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OSHA 29 CFR 1910.137 Electrical Protective Devices
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
1910.137(a) คากําหนดการออกแบบ
(Design requirements)
ผาหม แผนปูพื้น แผนคลุม ทอยางหุม
สายไฟ ถุงมือและปลอกแขนที่มีคุณสมบัติเปน
ฉนวนซึง่ ทําจากยางจะตองมีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
ขอกําหนดดังตอไปนี้ (Insulating blankets,
matting, covers, line hose, gloves, and
sleeves made of rubber shall meet the
following requirements.)
1910.137(a)(1) การผลิตและการ
ทําเครื่องหมาย (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
รายการตองทําเครื่องหมายทีช่ ัดเจนดังตอไปนี้
(Each item shall be clearly marked as follows;)
1910.137(a)(1)(ii)(A) อุ ปกรณ
Class 0 ใหทําเครื่องหมาย Class 0 (Class 0
equipment shall be marked Class 0)
1910.137(a)(1)(ii)(B) อุ ปกรณ
Class 1 ใหทําเครื่องหมาย Class 1 (Class 1
equipment shall be marked Class 1)
1910.137(a)(1)(ii)(C) อุ ปกรณ
Class 2 ใหทําเครื่องหมาย Class 2 (Class 2
equipment shall be marked Class 2)
1910.137(a)(1)(ii)(D) อุ ปกรณ
Class 3 ใหทําเครื่องหมาย Class 3 (Class 3
equipment shall be marked Class 3)


Electrical Protective Gloves

Linemen’s Gloves Class 00, 0, 1, 2 & 3

1910.137(a)(1)(ii)(E) อุ ปกรณ
Class 4 ใหทําเครื่องหมาย Class 4 (Class 4
equipment shall be marked Class 4)
1910.137(a)(1)(ii)(F) อุปกรณไร
คุณสมบัติตอตานโอโซนที่นอกเหนือจากแผน
ปูพื้น ใหทําเครื่องหมาย Type I (Non-ozoneresistant equipment other than matting shall
be marked Type I.)
1910.137(a)(1)(ii)(G) อุปกรณมคี ณ
ุ
สมบัติตอตานโอโซนทีน่ อกเหนือจากแผนปูพนื้
ใหทําเครื่องหมาย Type II (Ozone-resistant
equipment other than matting shall be
marked Type II.)
1910.137(a)(1)(ii)(H) เครือ่ งหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ชื่อผูผลิตและขนาดของ
อุปกรณอาจระบุลงไปดวยได (Other relevant

markings, such as the manufacturer's identification and the size of the equipment, may
also be provided.)
1910.137(a)(1)(iii) เครือ่ งหมายตอง
ไมเปนตัวนําและอยูในตําแหนงหรือในลักษณะ
ทีไ่ มทาํ ใหคณ
ุ สมบัติการเปนฉนวนของอุปกรณ
นัน้ ๆ 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) เครือ่ งหมายบน
ถุงมือใหจํากัดอยูในสวนของขอมือ (Markings
on gloves shall be confined to the cuff portion
of the glove.)
1910.137(a)(2) ข อกําหนดทาง
ไฟฟา (Electrical requirements)
1910.137(a)(2)(i) อุปกรณจะตองมี
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ความสามารถในการทนทานกระแสไฟฟาที่ใช
ในการทดสอบเพือ่ ใหการรับรองคุณสมบัติตาม
ที่กําหนดไวในตาราง I-2 สําหรับกระแสสลับ
และตาราง I-3 สําหรับกระแสตรง (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.)
ตาราง I-2 ค่ากําหนดการทดสอบความต้านทานไฟฟ้ ากระแสสลับ (Table I-2. A-C Proof-Test Requirements)

Maximum proof-test current, mA (gloves only)

Class of
Proof-test
equipment voltage rms V 267-mm (10.5-in) 406-mm (14-in) 406-mm (16-in)
glove
glove
glove
0
5,000
8
12
14
1
10,000
14
15
2
20,000
16
18
3
30,000
18
20
4
4,0000
22

1910.137(a)(2)(i)(A) การทดสอบ
เพือ่ ใหการรับรองตองมีการระบุผลลัพธทเี่ ชือ่ ถือ
ไดซึ่งแสดงใหเห็นวาอุปกรณสามารถทนทาน
แรงดันไฟฟาที่ใชทดสอบ (The proof test shall
reliably indicate that the equipment can
withstand the voltage involved.)
1910.137(a)(2)(i)(B) แรงดันไฟฟา
ทีใ่ ชทดสอบตองปลอยตอเนือ่ งเปนเวลา 3 นาที
สําหรับอุปกรณอนื่ นอกเหนือจากแผนปูพนื้ สวน
แผนปูพนื้ ใหปลอยตอเนือ่ งเปนเวลา 1 นาที (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
กระแสสลับในการทดสอบรับรองคุณสมบัตติ ามที่
ระบุไวในตาราง I-2 หลังจากแชน้ําไวเปนเวลา
16ชัว่ โมง [ดูหมายเหตุของหัวขอ (a)(3)(ii)(B)
2

457-mm(18-in)
glove
16
18
20
22
24

ตาราง I-3 ค่ากําหนดการทดสอบความต้านทานไฟฟ้ า
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.

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.)]

1910.137(a)(2)(ii) เมือ่ มีการทดสอบ
แรงดันไฟฟากระแสสลับเพื่อรับรองคุณสมบัติ
ถุงมือ กระแสไฟฟาความถี่ 60 เฮิรตซ สําหรับ
การทดสอบตองมีปริมาณไมเกินทีก่ าํ หนดสูงสุด
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
ทดสอบแรงดันไฟฟากระแสสลับเพือ่ รับรองคุณ
สมบัติใชความถี่อื่นนอกเหนือจาก 60 เฮิรตซ
ยินยอมใหมี การคํานวณคากําหนดสู งสุ ดของ
กระแสไฟฟาทีจ่ ะเกิดขึน้ ระหวางการทดสอบจาก
คาความถี่ที่ใชนั้นโดยตรง (If the a-c prooftest 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
ดานถูกตอง) จนเต็มแลวแชไวในความลึกตามที่
ระบุไวในตาราง I-4 อาจเติมน้ําหรือนําน้าํ ออก
ไดตามความจําเปนเพือ่ ทําใหระดับน้ําในถุงมือ
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) หลังจากแชนา้ํ
เปนเวลา 16 ช.ม. ตามทีร่ ะบุไวในหัวขอ (a)(2)
(i)(C) ในหัวขอนี้ กระแสไฟฟาความถี่ 60 เฮิรต ซ
ทีใ่ ชทดสอบจะมีปริมาณมากกวาคาสูงสุดตามที่
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

Insulating Sleeves

values given in Table I-2 by not more than
2 milliamperes.]
1910.137(a)(2)(iii) อุปกรณที่ทาํ ให
แรงดันไฟฟาใชทดสอบถูกตัดทีค่ า ขัน้ ต่าํ ไมสามารถ
ใชปองกันไฟฟาได [ดูหมายเหตุของหัวขอ (a)
(3)(ii)(B)] ในสวนนี้ [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) วัสดุใชทาํ อุปกรณ
ทีเ่ ปนฉนวนชนิด Type II ตองมีความสามารถใน
การทนทานการทดสอบโอโซนโดยไมมผี ลกระทบ
ที่มองเห็นได การทดสอบโอโซนตองมีผลลัพธ
เชื่อถือไดแสดงวาวัสดุนั้นตานทานโอโซนไดใน
การใชงานจริง รองรอยมองเห็นไดใดๆ ที่แสดง
ถึงความเสียหายเกิดจากโอโซน เชน รอยราว
รอยแตก รอยแยก เปนรู ฯลฯ บอกใหรับรู วัสดุ
นัน้ ไมผา นการทดสอบคุณสมบัตติ า นทานโอโซน
[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
ปราศจากความผิดปกติใดๆ ทีท่ าํ ใหเกิดอันตราย
ซึ่ งสามารถคนพบไดจากการทดสอบและการ
ตรวจสอบทีก่ าํ หนดไวในสวนนี้ (Equipment shall
ตาราง I-4 การทดสอบถุงมือ-ระดับนํา [Table I-4. Glove Tests - Water Level (1)(2)]

Class of
equipment
0
1
2
3
4

AC Proof test
mm.
In.
38
1.5
38
1.5
64
2.5
89
3.5
127
5.0

DC Proof test
mm.
In.
38
1.5
51
2.0
76
3.0
102
4.0
153
6.0

Footnote(1) The water
level is given as the clearance from the cuff of the
glove to the water line, with
a tolerance of + or - 13
mm. (+ or - 0.5 in.).
Footnote(2) If atmospheric conditions make the
specified clearances impractical, the clearances
may be increased by a
maximum of 25 mm. (1 in.).

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

Class of
equipment
0
1
2
3
4

Maximum use voltage (1) Retest voltage (2)
a - c – rms
a - c - rms
1,000
7,500
17,000
26,500
36,000

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

Retest voltage (2)
d - c - avg
20,000
40,000
50,000
60,000
70,000

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-toground 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) ความผิดปกติบน
พื้นผิวที่อาจปรากฏที่ตัวผลิตภัณฑทําดวยยาง
ธรรมชาติเนือ่ งจากความไมสมบูรณของตัวแบบ

หรืออุปสรรคในกระบวนการผลิตทีม่ อี ยูซ งึ่ ทําให
เกิดตําหนิ สวนเกินยืน่ ออกมา หรือมีวัตถุแปลก
ปลอมฝงอยู โดยเปนสิง่ สามารถยอมรับไดภายใต
เงื่อนไขดังตอไปนี้ (Surface irregularities that
may be present on all rubber goods because
of imperfections on forms or molds or because
3

Rubber Line Hose

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

Insulating Cover

การซ่อมบํารุงสายไฟฟ้ าโดยการใช้ Rubber Line Hose
ตาราง I-6 ช่วงห่างการทดสอบฉนวนยาง(Table I-6. - Rubber Insulating Equipment Test Intervals)

Type of equipment
Rubber insulating line hose
Rubber insulating covers
Rubber insulating blankets
Rubber insulating gloves
Rubber insulating sleeves

When to test
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).

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.

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
สวนเกินผสานเรียบไปกับพืน้ ผิวเมือ่ แผวตั ถุออกไป
(The indentation or protuberance blends into
a smooth slope when the material is stretched.)
1910.137(a)(3)(ii)(B) วัตถุแปลก
ปลอมยังคงฝงอยูใ นตําแหนงเดิมเมือ่ วัสดุฉนวน
พับอยูห รือแผกวางออกไปโดยมีวสั ดุฉนวนหุม อยู
โดยรอบวัตถุแปลกปลอมนัน้ (Foreign material
remains in place when the insulating material
is folded and stretches with the insulating
material surrounding it.)
หมายเหตุ : อุปกรณฉนวนทําดวยยางซึง่
มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามมาตรฐานเปนทีย่ อมรับของ
4

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.
มาตรฐานเหลานีบ้ รรจุขอ มูลจําเพาะสําหรับ
นําไปใชในการทดสอบในลักษณะตามขอกําหนด
ในยอหนา (a) ของสวนนี้ เชน ทดสอบการตาน
ทานไฟฟากระแสสลับและกระแสตรง ทดสอบ

ท่อยางฉนวนหุม้ สายไฟขณะซ่อมบํารุง
Insulating Blanket

การตัดไฟ กระบวนการชุมน้ํา และทดสอบการ
ตานทานโอโซนตามความระบุไวในยอหนานีซ้ งึ่
อธิบายรายละเอียดในมาตรฐาน 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) อุปกรณปอ งกันไฟฟา
ตองบํารุงรักษาใหมีสภาพปลอดภัยและใชการ
ไดดี (Electrical protective equipment shall
be maintained in a safe, reliable condition.)
1910.137(b)(2) ขอกําหนดจําเพาะ
ตอไปนีใ้ ชกบั ผาหม แผนคลุม ทอยางหุม สายไฟ
และปลอกแขนมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนฉนวนทําดวยยาง

Insulating Blanket

(The following specific requirements apply to
insulating blankets, covers, line hose, gloves,
and sleeves made of rubber:)
1910.137(b)(2)(i) แรงดันไฟฟาสูงสุด
ที่ใชจะตองเปนไปตามที่ระบุไวในตาราง I-5
(Maximum use voltages shall conform to
those listed in Table I-5.)
1910.137(b)(2)(ii) อุปกรณฉนวนตอง
ไดรบั การตรวจสอบสภาพกอนการใชงานในแตละ
วัน หากพบความบกพรองอยางปจจุบนั ทันดวน
ใหสงสัยไวกอนวาอาจทําใหอุปกรณเสียหายได
ถุงมือฉนวนตองทดสอบเปาลมรวมกับการตรวจ
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) อุปกรณฉนวนที่
มีความบกพรองลักษณะดังตอไปนี้ หามนํามา
ใชงาน (Insulating equipment with any of the
following defects may not be used:)
1910.137(b)(2)(iii)(A) มี รู รอย
ฉีกขาด รอยเจาะทะลุ รอยตัด (A hole, tear,
puncture, or cut;)
1910.137(b)(2)(iii)(B) รอยตัดจาก
โอโซนหรือรอยราวจากโอโซน (ลักษณะการตัด
จากการกระทําของโอโซนเกิดขึน้ กับยางภายใต
สภาพความเคนทางกลจะเปนรอยราวไขวประสาน
กันไปมา) [Ozone cutting or ozone checking
(the cutting action produced by ozone on
rubber under mechanical stress into a series
of interlacing cracks);]

Insulating Gloves

Electrical Protective Blanket

1910.137(b)(2)(iii)(C) มีวตั ถุแปลก
ปลอมฝงอยู (An embedded foreign object;)
1910.137(b)(2)(iii)(D) เกิ ดการ
เปลีย่ นแปลงทีผ่ วิ ภายนอกใดๆ ตอไปนี;้ โปงพอ
ออนตัว แข็งตัว หรือเริม่ กระดางหรือไมยดื หยุน
(Any of the following texture changes: swelling,
softening, hardening, or becoming sticky or
inelastic.)
1910.137(b)(2)(iii)(E) ความผิดปกติ
อืน่ ๆ ทีบ่ นั่ ทอนคุณสมบัตคิ วามเปนฉนวน (Any
other defect that damages the insulating
properties.)
1910.137(b)(2)(iv) อุปกรณฉนวนที่
พบวามีความกพรองอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบ
ตอคุณสมบัตติ า นทานไฟฟา ตองนําออกไปจาก
หน วยงานและนํามาทดสอบตามที่ ระบุ ไว ใน

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) อุปกรณฉนวนตอง
ไดรับการทําความสะอาดตามความจําเปนใน
การขจัดสิง่ แปลกปลอม (Insulating equipment
shall be cleaned as needed to remove foreign
substances.)
1910.137(b)(2)(vi) อุปกรณฉนวนตอง
จัดเก็บในสถานทีแ่ ละในลักษณะไดรบั การปกปอง
จากแสง อุณหภูมเิ กินขีด ความชืน้ สูงมาก โอโซน
และเงือ่ นไขหรือสิง่ ทําใหเกิดความเสียหายอืน่ ๆ
(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) ไมจาํ เปนตอง
ใชถงุ มือปองกันรวมกับถุงมือฉนวน Class 0 ใน
กรณีเปนการทํางานภายใตขอจํากัดที่ตองการ
ความคลองแคลวในการใชนวิ้ มือสูงเพือ่ หยิบจับ
อุปกรณหรือชิ้นสวนซึ่งมีขนาดเล็ก (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.)
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อุปกรณป้ องกันกระแสไฟฟ้ า (Electrical Protection Devices)

หมายเหตุ : จําเปนตองระมัดระวังเปน
พิ เศษในการตรวจสอบถุ งมื อดวยสายตาและ
หลีกเลี่ยงการจับวตถุที่แหลมคม (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) ถุงมือฉนวน
ใน Class อืน่ อาจใชสวมทํางานคลายๆ กัน โดย
ไมจาํ เปนตองสวมถุงมือปองกันทับหากนายจาง
แสดงใหเห็นวาความเปนไปไดที่จะไดรับความ
เสียหายทางกายภาพมีนอ ยและหากถุงมือนัน้ มี
Class สูงกวาทีก่ าํ หนดไวสาํ หรับตานทานแรงดัน
ไฟฟาที่เกี่ยวของในการทํางาน 1 Class ถุงมือ
ฉนวนทีป่ ราศจากถุงมือปองกันสวมทับตองไมนาํ
ไปใชกบั แรงดันไฟฟาทีส่ งู กวาจนกวาจะไดรบั การ
6

ทดสอบภายใตขอ บังคับตามยอหนา (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) อุปกรณปอ งกัน
ไฟฟาตองเขารับการตรวจสอบทางไฟฟาตาม
เวลากําหนด การทดสอบแรงดั นไฟฟ า และ

ระยะห างระหวางการทดสอบสูงสุ ดใหเปนไป
ตามที่ ระบุไวในตาราง 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
สามารถทนทานแรงดันไฟฟาที่ ใช ทดสอบได
(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 InService Care of Insulating Line Hose and Covers.
ASTM F 479-93, Specification for InService Care of Insulating Blankets.

Line Hose & Covers

ASTM F 496-93b, Specification for InService Care of Insulating Gloves and Sleeves.
1910.137(b)(2)(x) อุปกรณมคี ณ
ุ สมบัติ
เป นฉนวนที่ ตรวจสอบและทดสอบทางไฟฟ า
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) ทอหุม สาย
ไฟฉนวนทําดวยยางอาจตัดสวนบกพรองออกไป
แลวใชสวนที่เหลือที่สั้นลง (Rubber insulating
line hose may be used in shorter lengths
with the defective portion cut off.)
1910.137(b)(2)(x)(B) ผาหมฉนวน
ทําดวยยางสามารถซอมแซมสวนทีเ่ สียหายโดย
ใชวัสดุที่มีคุณบัติเทียบเทาเขาไปแทนที่เพื่อให
สามารถใชผาหมทั้ งผืนตอได (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
ทําดวยยางสามารถตัดสวนเสียหายรายแรงออก
ไปจากสวนทีย่ งั ใชงานได 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 รอยฉีกขาดหรือ
รอยเจาะขนาดเล็กซึง่ อาจซอมแซมดวยแผนวัสดุ
ใชทดแทนกันได เชนเดียวกับรอยดางเล็กนอย
บนผิวภายนอกของ ถุงมือและปลอกแขนฉนวน
สามารถซอมโดยใชวัสดุลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้
บริเวณซึ่ งได รับการซอมแซมดวยแผนวัสดุ ใช
ทดแทนกันไดนั้นตองมีคุณสมบัติทางกายภาพ
และความตานทานไฟฟาเทากับบริเวณโดยรอบ
กรณีเปนถุงมือ อนุญาตใหซอมแซมดวยวิธีนี้
ไดเฉพาะบริ เวณที่ เปนขอมือจนถึ งปากถุ งมือ
(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) อุปกรณฉนวนที่
ซอมแซมแลวตองไดรับการทดสอบซ้ํากอนจะ
นําไปใหลูกจางใขงาน (Repaired insulating
equipment shall be retested before it may
be used by employees.)
1910.137(b)(2)(xii) นายจ างตอง
รับรองวาอุปกรณฉนวนผานการทดสอบตาม
วิ ธี การที่ กําหนดไว ในย อหน า (b)(2)(viii),
(b)(2)(ix) แ ละ (b)(2)(xi) ในสวนนี้ โดยให
ระบุตวั อุปกรณทผี่ า นการทดสอบและวันเวลาที่
ทําการทดสอบ [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 : การทําเครื่องหมายที่ ตัว
อุปกรณและการบันทึกเวลาทําการทดสอบและ
ผลการทดสอบในรายงานเปนสองวิธที ี่ยอมรับได
ตามขอกําหนดนี้ (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.)
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