTM standards.)

1910.137(b) การดูและรักษาและ
การใชงาน (In-service care and use.)

1910.137(b)(1) อปุกรณปองกันไฟฟา
ตองบํารุงรักษาใหมีสภาพปลอดภัยและใชการ
ไดดี (Electrical protective equipment shall
be maintained in a safe, reliable condition.)

1910.137(b)(2) ขอกําหนดจําเพาะ
ตอไปนีใ้ชกับผาหม แผนคลุม ทอยางหุมสายไฟ
และปลอกแขนมีคุณสมบัติเปนฉนวนทาํดวยยาง

Type of equipment When to test 
 Rubber insulating line hose 
 Rubber insulating covers 
 Rubber insulating blankets 
 Rubber insulating gloves 
 Rubber insulating sleeves 

 Upon indication that insulating value is suspect. 
 Upon indication that insulating value is suspect. 
 Before first issue and every 12 months thereafter (1). 
 Before first issue and every 6 months thereafter (1). 
 Before first issue and every 12 months thereafter (1). 
 

 

ตาราง I-6  ช่วงห่างการทดสอบฉนวนยาง (Table I-6. - Rubber Insulating Equipment Test Intervals)

Footnote(1) If the insulating equipment has been electrically tested but not issued for service, it may not be
placed into service unless it has been electrically tested within the previous 12 months.

การซ่อมบาํรงุสายไฟฟ้าโดยการใช้ Rubber Line Hose

 Rubber Line Hose

 Insulating Cover

 Insulating Blanket

ท่อยางฉนวนหุม้สายไฟขณะซ่อมบาํรงุ
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(The following specific requirements apply to
insulating blankets, covers, line hose, gloves,
and sleeves made of rubber:)

1910.137(b)(2)(i) แรงดันไฟฟาสงูสดุ
ที่ใชจะตองเปนไปตามที่ระบุไวในตาราง I-5
(Maximum use voltages shall conform to
those listed in Table I-5.)

1910.137(b)(2)(ii) อปุกรณฉนวนตอง
ไดรบัการตรวจสอบสภาพกอนการใชงานในแตละ
วัน หากพบความบกพรองอยางปจจบัุนทนัดวน
ใหสงสัยไวกอนวาอาจทําใหอุปกรณเสียหายได
ถงุมือฉนวนตองทดสอบเปาลมรวมกับการตรวจ
สภาพตามปกติ (Insulating equipment shall
be inspected for damage before each day's
use and immediately following any incident
that can reasonably be suspected of having
caused damage. Insulating gloves shall be
given an air test, along with the inspection.)

1910.137(b)(2)(iii) อปุกรณฉนวนที่
มีความบกพรองลักษณะดังตอไปนี้ หามนํามา
ใชงาน (Insulating equipment with any of the
following defects may not be used:)

1910.137(b)(2)(iii)(A) มีรู รอย
ฉีกขาด รอยเจาะทะลุ รอยตัด (A hole, tear,
puncture, or cut;)

1910.137(b)(2)(iii)(B) รอยตัดจาก
โอโซนหรอืรอยราวจากโอโซน (ลักษณะการตัด
จากการกระทําของโอโซนเกิดขึน้กับยางภายใต
สภาพความเคนทางกลจะเปนรอยราวไขวประสาน
กันไปมา) [Ozone cutting or ozone checking
(the cutting action produced by ozone on
rubber under mechanical stress into a series
of interlacing cracks);]

1910.137(b)(2)(iii)(C) มีวัตถแุปลก
ปลอมฝงอยู (An embedded foreign object;)

1910.137(b)(2)(iii)(D) เกิดการ
เปล่ียนแปลงทีผ่วิภายนอกใดๆ ตอไปนี;้  โปงพอ
ออนตัว แขง็ตัว หรอืเริม่กระดางหรือไมยืดหยุน
(Any of the following texture changes: swelling,
softening, hardening, or becoming sticky or
inelastic.)

1910.137(b)(2)(iii)(E) ความผดิปกติ
อืน่ๆ ทีบ่ั่นทอนคุณสมบัติความเปนฉนวน (Any
other defect that damages the insulating
properties.)

1910.137(b)(2)(iv) อปุกรณฉนวนที่
พบวามีความกพรองอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบ
ตอคุณสมบัติตานทานไฟฟา ตองนาํออกไปจาก
หนวยงานและนํามาทดสอบตามที่ระบุไวใน

ยอหนา (b)(2)(viii) และ (b)(2)(ix) ของสวนนี้
[Insulating equipment found to have other
defects that might affect its insulating properties
shall be removed from service and returned
for testing under paragraphs (b)(2)(viii) and
(b)(2)(ix) of this section.]

1910.137(b)(2)(v) อปุกรณฉนวนตอง
ไดรับการทําความสะอาดตามความจําเปนใน
การขจดัสิง่แปลกปลอม (Insulating equipment
shall be cleaned as needed to remove foreign
substances.)

1910.137(b)(2)(vi) อปุกรณฉนวนตอง
จดัเก็บในสถานท่ีและในลกัษณะไดรบัการปกปอง
จากแสง อณุหภมิูเกินขดี ความชืน้สงูมาก โอโซน
และเงือ่นไขหรอืสิง่ทําใหเกิดความเสยีหายอืน่ๆ
(Insulating equipment shall be stored in
such a location and in such a manner as to
protect it from light, temperature extremes,
excessive humidity, ozone, and other injurious
substances and conditions.)

1910.137(b)(2)(vii) ควรสวมถุงมือ
ปองกันทับถุงมือฉนวนไฟฟา ยกเวนในกรณีดัง
ตอไปนี้ (Protector gloves shall be worn over
insulating gloves, except as follows:)

1910.137(b)(2)(vii)(A) ไมจาํเปนตอง
ใชถงุมือปองกันรวมกับถงุมือฉนวน Class 0 ใน
กรณีเปนการทํางานภายใตขอจํากัดที่ตองการ
ความคลองแคลวในการใชนิว้มือสงูเพ่ือหยิบจบั
อุปกรณหรือชิ้นสวนซ่ึงมีขนาดเล็ก (Protector
gloves need not be used with Class 0 gloves,
under limited-use conditions, where small
equipment and parts manipulation necessitate
unusually high finger dexterity.)

 Insulating Blanket

 Insulating Gloves

Electrical Protective Blanket
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หมายเหตุ : จําเปนตองระมัดระวังเปน
พิเศษในการตรวจสอบถุงมือดวยสายตาและ
หลีกเล่ียงการจับวตถุที่แหลมคม (Note: Extra
care is needed in the visual examination of
the glove and in the avoidance of handling
sharp objects.)

1910.137(b)(2)(vii)(B) ถงุมือฉนวน
ใน Class อืน่อาจใชสวมทํางานคลายๆ กัน โดย
ไมจาํเปนตองสวมถงุมือปองกันทบัหากนายจาง
แสดงใหเห็นวาความเปนไปไดที่จะไดรับความ
เสยีหายทางกายภาพมีนอยและหากถงุมือนัน้มี
Class สงูกวาทีกํ่าหนดไวสาํหรบัตานทานแรงดัน
ไฟฟาที่เก่ียวของในการทํางาน 1 Class ถุงมือ
ฉนวนทีป่ราศจากถงุมือปองกันสวมทบัตองไมนาํ
ไปใชกับแรงดันไฟฟาทีส่งูกวาจนกวาจะไดรบัการ

ทดสอบภายใตขอบังคับตามยอหนา (b)(2)(viii)
และ (b)(2)(ix) ในสวนนี้ [Any other class of
glove may be used for similar work without
protector gloves if the employer can demonstrate
that the possibility of physical damage to the
gloves is small and if the class of glove is
one class higher than that required for the
voltage involved. Insulating gloves that have
been used without protector gloves may not
be used at a higher voltage until they have been
tested under the provisions of paragraphs
(b)(2)(viii) and (b)(2)(ix) of this section.]

1910.137(b)(2)(viii) อปุกรณปองกัน
ไฟฟาตองเขารับการตรวจสอบทางไฟฟาตาม
เวลากําหนด การทดสอบแรงดันไฟฟาและ

ระยะหางระหวางการทดสอบสูงสุดใหเปนไป
ตามที่ระบุไวในตาราง I-5 และตาราง I-6.
(Electrical protective equipment shall be
subjected to periodic electrical tests. Test
voltages and the maximum intervals between
tests shall be in accordance with Table I-5
and Table I-6.)

1910.137(b)(2)(ix) วิธีการทดสอบ
ตามยอหนา (b)(2)(viii) และ (b)(2)(xi) ของ
สวนนี้ ตองระบุผลที่เชื่อถือไดวาอุปกรณฉนวน
สามารถทนทานแรงดันไฟฟาที่ใชทดสอบได
(The test method used under paragraphs
(b)(2)(viii) and (b)(2)(xi) of this section
shall reliably indicate whether the insulating
equipment can withstand the voltages involved.)

หมายเหตุ : วิธีการทดสอบมาตรฐาน
ทางไฟฟาตองตรงตามขอกําหนดของมาตรฐาน
ระดับชาติตอไปนี้ (Note: Standard electrical
test methods considered as meeting this
requirement are given in the following national
consensus standards:)

American Society for Testing and
Materials (ASTM) D 120-87, Specification
for Rubber Insulating Gloves.

ASTM D 1048-93, Specification for
Rubber Insulating Blankets.

ASTM D 1049-93, Specification for
Rubber Insulating Covers.

ASTM D 1050-90, Specification for
Rubber Insulating Line Hose.

ASTM D 1051-87, Specification for
Rubber Insulating Sleeves.

ASTM F 478-92, Specification for In-
Service Care of Insulating Line Hose and Covers.

ASTM F 479-93, Specification for In-
Service Care of Insulating Blankets.

อุปกรณป้องกนักระแสไฟฟ้า (Electrical Protection Devices)
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ASTM F 496-93b, Specification for In-
Service Care of Insulating Gloves and Sleeves.

1910.137(b)(2)(x) อปุกรณมีคุณสมบัต ิ
เปนฉนวนที่ตรวจสอบและทดสอบทางไฟฟา
ไมผานไมอาจนํามาใหลูกจางใชงานได ยกเวน
ในกรณีตอไปนี้ (Insulating equipment failing
to pass inspections or electrical tests may not
be used by employees, except as follows:)

1910.137(b)(2)(x)(A) ทอหุมสาย
ไฟฉนวนทาํดวยยางอาจตัดสวนบกพรองออกไป
แลวใชสวนที่เหลือที่สั้นลง (Rubber insulating
line hose may be used in shorter lengths
with the defective portion cut off.)

1910.137(b)(2)(x)(B) ผาหมฉนวน
ทาํดวยยางสามารถซอมแซมสวนทีเ่สยีหายโดย
ใชวัสดุที่มีคุณบัติเทียบเทาเขาไปแทนที่เพ่ือให
สามารถใชผาหมทั้งผืนตอได (Rubber insulating
blankets may be repaired using a compatible
patch that results in physical and electrical
properties equal to those of the blanket.)

1910.137(b)(2)(x)(C) ผาหมฉนวน
ทาํดวยยางสามารถตัดสวนเสยีหายรายแรงออก
ไปจากสวนทียั่งใชงานได และสวนยังใชงานไดมี
ขนาดไมเล็กกวา 22 x 22 นิว้ (560 x 560 ม.ม.)
สําหรับผาหม Class 1, 2, 3 และ 4 [Rubber
insulating blankets may be salvaged by severing

the defective area from the undamaged portion
of the blanket. The resulting undamaged area
may not be smaller than 22 inches by 22
inches (560 mm by 560 mm) for Class 1,
2, 3, and 4 blankets.]

1910.137(b)(2)(x)(D) ถุงมือและ
ปลอกแขนฉนวนทําดวยยางที่มีความบกพรอง
ภายนอกเล็กนอย เชน มีรอยตัด รอยฉีกขาดหรอื
รอยเจาะขนาดเล็กซ่ึงอาจซอมแซมดวยแผนวัสดุ
ใชทดแทนกันได เชนเดียวกับรอยดางเล็กนอย
บนผิวภายนอกของ ถงุมือและปลอกแขนฉนวน
สามารถซอมโดยใชวัสดุลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้
บริเวณซ่ึงไดรับการซอมแซมดวยแผนวัสดุใช
ทดแทนกันไดนั้นตองมีคุณสมบัติทางกายภาพ
และความตานทานไฟฟาเทากับบรเิวณโดยรอบ
กรณีเปนถุงมือ อนุญาตใหซอมแซมดวยวิธีนี้
ไดเฉพาะบริเวณที่เปนขอมือจนถึงปากถุงมือ
(Rubber insulating gloves and sleeves with
minor physical defects, such as small cuts,
tears, or punctures, may be repaired by the
application of a compatible patch. Also, rubber
insulating gloves and sleeves with minor
surface blemishes may be repaired with a
compatible liquid compound. The patched area
shall have electrical and physical properties
equal to those of the surrounding material.

Repairs to gloves are permitted only in the
area between the wrist and the reinforced
edge of the opening.)

1910.137(b)(2)(xi) อปุกรณฉนวนที่
ซอมแซมแลวตองไดรับการทดสอบซํ้ากอนจะ
นําไปใหลูกจางใขงาน (Repaired insulating
equipment shall be retested before it may
be used by employees.)

1910.137(b)(2)(xii) นายจางตอง
รับรองวาอุปกรณฉนวนผานการทดสอบตาม
วิธีการที่กําหนดไวในยอหนา (b)(2)(viii),
(b)(2)(ix) แ ละ (b)(2)(xi) ในสวนนี้ โดยให
ระบุตัวอปุกรณทีผ่านการทดสอบและวันเวลาที่
ทาํการทดสอบ [The employer shall certify that
equipment has been tested in accordance
with the requirements of paragraphs (b)(2)(viii),
(b)(2)(ix), and (b)(2)(xi) of this section.
The certification shall identify the equipment
that passed the test and the date it was tested.]

หมายเหตุ : การทําเครื่องหมายที่ตัว
อปุกรณและการบันทกึเวลาทาํการทดสอบและ
ผลการทดสอบในรายงานเปนสองวิธท่ีียอมรบัได
ตามขอกําหนดนี ้(Note: Marking of equipment
and entering the results of the tests and the
dates of testing onto logs are two acceptable
means of meeting this requirement.)

Line Hose & Covers


