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فصل : 2
آهنگری
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مقدمه:
آهنگری فني است كه برای تغییر شكل فلزات و آلیاژها چهه بهه رهورت دا و چهه بهه
رورت سرد كاربرد دارد .منظور از تاسیسات آهنگری وسهالل و ابزارههالي اسهت كهه
برای شكل دادن به فلز گرم لا سرد به وسیله چكشكاری لا پرسكاری مهورد اسهتداد
قرار ميگیرد.
با توجه به خطرات مختلف عملیات آهنگهری كهه ااهواخ مختلدهي از عوامهل زلهان آور
شیمیالي ،فیزلكي ،ارگواومیك و خطرات المني را به رهورت ممموعهه ای بهال و در
خولش جای داد است ،ضرورلست ابتدا مخاطرات اله عملیهات بهه خهوبي شناسهالي
گردد و سپس اقدامات كنترلي متناسب با هر لك از آنها تعیی شود و سهپس اسهت رار
لابند .بدلهي است است رار كنترل های بهداشهتي بهه تنههالي كهافي ا هود و دسهتیابي بهه
عملكرد باالی بهداشتي در ال فعالیتها در گرو اثر بخشي كنترلهای طرحرلزی شد
مي باشد و لذا اامام اقدامات پالشي و ااداز گیری عوامل زلهان آور بهه عنهوان اقهدامي
مكمل جهت حصول اطمینان از اثر بخشي كنترل های طرح رلزی شد امری الزامي مي
باشد.

-1كليات:
 1-1هدف:
هدف از تدول ال آئی اامه محافظت از ایروی ااسااي به عنوان سرماله های ملي ،در
برابر خطرات بهداشتي محیط كار از جمله آاللند های سمي و زلان آور ،اشكال
مختلف عوامل فیزلكي ،آسیب های مكاایكي و همچنی
آهنگری و فرالندهای مرت ط با آن مي باشد.

بیماری های ااشي از كار در
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دامنه شمول:

دامنه شمول ال دستورالعمل كلیه كارگا های كوچك در كشور مي باشد كه بطور
دائم لا موقتي ،ثابت لا سیار عملیات آهنگری اامام مي دهند .اجرای ال آئی اامه
توسط كارفرمالان ،پیمااكاران ،مدلران ،سرپرستان و كارگران الزامي مي باشد.

-2شناخت فرآيند:
كور های آهنگری چكشي و ضربه ای ف ط با فلزات دا قابل اجرا هستند ،در حالي كه
آهنگری فشاری ميتوااد به رورت سرد اامام شود .آهنگری هم به رهورت دسهتي و
هم مكاایكي قابل اجرا است .عملیات اامام شد شامل برش مواد به ااداز های دلخوا ،
گرمادادن ه ذوب ه روشهای حرارتي پاكسازی ،معالنه و بازرسي است.
در آهنگری های كوچك دستي تمهام اله عملیهات در لهك فمهای محهدود و توسهط
تعداد معیني از آهنگر و چكشكار اامام ميشود كه در معرض مخهاطرات زلهانبهاری
قرار مي گیراد .در كارگا هالي كه دارای كور های بزرگ هسهتند ،مخهاطرات ایهز در
م السه با وظالف كاری به همان اس ت تغییر ميكند.

-3خطرات بهداشتي محيط كار:
به منظور الماد ،حدظ و ارت اء المني و بهداشت در عملیات آهنگری ،ابتدا ضرورلست
كلیه خطرات ال عملیات شناسالي شد و سپس كنتهرل ههای ضهروری بهرای كهاهش
رلسك های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.
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شرالط كاری از لك كارگا تا كارگا آهنگری دلگر تداوت دارد اما تمامي آنها
دارای خصوریات مشتركي هستند :فعالیت بداي متعادل ،هوای اس تا گرم وخشك،
سروردا و ارتعاشات ،آلودگي هوا با دود ،ذرات معلق ،گازها و بخارات آاللند .
-1-3خطرات شيميايي:
اگرچه عوامل آسیبپذلر در محیط كاری ممك است شرالطي آسیبآفرل به وجود
آوراد كه بنا بر ماهیتشان به عنوان لك بیماری شغلي معرفي شواد ولي به طور كلي
تأثیر معمول آن بر روی بیماریهای با عاللم ظاهری مشخصي لا با كم شدن م اومت
كلي بدن مشخص ميشواد .مهمترل

گرو بیماری های شناخته شد كارگران

آهنگری رماتیسم مزم  ،سوختگيها ،سوء هاضمه(ورم رود كوچك) اختالالت
دستگا تندسي و التهاب پوست است .اختالالتي كه من ع آن زمینههای شغلي است
شامل :از دست دادن شنوالي به خاطر قرار گرفت در محیطي با سروردای زلاد و
ارتعاشات و ااراحتيهای ااشي از لرزشهای محیط است.
هوای محیط كار ممك

است دارای دود ،مواواكسید كرب  ،دیاكسیدكرب ،

دی اكسیدسولدور و شالد آكرولی باشد كه غلظت آن به اوخ سوخت كور و ااخالصي
آن و همچنی قدرت احتراق ،هواكش و تهوله وابسته است.
 -1-1-3دی اكسيد كربن : CO2

دی اكسید كرب گازی ت رل ا بي بو و بي راگ است و تشخیص آن در محیط در
م ادلر كمتر از 44دررد مشكل بود و همچنی تشخیص مسمومیت با آن ایز دشوار
است ،زلرا عالئم مسمومیت با دیاكسید كرب مشابه مسمولت با تعداد زلادی از
آاللند ها است و دارای اثر اختصاري ایست.
دیاكسیدكرب لك خدگي آور ساد است ،مكاایسم خدگي به ال ترتیب است كه
افزالش میزان دیاكسیدكرب باعث كاهش غلظت اكسیژن تا سطح خطرااك برای
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ااسان ميگردد  .هرچند مطالعات بر روی حیوااات اشان مي دهد تركیب گاز دی
اكسید كرب با مواواكسید كرب ميتوااد باعث افزالش سرعت اتصال مواواكسید-
كرب به هموگلوبی شد و اثر خده كنندگي آن را تشدلد امالد.
تح ی ات و ارزلابي رلسك بهداشتي ااشي از تماس با دی اكسیدكرب اشان مي دهد
كه در زمان كوتا حداكثر دوز قابل تحمل  3دررد و در زمان طوالاي  1دررد
است و باالتر از ال م ادلر بر روی سالمتي در افراد عادی اثر خواهد داشت.
در ادامه اثرات حارل از دی اكسیدكرب در غلظت های مختلف آمد است:
• قرارگیری در مدت طوالاي در م دار  1دررد باعث الماد خواب آلودگي مي
گردد.
• در غلظت  2دررد اثراتي مااند مواد مخدر بر بدن داشته و باعث باال رفت
ضربان قلب و فشار خون مي گردد و باعث مي شود كه میزان شنوالي كاهش لابد.
• در غلظت  5دررد باعث تحرلك مركز تندس ،سرگیمه و سختي تندس همرا با
سردرد ميگردد ،حالت های اضطراب و آشدتگي هم مي توااد در ال غلظت ها
الماد شود.
• در غلظت های حدود  8دررد باعث سردرد ،تعرق ،تاری دلد ،رعشه و كاهش
هوشیاری بعد از  5تا  14دقی ه مواجهه مي گردد.
- -2 -1 3مونواكسيد كربن : CO

دلگر مخاطر شیمیالي در آهنگری مواجهه با گاز مواوكسید كرب است .وظیده ارلي
دستگا تندس در بدن ،جذب اكسیژن هوا و اات ال آن به بافتهای بدن و همچنی دفع
گازكربنیك به خارج از بدن است .هوا از را دهان و بیني وارد شد و پس از ع ور از
مماری و ح ابچه های تندسي ،اكسیژن آن از طرلق رلهها جذب ميشود و به وسیله
هموگلوبی موجود در خون ،به بافتهای مختلف بدن اات ال ميلابد .در واقع تركیب
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هموگلوبی با اكسیژن ،تركی ي ااپالدار است و به همی دلیل پس از رسیدن به بافتها،
اكسیژن آن جدا شد و جذب بافتها ميشود.
اگر گاز مواواكسیدكرب همرا هوا وارد دستگا تندسي ااسان شود ،با شدت  244برابر
بیشتر از اكسیژن با هموگلوبی تركیب ميشود و تركی ي پالدار به اام كربوكسي
هموگلوبی الماد ميكند و بدلهي است كه در ال رورت بافتهای بدن دچار كم ود
اكسیژن خواهند شد .هرگا تركیب كربوكسي هموگلوبی خون تا حدود 14دررد
برسد ،عاللم قابلتوجهي در بدن مشاهد اميشود .چنااچه  24تا  34دررد از
هموگلوبی خون با كربوكسي هموگلوبی تركیب شود ،باعث بروز تنگيادس و
سردرد ماللم ميشود .غلظت  34تا  54دررد موجب سردرد شدلد ،گیمي روااي،
سرگیمه ،سستي و آسیب به بینالي و شنوالي ميشود .در غلظت  54تا  64دررد ،عدم
هوشیاری بروز ميكند كه  34دقی ه تداوم باعث مرگ ميشود .غلظت  84دررد و
بیشتر كربوكسي هموگلوبی در خون ،بالفارله مرگ ااسان را در پيخواهدداشت.
-1-2-1-3عاليم و نشانهها ی مسموميت با گاز :CO

• احساس فشار در سر ،سوزش در چشم
• ضربان اامنظم قلب ،سرخ شدن لبها ،بزرگ شدن مردمك چشم
• احساس گیمي ،سردرگمي و عدم تشخیص آشكار
• ضعف ،كسالت و خوابآلودگي،
• حالت تهوخ و استدرا
• تشنج ،كما
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-3-1-3آكرولئين:

لكي دلگر از مخاطرات آهنگری(بسیار اادر) مسمومیت با آكرولئی است .آكرولئی
مالعي است بيراگ ،فرّار ،با بوئي تند و آزاد دهند  ،كه چشم و بیني را به شدت
تحرلك مي كند .در آب و الكل محلول و در م ابل اورخورشید بهلك رزل اامحلول
به اام دیساكرلل ت دلل ميشود .برای تهیه متیوای (لك اسید آمینه ضروری) از آن
استداد ميشود .از حرارت دادن زلاد چربيها تولید ميگردد .جذب زلاد آن به معد
و رود ها آسیب ميرسااد.
-4-1-3فيوم  ،دمه يا دود فلزی :
فیوم ها ذرات جامدی هستند كه در اثر تراكم گازها پس از تصعید از مواد مذاب تولید
مي شواد .تولید آن ها معموالً با لك واكنش شیمیالي خصوراً اكسیداسیون همرا است
 .ال ذرات بسیار كوچكند (ااداز قطر آنها در حدود  4/2تا 4/3میكرون است) و از
ال رو به سهولت استنشاق شد و خود را به قسمت های ااتهائي دستگا تندس مي
رسااند .فیوم ها ميتوااند قابل مشاهد لا غیر قابل مشاهد باشند كه  SMOKEلا دود
جوشكاری فیومهای قابل دلدن هستند.
سازمان بی المللي تح ی ات سرطان ( ) 1IARCفیوم های جوشكاری را جزو عوامل
سرطانزا قرار داد است.
اثرات بهداشتي فیوم ها بستگي به اوخ فیومي دارد كه تندس ميشود  .اكسیدهای آهه
كه در طول اكثر جوشكاری ها تولید مي شواد اس تاً غیر سمي هستند كه اثرات معمهول
آ ن شناخته شد است و دائمي ایستند مگر آنكه با دود سهیگار لها دلگهر مهواد از ق یهل
سیلیس لا ازبست همرا باشند كه در آن رورت روی رله ها تاثیر ميگذاراد .اثراتي از
فیوم ها مااند مشكل در تندس پس از لك ار مواجهه و گذشت زمان برطرف ميشهواد.
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فیوم هائي كه در طول پروسه جوشكاری فهوالد زاهگ اهزن 1تولیهد مهي شهواد ،
خطرات جدی همچون مشكالت تندسي دائمي (تندس های شدلد و سرطان كه امواهه
ان كروم شش ظرفیتي است) را الماد مي كنند .
-2-3خطرات فيزيكي:
گروهي دلگر از ااواخ خطرات فعالیت آهنگری خطرات ااشي از عوامل فیزلكي محیط
كار مي باشد .آهنگران بیشتر در مواجهه با عوامل زلان آور فیزلكي زلر مي باشند:


ردا و ارتعاش



تشعشات مادون قرمز IR



سرما لا گرمای شدلد

 -1-2-3صدا و ارتعاش:

چكشهای بزرگ آهنگری رداهالي با تناوب اادك و شدت باال تولید مي كنند .ال
عملیات ارتعاشاتي ایز تولید ميكنند ،اگر چه رداها معموال پیوسته ایستند ،لیك سطح
فشارروتي بی  55و  115دسيبل در حاالت پیك الماد مي كنند.
ردای زلاد در محیط كار ،مي توااد موجب آسیب به سیستم شنوالي گردد ،همچنی
مواجهه با ردا عامل الماد استرس ،فشار خون و بیماری های قل ي ،الماد خستگي،
حالت های عص ي و بيحورلگي فرد مي باشد.
اگر افرادی در لك محیط دارای تراز فشار ردای باال كار ميكنند ،كارفرما بالد از
روش ها و حدود تماس شغلي (تعیی شد توسط كمیته فني بهداشت حرفه ای كشور)
برای ارزشیابي میزان مواجهه با ردا و تعیی میزان زمان مواجهه مماز استداد امالد.
اگر تراز فشار ردا به طور متوسط در هشت ساعت به  85دسي بل برسد ،كارفرما بالد
Stainless Steel
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ضم تالش برای حذف لا كاهش تراز فشار ردا در محیط كار ،بالد گوشي مناس ي را
برای فرد تهیه و به وی ارائه امالد و ساالاه او را تحت معالنات دور ای پزشكي
خصورا آزمالشات شنوالي سنمي قرار دهد.
به منظور ااداز گیری میزان مواجهه فرد با ردا ،ميتوان از رداسنج هالي كه تراز فشار
روت را در ش كه  Aااداز گیری ميامالند ،استداد امود .عالو بر ااداز گیری تراز
فشار روت ،بالد اطالعاتي را در مورد احو مواجهه و مدت زمان مواجهه فرد بدست
آورد و سپس اس ت به ارزشیابي و تع یی مماز لا غیر مماز بودن مواجهه فرد اقدام
امود.
ضمناً از دزلمترها ایز ميتوان برای ااداز گیری میزان مواجهه فرد با ردا استداد امود.
دزلمتری قابل اعتمادترل روش برای ااداز گیری مواجهه كارگر با ردا ميباشد زلرا
دزلمتر در تمام طول شیدت كاری به كارگر متصل بود و م دار مواجهه واقعي را
ااداز گیری مي امالد و در پالان شیدت ،دز درلافتي واقعي ردا را اشان ميدهد.
الزم به ذكر است كه ق ل از ااداز گیری ردا ميبالست از كالی ر بودن رداسنج،
اطمینان حارل امود .استاادارد كشور الران كه كلیه كارفرمالان ملزم به رعالت آن مي
باشند توسط كمیته فني بهداشت حرفه ای كشور م دار  85دسي بل برای  8ساعت كار
را تعیی امود است.
برای كنترل ردا در محیط كار ،امروز روش های پیچید ای ابداخ شد و مورد استداد
قرار مي گیراد .برخي از ال روش ها ع ارتند از:


بهر گیری از كنترل های مدلرلتي اظیر دور كردن آهنگران از اواحي دارای

ردای غیر مماز به منظور كاهش تراز فشار ردای درلافتي


بهر گیری از كنترل های مهندسي مثل جالگزلني عملیات دارای ردای باال،

با تمهیزات و عملیات كم ردا

 14الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مركز سالمت محیط و كار



كاهش ارتعاش سطوح مرتعش



طراحي و استداد از مواد جاذب ردا در محیط كار



استداد از حصارهای روتي



استداد از سپرها لا موااع روتي



استداد از وسالل حداظت فردی مااند گوشي های المني رو گوشي و

توگوشي
 2-2-3پرتوهای مادون قرمز :IR1

امواج مادون قرمز كه همان شكل تابشي حرارت مي باشند ،دارای طول موجي از 064
اااومتر تا  1میلي متر مي باشند .در واقع همه اجسامي كه دارا ی دمای باالتر از ردر
مطلق (  -203درجه سااتي گراد) مي باشند ،از خود پرتو مادون قرمز تابش مي كنند و
ال میزان تابش با دمای آن ها رابطه مست یم دارد.
اجسام دا  ،فلزات مذاب و سرخ شد میزان زلادی از دمای خود را به رورت تابش
مادون قرمز منتشر مي كنند و آهنگران از جمله كارگرااي هستند كه با ال تابش
مواجهه پیدا مي كنند .گرچه پرتو مادون قرمز در ردلف پرتوهای بسیار خطرااك ط ه
بندی امي شود و اثرات بسیار خطرااك مااند توان سرطان زالي برای آن گزارش اشد
است ،لیك تماس طوالاي مدت با ال پرتو خصورا اگا كردن به فلزات بسیار دا و
گداخته مي توااد موجب اثرات زلان بار آن به چشم ها شود و باعث بروز آب مروارلد
شود .دور بروز ال بیماری طوالاي بود و معموال بیش از  15سال مي باشد .تابش
شدلد ال پرتو به پوست ایز موجب قرمزی ،سوختگي و تیر شدن آن مي گردد زلرا
قدرت ادوذ ال پرتو در پوست كمتر از  3میلي متر بود و كل اارژی آن در سطح
پوست جذب مي گردد.
- Infera Red

1
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اروال ادوذ پرتو مادون قرمز از شیشه معمولي ایز كم است لذا استداد از هراوخ عینكي
در كاهش رسیدن امواج تابشي مادون قرمز به چشم مدید است .اما عینك هالي كه در
آن ها از طلق های حاوی بي كربنات سدلم ،كرب و اكسیدهای آه استداد شد باشد،
جاذب های بهتری برای ال پرتو به حساب مي آلند.
رعالت فارله از منابع ااتشار ال امواج و عدم اگا كردن در آن ها ،استداد از حداظ
های عمومي و محصوركردن منابع به همرا آموزش كارگران مي توااد در كاهش
اثرات زلان آور ال پرتو بسیار مدید باشد.
 -3-2-3گرما:

كارگا های آهنگری عمدتا با مشكل گرمای محیط كار روبرو هستند .درجه حرارت
باالی دلوارهای دا كور ( 144-184درجه سااتي گراد) ،درب كور ها (224-264
درجه سااتي گراد) ،حرارت فلزات دا گداخته ( 844-544درجه سااتي گراد) و
حرارت متصاعد شد از كف اطاق ها كه دراتیمه قرار دادن فلزات گداخته در روی
آنها ،دا شد ااد ،همگي باعث ميشواد كه در لك كارگا آهنگری كه تهوله
مناسب ادارد ،درجه حرارت در روزهای گرم تابستان به  44تا  45درجه سااتيگراد
برسد كه تحمل آن بسیار دشوار و كار كردن در ال شرالط را طاقتفرسا مي امالد.
ال دما باعث افزالش درجه حرارت بدن ميشود كه وقتي با حرارت متابولیك بدن
جمع شود ،منمر به واكنش شدلد بدن ميگردد .در ابتدا تعرق شدلد برای دفع حرارت
موجب دفع زلاد آب و الكترولیت بدن مي گرددكه خود موجب كم ود برخي امالح
ضروری در بدن و بروز گرمازدگي ميشود .آهنگران بالستي از عالئم گرمازدگي هم-
چون خستگي ،سرگیمه ،كم اشتهالي ،تهوخ ،درد ااحیه شكمي و بيحورلگي آگاهي
داشته باشند .گرمای زلاد همچنی موجب سرخي پوست ،سوختگي آن و بروز جوش-
های مختلف در پوست مي گردد.

 12الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مركز سالمت محیط و كار

تهوله مناسب ،جداسازی و محصور كردن كور ها و عملیات دا  ،الماد فارله مناسب
با منابع حرارتي ،رعالت فوارل استراحت و كار و اوشیدن مالعات مناسب مااند دو
رقیق با امك بیشتر ميتوااد افراد را در برابر خطرات مرت ط با گرما محافظت امالد.
-3-3خطرات ارگونوميكي :
بسیاری از آسیب ها و عوارض مكاایكي در آهنگران در اتیمه كشیدگي ،در رفتگي ،و
لا تغییر شكل عمالت آن ها رخ مي دهد .آهنگران اغلب مم وراد كه:


وسالل و مواد سنگی را برداراد لا حركت دهند.



به مدت طوالاي در موقعیت اامناسب كار كنند.



ابزار سنگی آهنگری را به مدت طوالاي در دست اگهداراد.

آهنگری شغلي است كه ميتوااد باعث كار در وضعیتهای بداي اامطلوب و حمل
تمهیزات سنگی گردد .در حی آهنگری معموالً فشار زلادی روی بازو و شااه فرد
وارد ميگردد.
از جمله عوامل مستعد كنند عوارض اسكلتي – عمالاي مرت ط با كار )(WMSDs

1

در عملیات آهنگری ،وضعیتهای بداي اامطلوب بخصوص در قسمت مچ دست ،بلند
كردن تمهیزات سنگی  ،اامام فعالیت های تكراری و ...مي باشد.
مهمترل پیامدهای ااشي از اامناسب بودن وضعیت كاری را ميتوان به شرح ذلل بیان
امود:


كاهش بهر وری و كیدیت



غی ت از كار به دلیل ردمه لا بیماری

-Work-Related Musculoskeletal Disorders

1
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هزلنههای مربوط به درمان و جالگزلني آهنگران

-1-3-3خطرات اسكلتي -عضالني رايج در عمليات آهنگری:

در بی آهنگران شكالت از بیماری های اسكلتي -عمالاي اظیر ردمات در ااحیه
پشت بدن ،درد شااه ،مچ و دست ها ،كاهش قدرت ماهیچهها ،و بیماری ااحیه زااو
بیشتر دلد شد است .وضعیت فرد هنگام كار كردن (مخصوراً هنگام قرار گرفت
قطعه در باالی سر ،وجود ارتعاش در حی كار و حمل بارهای سنگی ) در بروز
اختالالت و بیماریهای فوق مؤثر است.
-2-3-3روش های مناسب جهت ارتقاء ارگونومي در آهنگری:

برای حذف و لا كاهش عوارض ارگواومیك ااشي از حمل اشیاء سنگی در حی
عملیات آهنگری ميتوان از روشهای زلر استداد امود:


استداد از تمهیزات آهنگری س ك تر و راحت تر برای حمل



استداد از جرث یل های س دي



استداد از میزهای باالبر و دارای قابلیت چرخش (میز با قابلیت تنظیم ارتداخ)

برای حذف و لا كاهش عوارض ارگواومیك ااشي از وضعیت های بداي اامناسب در
حی عملیات آهنگری ميتوان از روشهای زلر استداد امود:


قرار دادن قطعه كار در ارتداخ كمر در رورت امكان



استداد از میزهای باالبر (میز با قابلیت تنظیم ارتداخ)



استداد از میزكار و گیر اگهداراد قطعه جهت حدظ وضعیت بداي الم تر به

منظور كاهش خمش و چرخش كمر در حی عملیات آهنگری.

 14الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مركز سالمت محیط و كار

-3-3-3وضعيت بدني مناسب در حين آهنگری :

راهنمائي های زلر مي توااد در كاهش وضعیت بداي اامناسب آهنگران ا ش مهمي
الدا كند ،مداد ال دستورالعمل ها مي توااد به شرح زلر باشد:


عالئم الماد اختالالت اسكلتي  -عمالاي را بیاموزلد .وضعیتهای بداي

تكراری اامناسب ميتوااد ردمهزا باشد.


از وضعیتهای بداي اامناس ي كه ميتوااند باعث خستگي ،كاهش تمركز و

كاهش كیدیت كار شواد خودداری امائید.


تا حد امكان دست هالتان را در پالی تر از سطح شااه خود بكار گیرلد.



از كار كردن در لك وضعیت بداي ثابت الستاد لا اشسته خوداری امائید.



تا حد امكان قطعه كارها را در ارتداخ آراج تنظیم امائید.



در رورت الستادن به مدت طوالاي از زلرپالي های مناسب استداد امائید.



تا حد امكان از الماد خمش و پیچش در ااحیه كمر اجتناب امائید.



جهت پیشگیری از كشیدن بدن و خم كردن كمر ،ابزار و مواد را تا حد امكان

در محدود دسترسي قرار دهید.


از رندلي ارگواومیك كه دارای پشتي و ارتداخ قابل تنظیم است استداد

امائید.


از میز با قابلیت تنظیم ارتداخ ،به منظور حدظ وضعیت بداي مناسب و

جلوگیری از خمش كمر استداد امائید.
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در جالي كه آهنگر مم ور است عملیات آهنگری را در حالت زااو زد اامام دهد،
اكات زلر توریه مي شود:


تنش وارد بر عمالت ران را از طرلق افزالش زاوله زااو كاهش دهید.



فشار وارد به زااو ،قوزك پا و ااحیه لوم ار (قسمت میااي پشت تا كمر) را

كاهش دهید.


طوری قرار گیرلد كه گردش خون در پاها به خوبي اامام گیرد.



به هیچ وجه به مدت طوالاي در وضعیت زااو زد قرار اگیرلد.



به ازاء  1ساعت كار  14دقی ه از جا برخاسته و كمي قدم بزاید.


 - -4 3خطرات بيولوژيكي:
آهنگری از مشاغل قدلمي است كه در محیط بسیار گرم اامام و با آه گداخته
سروكار دارد و در ممموخ با مواد ی كه موجب رشد میكروب ها شود سروكار ادارد
لذا خطرات بیولوژلك ااشي از فرالند كار در آن ااچیز است .اما مااند هر محیط كار
دلگری به علت كار در محیط پر گرد و غ ار و احتمال برلدن دست ها و سالر اعما
بدن ،خطر آلود شدن زخم ها با خاك وجود دارد كه خود رلسك بروز بیماری كزاز
را در پي دارد .لذا اكیدا توریه مي شود كلیه كارگران اس ت به تكمیل واكسیناسیون
بطور كلي ،و درلافت رحیح واكس كزاز بطور اختصاري اقدام امالند.
آهنگری اغلب در م یاس كارگا های كوچك و اس تا فاقد تاسیسات رفاهي و
بهداشتي استاادارد رورت ميگیرد ،لذا كارگران بالد مواظب باشند كه ق ل از خوردن
و آشامیدن ،حتما دستان خود را با آب و رابون كامال تمیز امالند ،از وسالل غذا
خوری شخصي استداد امالند و از غذاهای مااد كه خارج از لخچال و در شرالط غیر

 16الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مركز سالمت محیط و كار

بهداشتي اگهداری شد باشند ،استداد انمالند .زلرا عدم رعالت موارد لاد شد مي-
توااد موجب مسمومیت و اات ال بیماری گرداد.

-4كنترل خطرات بهداشتي محيط كار:
-1-4طراحي مناسب كارگاه و كنترلهای مهندسي:
طراحي خوب كارگا ميتوااد به به ود شرالط كاری كمك زلادی كند .كور ها و
ماشی های آهنگری بالد در جاهای مناسب است رار لابند و از تراكم آنها جلوگیری
شود .كارها به ترتیب و به راحتي اامام گیرد .كارهای تمام شد و اامام شد از داخل
كارگا خارج شود .در هر جا كه امكان دارد از روشهای پیشرفته مكاایز استداد و
كارگا به خوبي تمیز و اگهداری شود .كور ها بالد دارای دودكش خوب و مناسب
باشد و گازهای كور و بخارها و هوای دا بالد به بیرون از كارگا رااد شود .منابع
حرارتي تشعشعي و هوای دا بالد با عالقسازی به وسیله قشر اازكي از آب و لا
ردحات كور ها و جرلان هوای سرد محیط های كاری دا همرا با پوشش هوای سرد
در اطراف درها باشد .اطاقهای استراحت بالد در م ابل حرارتهای تولید شد و
منعكس شد محافظت شواد و ال اتاق ها ایز بالد با جرلان آبي و هوای سرد و غیر
ممهز شواد.
مطالعات م دماتي اشان داد است كه در شرالط كاری درجه حرارت مطلوب در
آهنگریها بی  15تا  24درجه سااتيگراد ،رطوبت ت رل ي  34تا  54دررد و سرعت
هوا در حدود  0/5متر در ثاایه است.
برای جلوگیری از فشار فزالند  ،درجه حرارت موثر  20درجه سااتيگراد است و دما
ا الد بیش از آن باال رود.
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منابع رداهای خطرااك بالد محصور و لا با مواد ضد ردا پوشید شواد .كارگا ها
بالد در فارله معیني از محل زادگي كارگران قرار داشته باشند.
جراحتهای سختي ممك است در كارگا های آهنگری حدلد ای (چكشي) با افتادن
چكش لا سندان چه در طول مراحل تولید لا در طول تغییر در مراحل كار به وجود آلد.
از بسیاری از ال حوادث ميتوان با الماد حاللهای مناسب و دستگیر هالي برای
اگهداری چكش جلوگیری كرد .پدالهای روكشدار (باحداظ) ميتوااد از روش
شدن ماشی ها به طور اتداقي جلوگیری كند
به منظور جلوگیری از ارتعاشات و لرز  ،دستگا ها بالد در روی پالههای خیلي بزرگ و
عمیق اصب شواد و از تمام اجزای بنیادی ساختمان ممزا شواد .كارگران بالد ق ل از
استخدام و در طول استخدام تحت معالنات پزشكي قرار گیراد .آنها بالد به وسالل و
ابزار المني مشخصي (مخصوراً حداظهای گوش) ممهز شواد .زمان كاری بالد
متناسب باشد و آشامیداي كافي بالد در زمان كار بی كارگران توزلع شود تا آب،
امك و ولتامی هالي را كه از طرلق تعرلق از دست ميرود ج ران كند .كارگا ها بالد
به تأسیسات بهداشتي كافي ممهز شواد و كارگران آموزشهای الزم را در زمینه
مسائل بهداشتي ب ینند.
-2-4وسايل حفاظت فردی :
تمهیزات و وسالل حداظت فردی بالد در كنار كنترلهای مهندسي و اقدامات المني و
پیشگیرااه بكار رواد و اه النكه جالگزل آنها گرداد.
بازوبندهای محافظ و ضدحرارت ،گتر(پوشش روی كدش) و پیشبندها ميتوااند از
بسیاری سوختگيهای بازوان و پاها جلوگیری امالند و كدشهای المني ،پاها را در
م ابل جراحات ااشي از كوفتگي و ضربات كه باعث لهشدگي ميشواد ،حدظ كنند.

 18الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مركز سالمت محیط و كار

فلز سرد كه برای اات ال آهنگری دا

استداد ميشود،ممك است به شدت از میان

ابزار به بیرون پرتاب شود و با كارگران برخورد امالد .ذرات دا كه پرتاب ميشواد
در رورتي كه از محافظ چشم استداد اشد باشد ،ممك است باعث آسیب چشمها
شواد.
از آامالي كه سر و ردای زلاد از شالع ترل عوامل تهدلد كنند سالمت كارگران در
عملیات آهنگری مي باشد ،لذا محافظت از سیستم شنوالي اهمیت ولژ دارد .به ال
منظور برای حداظت از گوش ها بالد از گوشي های توگوشي الرپالگ 4لا روگوشي
الرماف 5هنگام كار در سر و ردای زلاد استداد امود .همچنی هنگاميكه در فما
م ابل رورت احتمال بارش و پاشش جرقه لا پرتاب ذرات رلز و دا وجود دارد ،بهتر
است از كال های المني ممهز به گوشي و حداظ شداف روی رورت استداد امود.
برای كنترل آلودگي های داخل محیط كار و تامی كیدیت هوا ،عملي ترل شیو ،
استداد از روشهای متنوخ تهوله مي باشد .در اغلب موارد الزم مي شود تا عالو بر
طراحي و اصب سیستم مكند هوا ،لك سیستم تامی هوا ایز تع یه شود كه در ال
رورت بالد به مسئله گرمالش و سرمالش هوای ورودی متناسب با وضعیت دمای
داخل سال توجه امود.

Ear plug
Ear muff

4
5

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات آهنگری19

در ادامه هودهای مناسب جهت عملیات آهنگری ارائه شد است:

شكل  -1هود كنوپي برای عملیات و قطعات دا آهنگری

 24الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مركز سالمت محیط و كار

شكل -2هود میزی مخصوص عملیات برشكاری در آهنگری
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شكل  -3هودهای متحرك جوشكاری قابل استداد در ااواخ عملیات آهنگری

 22الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مركز سالمت محیط و كار

-3-4معاينات پزشكي :
متاسدااه اغلب بیماری های ااشي از كار درمان قطعي اداراد ولي در م ابل بالهد متهذكر
شد كه خوش ختااه اغلب آن ها قابل پیش بیني و پیشهگیری هسهتند .لكهي از ابزارههای
مهمي كه در كنار ااداز گیری و ارزلابي خطرات بهداشتي در محیط كهار ماانهد تعیهی
غلظت آاللند های شیمیالي مي توااد در كشف زودرس بیماریهای ااشي از كار و در
اتیمه شروخ اقدامات حداظتي ،بسیار مدید خواهد بود ،براامهه معالنهات دور ای اسهت.
معالنات دور ای عالو بر امكان كشف عالئم بیماری های ااشي از كار ،به عنوان لك
ابزار عمومي در كشف و پیشگیری و درمان بیماری های عمومي تهدلد كنند بهداشت
پرسنل ،مؤثر خواهد بود .كارفرمالان بهتر است حداقل سالي لهكبهار اسه ت بهه اامهام
معالنات عمومي برای همه پرسنل و اامهام آزمالشهات و تسهت ههای اختصارهي ماانهد
اسپیرومتری ،رادلوگرافي ،شنواليسنمي و حتي آزمالشات عمومي خون و ادرار برای
پرسنل خاص به تشخی ص پزشك و لا مهندسی بهداشت حرفه ای اقدام امالند.
 4-4آموزش:
آموزش همیشه لك رك اساسي در سالمت و بهداشت كار بود است .براامه آموزش
بالد متناسب با اوخ كار و هم چنی سطح سواد ،دااش ،تمربهه و گیرالهي پرسهنل تنظهیم
گردد .به عنوان لك ارل اساسي بالد در همه محیط های كاری در اظر داشت كه هیچ
پرسنلي بدون طي لك دور آموزشي كه در آن وی با محیط كار ،احو كار ،شرالط و
مشخصات كلي كارگا ها و ارول حاكم بر محل آشنا مي شود ،شهروخ بهه كهار امهي
كند و ضمنا برای افراد در رد های مختلف كاری و تمربي همیشه دور های آموزشي با
شیو های متنوخ سمعي و بصری بالد در اظر گرفت .م ااي كهار بها ابهزار و تمهیهزات و
خطرات ااشي از كاركردن با آن ها و همچنی سمیت مواد شیمیالي و خطرات ااشي از
سر و ردا ،و عوامل شیمیالي به همرا خطرات ااشي از كار كردن در شرالط اامسهاعد
ارگواومیك از جمله سرفصلهای اساسي در براامههای آموزشي بالد باشد.

23راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات آهنگری
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