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فصل : 4
لحیم کاری

 2الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مرکز سالمت محیط و کار

مقدمه:
یكي از ابزارهای مهم در صنعت برر و الكتروییر

لحریم کراری اسرت .مراد اتصرا

دهند  ،که آلیاژی از فلز قلع و سرب است را لحریم مري یامنرد .در عمرل لحریم کراری
توسط ی

وسیله گرما دهند مثل هویه صورت مي پرییرد یعنري بوسریله هویره ،محرل

اتصا دو فلز را گرم کرد تا به یقطه ذوب لحیم برسد و لحیم بره محرل اتصرا اعمرا
شد و پس از سرد شدن ،دو قطعه به هم محكم مي شوید.
با توجه به خطرات مختلف عملیات لحیم کاری که ایواع مختلفري از عوامرل زیران آور
شیمیایي ،فیزیكي ،ارگویومی

و خطرات ایمني را به صرورت م موعره ای برالقو در

خویش جای داد  ،ضروریست ابتدا مخاطرات این عملیات به خروبي شناسرایي شرد و
سپس اقدامات کنترلي متناسب با هر ی

از آنها تعیین شرد و اسرتقرار یابنرد .بردیهي

است استقرار کنتر های ایمني و به داشتي به تنهایي کافي یبود و دستیابي به عملكررد
باالی ایمني و بهداشتي در این فعالیت ها در گرو اثربخشي کنتر های طرحریزی شد
مي باشد و لیا ای ام اقدامات پایشي و ایداز گیری عوامل زیان آور بره عنروان اقردامي
مكمل جهت حصو اطمینان از اثربخشي کنتر های طرحریزی شد امری الزامي مري
باشد.

-1کلیات:
 1-1هدف:
هدف از تدوین این آئین یامه محافظت از ییروی ایسایي به عنوان سرمایه های ملي ،در
برابر خطرات بهداشتي محیط کار از جمله آالیند های سمي و زیان آور ،اشكا
مختلف عوامل فیزیكي ،آسیب های مكاییكي و همچنین بیماریهای یاشي از کار در
لحیم کاری و فرایندهای مرتبط با آن مي باشد.
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دامنه شمول:

دامنه شمو این دستورالعمل کلیه کارگا های کوچ

در کشور مي باشد که بطور

دائم یا موقتي ،ثابت یا سیار عملیات لحیم کاری ای ام مي دهند .اجرای این آئین یامه
توسط کارفرمایان ،پیمایكاران ،مدیران ،سرپرستان و کارگران الزامي مي باشد.

-2شناخت فرآيند:
عملیات لحیم کاری را مي توان به  2گرو عمد تقسیم یمود:
- 1
ی

لحیم کاری سخت مقاومتي:
فرآیند اتصا مقاومتي است که در آن قطعه کار بصرورت موضرعي حررارت داد

شد و فلز پر کنند ای کره برین آن قررار دارد از طریرا حررارت تولیرد شرد یاشري از
مقاومت در برابر جریان الكتریكري ذوب مري شرود .اصرو فرآینرد و ت هیرزات مرورد
استفاد شبیه به فرایند جوشكاری مقاومتي مي باشد .با این تفراوت کره در ایرن فرآینرد
قطعه کار ذوب یمي شود بلكه ذوب شدن فلز پر کنند و ای ماد م دد آن باعث ای اد
اتصا مي شود .
پارامترهررررای مررررحثر در لحرررریمکرررراری سررررخت عبارتنررررد از :یحررررو ترکننرررردگي
سرررطخ ،خرررواپ فلرررز پایررره ،خرررواپ لحررریم ،یحرررو تمیزکررراری سرررطخ قبرررل از
لحررریمکررراری ،یحرررو آمررراد سرررازی سرررطخ و اعمرررا روایسررراز ،طراحررري اتصرررا
ولقرررري ودر یهایررررت منررررابع تولیررررد حرررررارت و رو هررررای اعمررررا حرررررارت
(رو های لحیمکاری).
رو های مختلف لحیم کاری سخت ،براسرا

یحرو تولیرد ایررژی گرمرایي و ایتقرا

حرارت به محل اتصا  ،عبارتند از :لحریم کراری برا شرعله ،لحریم کراری داخرل کرور ،
لحیمکاری القایي ،لحیم کاری مقاومتي ،لحیمکاری غوطرهوری ،لحریمکراری برا اشرعه
مادون قرمز ،لحیمکاری با مواد حرارتزا ،لحیمکاری با اشعه لیزر.
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 -2لحیم کاری یرم مقاومتي:
فرآیندی مشابه لحیم کاری سخت مقراومتي اسرت ،از ایرن فرآینرد در اتصرا قطعرات
کوچ

به هم در ی

م موعره اسرتفاد مري شرود و برا اعمرا حررارت ،گررم شردن

موضعي باعث ذوب لحیم یرم ميباشد .این میاب سطوح را خیس مي کنرد و سرپس برا
ایتقا حرارت به مناطا م اور  ،لحیم به سرعت من مد مي شود .فرآینرد لحریم کراری
یرم برای اتصا فلزات آهني و غیر آهني مورد استفاد است ولي محدودیت ضرخامت
و یوع طراحي قطعات در این فرآیند وجود دارد.

-3خطرات بهداشتي محیط کار:
برره منظررور ای رراد ،حفررا و ارتقرراب ایمنرري و بهداشررت در عملیررات لحرریم کرراری ،ابترردا
ضروریست کلیه خطرات این عملیات شناسایي شد و سپس کنتر های ضروری برای
کاهش ریس

های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.

-1-3خطرات شیمیايي:
یكي از مخاطرات لحیم کاری مواجهه با بخارات فلزات سنگین خصوصا فلز سرب
است که در ذیل به عوارض آن اشار مي کنیم :
سرب یكي از قدیمي ترین سمومي است که اثرات زیان بار آن بر سالمت ایسان شناخته
شد است .این فلز سنگین به دلیل خواپ فیزیكي و شیمیایي ویژ دارای کاربرد
وسیعي در صنایع مختلف در زیدگي روزمر ایسان مي باشد .سرب مصرفي در صنایع
مختلف ،اغلب از سنگ معدن استخراج و به دو فرم آلي (مایند تترااتیل و تترامتیل
سرب) و معدیي (شامل سرب دو ظرفیتي و چهار ظرفیتي) مورد استفاد قرار ميگیرد.
بیشترین استفاد از سرب در صنایعي مایند ساخت باطری های ذخیر ای ،ساخت
رادیاتورهای آلیاژی ،صنعت چاپ ،مهمات سازی ،صنایع کابل سازی و پروسههای
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لحیم کاری ،آبكاری و گالواییزاسیون مي باشد.فرم آلي آن (تترااتیل سرب) جهت
افزایش عدد اکتان سوخت به بنزین اضافه شد که موجب آلودگي شدید هوای شهرها
و مواجهه غیر شغلي با این ماد مي گردد.
در پروسه هایي که دما به باالتر از  500درجه سلسیو

افزایش مي یابد ،احتما تولید

فیوم افزایش ميیابد و خطرات بیشتری وجود خواهد داشت .سرب غیر آلي از طریا
تنفسي و گوارشي جیب ميگردد ولي در حقیقت مهمترین را مواجهه شغلي ،تنفسي
است.

عوارض سرب را مي توان به شرح ذیل تقسیم بندی یمود:
-

عوارض هماتولوژی

سرب  :کم خویي ی

یافته بارز مسمومیت با سرب مي

باشد که در بزرگساالن خفیف و در کودکان شدید است.
-

عوارض یورولوژی

(تاثیر روی سیستم اعصاب مرکزی)  :یكي از آثار سرب

بر روی سیستم اعصاب مرکزی ای اد ایسفالوپاتي یاشي از سرب است .آیسفالوپاتي حاد
یاشي از سرب سبب ادم مغیی و گاهي همرا با خویریزیهایي درکورتكس مخچه
ميشود که گاهي در کورتكس مغز ییز رخ مي دهد و سبب عالئمي مایند تضعیف
حافظه و تمرکز ،تحری

پییری و بي قراری ،سردرد و سر گی ه ،تغییر سطخ هوشیاری

مي شود که با پیشرفت بیماری شاهد ادم مغیی و استفرا های مكرر ،تشنج و کما
خواهیم بود .البته این مورد از مسمومیت سربي به یدرت در کارگران رخ مي دهد و
مربوط به مسمومیت های شدید است .از یشایه های بارز این یوع مسمومیت های شدید
با سرب ،خطوط آبي ریگ روی لثه (حاشیه بورتون) است .
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-

تاثیر سرب بر اعصاب محیطي :شامل تاثیر بر روی اعصاب محیطي به

خصوپ اعصاب حرکتي مي باشد که مي تواید به شكل درد و حساسیت عضالت و
مفاصل و افزایش خستگي پییری و ضعف عضالت مشاهد گردد.
-

تاثیرات گوارشي سرب شامل بي اشتهایي ،اختال گوارشي ،سوب هاضمه،

یبوست ،اسها و در سطوح باال دردهای شكم ییز مربوط به مسمومیت های شدید است
که امروز به علت افزایش سطخ بهداشت محیط های کار ،کمتر در کارگران دید
ميشود.
از دیگر مخاطرات بهداشتي قرار گرفتن در معرض دمه یاشي از لحیم کاری است .این
دمه توسط روان کنند ( ) fluxدر هنگام لحیم کاری و در درجه حرارت باال بوجود
مي آید و باعث تحری

بیني ،گلو ،و ایدام تنفسي مي گردد و اگر مواجهه بصورت

مكرر ای ام پییرد باعث افزایش حساسیت و آسم شغلي مي گردد .محصو اصلي
روان کنند ،ماد ای موسوم به  colophonyاست که مخلوطي از حدود  00درصد
اسید رزین عمدتاً اسید  abieticو 10درصد ماد خنثي و ایواع مختلف هیدروکربن
هاست .مطالعات روی کارگران در صنعت الكترویی

یشان مي دهد که حدود 20

درصد از کارگران به آسم یاشي از محیط کار مبتال هستند که از عالئم مشخص آن
سرفه ،تنگي یفس ،خس خس و درد سینه مي باشد .سایر عوارض احتمالي که در لحیم
کارایي که بدون استفاد از وسایل حفاظت فردی و تهویه به مدت طوالیي اقدام به
لحیم کاری با شدت زیاد مي کنند ،به شرح ذیل ميتواید باشد:


آسم شغلي



برویشیت مزمن



حساسیت شیمیایي



درد قفسه سینه
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سردرد و سر گی ه



سوز



بیماری های پوستي

بیني و چشم

 -2-3خطرات فیزيكي:
گروهي دیگر از ایواع خطرات فعالیت لحیم کاری خطرات یاشي از عوامل فیزیكي
محیط کار ميباشد .لحیم کاران بعضاً در مواجهه با عوامل زیان آور فیزیكي زیر مي-
باشند:


صدا



پرتوها



سرما یا گرمای شدید

 -1-2-3صدا:

اصوال لحیم کاری به تنهایي صدای زیادی تولید یمي کند ولري عمردتا در محریط کرار
لحیم کاران عملیات دیگری مایند شكل دادن به ورقههرای فلرزی گرالواییز و عملیرات
دیگر وجود دارد که موجب ای اد سر و صدا مي شوید.
از دیدگا روایشناسي سرو صدا عبارت از ی

صوت یاخوشایند و یا یاخواسته اسرت و

از دید علمي سرو صردا مخلروطي اسرت از صروتهرای گویراگون برا طرو مروجهرا و
شدتهای گویاگون است که ترکیب آشكار و معیني یداشته و برای گو

یاخوشرایند

ميباشد .عواملي چند در تاثیرپییری ایسان یسبت به صوت ها موثرید ،بره عنروان یمویره
هرچه شدت و دوام صوت بیشتر باشد اثر یاخوشایند آن بر ایسان بیشتر است و در مورد
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بلندای صوت ،هرچه صوت زیرتر باشد (فرکایس باال) زیان آن از صوت برم برا همران
شدت بیشتر است.
حساسیت اشخاپ به سروصدا ییز گویاگون است به طوریکه در برخي افراد با آنکره
در معرض سروصدای زیاد قرار گیرید عوارض یاشنوایي بروز یمريکنرد در حرالي کره
برخي دیگر اگر مدت کوتا تری در معرض سر وصدای یاهن ار باشند دچرار عروارض
یاشنوایي ميشوید .هم چنین هرچه سن ایسان بیشتر شود بر اثر سروصدای شدید زودترر
یاشنوا گردید و یا قدرت شنوایي کاهش ميیابد و افررادی کره دارای پیشرینه بیمراری
گو

باشند ،بیش از افراد تندرست از سر وصدای زیاد تاثیر مي گیرید.

 -2-2-3پرتوها:

پرتوهایي که در لحیم کاری به علت حرارت باالی عملیات وجود دارید شامل
پرتوهای مادون قرمز ميباشند .پرتو مادون قرمز بخشي از پرتوهای الكترومغناطیسي مي
باشند که ایرژی آنها برای یوییزاسیون ماد کافي ییست ،لیا به این پرتوها ،پرتوهای
غیریویساز ميگویند.
پرتوها شكلي از ایرژی ميباشند که در خالب یا ماد منتشر ميشوید .برخي از آنها
دارای جرم و برخي دیگر فاقد آن ميباشند و با توجه به میزان ایرژی دارای قدرت یفوذ
در ماد هستند .پرتوها به دو دسته یویساز و غیریویساز طبقهبندی ميشوید.
پرتوهای غیریوییزان به بخشي از طیف الكترومغناطیسي گفته مي شود که ایرژی
فوتون های موجود در آن در شرایط عادی قادر به ای اد یوییزاسیون در اتمهای
مولكو هایي که آنها را جیب ميکنند ،ییستند.
چشم و پوست اعضایي هسرتند کره بره طرو مروجهرای مختلرف پرتوهرای غیریروییزان
حسا

هستند .بافت هرا و سرطوح ایكسراری چشرم ،اشرعه فررابنفش را جریب یمرود و

واکنش فتوشیمیایي حاصل من ر به آسیب این اعضا ميگردد.
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-1-2-2-3پرتو مادون قرمز ( فروسرخ ) :1 IR

پرتو فرو سرخ بخشي از طیف الكترومغناطیس است که در طیف برین پرتوهرای رادیرو
فرکایس و یورمرئي قرار مي گیرد و طو موج آیها بین  050یایو متر تا  1میليمتر است.
بیناب فروسرخ به سه یاحیه تقسیم ميشود:

 - 1فروسرخ یزدی

–  : Aبا طو موج  050-1400یایومتر

 - 2فروسرخ متوسط –  : Bبا طو موج  00میكرومتر تا  1000یایومتر
 - 0فروسرخ دور –  : Cبا طو موج  00میكرومتر تا  1میليمتر
این پرتو از هر شیئي که دمای آن بیش از صفر مطلا باشد تابش ميگردد .مواجهههای
شغلي عالو بر مشاغل در تما

با یور خورشید شامل فراینردهایي اسرت کره در آنهرا

ایرژی حرارتي حاصرل از پرترو فروسررخ برهکرار مريرود ،یظیرر فرآینردهای حرارتري،
جوشكاری ،شیشهسازی ،لحیم کاری ،پخت و پز،کور ها و … .
-2-2-2-3اثرات زيست شناختي پرتو فروسرخ:

مواجهه شدید با مقادیر زیاد پرتوهای با طو کوتا تر از  2000یرایومتر مريتوایرد سربب
آسیب حرارتي به قرییه ،عنیبه یا عدسي گردد .چنایچه چشم مدت طروالیي در معررض
این پرتوها قرار گیرد ،سبب تیرگي عدسي چشم و آب مرواریرد مريشرود .اسرتفاد از
وسایل حفاظت فردی ،لبا های محافا به خصروپ عینر

هرای مخصروپ و پرایش

میزان مواجهه در جلوگیری از اثرات سوب پرتوهای مادون قرمز بسیار موثر استTLV .

برای شدت مواجهه وابسته به فرکایس است و طو مروجهرایي کره از یظرر بیولروژیكي
فعا ميباشند در طیف  050تا  2000یایومتر قرار مي گیرید و سبب تحری

و ارتعرا

ملكو های سلو ها شد و من ر به ای اد گرمایي ميشود کره توسرط بافرتهرا جریب
ميشود و ميتواید سبب آسیب حرارتي شود .در مقابل طو مروج هرای بریش از 2000
- 1Infra Red

 10الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مرکز سالمت محیط و کار

یایومتر توسط آب بافتهرا جریب شرد و بره دلیرل مقردار زیراد آب بافرتهرا از یظرر
فیزیولوژیكي فعا یميباشند.

فروسرخ یزدی
ی

 :این طیف معموالً قابل دیدن ییست اما برخي افرراد آنرا بره صرورت

هاله قرمز ریگ مشاهد ميکنند .هنگاميکه چشم به مدت طوالیي در معرض این

بیناب قرار ميگیرد ،پروتئین های چشم ت زیه و به شبكه آسیب ميرسد .به علت یبودن
حس این عارضه بدون درد بود و تنها در صورت یزدی

بودن بره لكره زرد بره علرت

اختال در بینایي ،بیمار متوجه آسیب ميشرود .ورم موضرعي شربكیه بره همررا یرواحي
پراکند فاقد ریگدایه در هنگام معاینره دیرد مريشرود .متاسرفایه درمران خاصري بررای
جراحات شبكیه وجود یدارد .پرتو فروسرخ قابلیت یفوذ به الیههای پوست را دارد کره
باعث افزایش حرارت و سوختگي شد و ییز سبب افزایش ریگدایه پوستي ميگردد که
ممكن است باقي بماید.
 فروسرخ  Cو : Bاین پرتوها قابرل رویرت ییسرتند و تنهرا بره صرورت حررارت حرسميشوید .منابع ای اد کنند آن خورشید ،کور ها و لیزر ميباشد .پرترو ) IR(Bعمردتاً
توسط قرییه و ملتحمه جیب شد و تنها جزئي از آیهرا بره زاللیره مريرسرد .برا افرزایش
حرارت زاللیه ،احتما ای اد آب مروارید باال ميرود .پرتو ) IR(Cییز تقریبراً بره طرور
کامل توسط قرییه و ملتحمه جیب ميگردد.
 -3-2-2-3پیشگیری و تدابیر حفاظتي:

با توجه به مطلوب بودن مقدار مواجهه کارگر در معرض خطر یميباشد اما به طور کلي
ميتوان از را های زیر در جهت کاهش میزان مواجهه کم
-

ای اد فاصله
و آگاهي

-

آموز

-

محصورسازی

گرفت :
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-

استفاد از عین

 -3-2-3گرما:

گرمای شدید و جرقههای یاشي از لحیم کاری ممكن است باعث سوختگي بخشهایي
از بدن کارگر در حین عملیات شود .جراحات چشمي ییز از تما
جرقه ها و هویه داغ حاصل ميشود ،بهعالو تما
استر

با تراشه فلزات،

طوالیي مدت با گرما من ر به

حرارتي در فرد خواهد گردید.

لحیم کاران بایستي از عالئم گرمازدگي همچون خستگي ،سرگی ه ،کم اشتهایي،
تهوع ،درد یاحیه شكمي و بيحوصلگي آگاهي داشته باشند .تهویه ،جداسازی و ای اد
فاصله مناسب با منبع حرارتي ،رعایت فواصل استراحت و یوشیدن مایعات مناسب مي-
تواید افراد را در برابر خطرات مرتبط با گرما محافظت یماید.
 3-3خطرات ارگونومیكي :
بسیاری از آسیب های وارد شد به لحیم کاران در یتی ه کشیدگي ،گرفتگي ،و یا تغییر
شكل عضالت آیها ميباشد .ماهیت کار لحیم کاران طوری است که باید:


به مدت طوالیي در ی



ابزار لحیم کاری را به مدت طوالیي در دست یگه دارید.

موقعیت یامناسب کار کنند(کار استاتی

)

لحیم کاری شغلي است که ميتواید باعث کار در وضعیتهای بدیي یامناسب و
استاتی

گردد .به هنگام لحیم کاری معموالً فشار زیادی روی بازو ،شایه ،ساعد ،مچ و

گردن فرد وارد ميگردد.
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کار لحیم کاری دارای ریس

فاکتورهای بروز اختالالت اسكلتي  -عضالیي

) 1(WMSDیظیر وضعیت بدیي یامناسب ،بلند کردن ت هیزات و مواد سنگین و کار
تكراری بخصوپ در یاحیه مچ و دست ها ميباشد.
مهمترین پیامدهای یاشي از یامناسب بودن وضعیت کاری را ميتوان به شرح ذیل بیان
یمود:


کاهش بهر وری و کیفیت



غیبت از کار به دلیل صدمه یا بیماری



هزینههای مربوط به درمان و جایگزیني ییروی کار

-1-3-3خطرات اسكلتي -عضالني رايج در عملیات لحیم کاری:

در بین لحیم کاران شكایت از بیماریهای اسكلتي -عضالیي یظیر صدمات در یاحیه
پشت بدن ،درد شایه ،کاهش قدرت ماهیچهها ،درد مچ و بیماری یاحیه زایو بیشتر دید
شد است .وضعیت فرد هنگام کار کردن (مخصوصاً هنگام قرار گرفتن قطعه در باالی
سر ،وجود ارتعا

در حین کار و حمل بارهای سنگین) در رخ دادن اختالالت و

بیماریهای یامبرد محثر است.
-2-3-3روشهای مناسب جهت بهبود ارگونومي در لحیم کاری:

برای حیف و یا کاهش عوارض ارگویومی

یاشي از حمل اشیاب سنگین در حین

عملیات لحیم کاری مي توان از رو های زیر استفاد یمود:


استفاد از ت هیزات لحیم کاری(مشعل) سب

تر و راحت تر برای حمل

-Work-Related Musculoskeletal Disorders

1
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استفاد از شیلنگ های گاز و اکسیژن سب

تر با قابلیت ایعطاف بیشتر (سختي

کمتر)


استفاد از وسایل یگهدارید شیلنگها (باالیسرها)



استفاد از جرثقیل های سقفي



استفاد از میزهای باالبر و دارای قابلیت چرخش (میز با قابلیت تنظیم ارتفاع)

برای حیف و یا کاهش عوارض ارگویومی

یاشي از وضعیت های بدیي یامناسب در

حین عملیات لحیم کاری مي توان از رو های زیر استفاد یمود:


قرار دادن قطعه کار در ارتفاع کمر در صورت امكان



استفاد از میزهای باالبر (میز با قابلیت تنظیم ارتفاع)



استفاد از میزکار جهت حفا وضعیت بدیي ایمنتر به منظور کاهش خمش و

چرخش کمر در حین عملیات لحیم کاری


استفاد از تفنگ های لحیم کاری دارای قابلیت حرکت و طراحي شد به

صورتي که با هر دو دست بتوان با آن کار کرد.
به منظور طراحي مناسب صندلي و میزکار لحیم کاری ميتوان از راهنمای ارائه شد در
شكل زیر استفاد یمود.
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طراحی میز کار در مشاغل ایستاده

قد کارگر ()cm
طراحی میز کار در مشاغل نشسته

قد کارگر ()cm

شكل  - 1راهنمای طراحي میز و صندلي برای لحیم کاران
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-3-3-3وضعیت بدني مناسب در حین لحیم کاری:

راهنمائي های زیر مي تواید در کاهش وضعیت بدیي یامناسب لحیم کاری یقش مهمي
ایفا کند ،مفاد این دستورالعمل ها مي تواید به شرح زیر باشد:


عالئم ای اد اختالالت اسكلتي  -عضالیي را بیاموزید .وضعیتهای بدیي

تكراری یامناسب ميتواید صدمهزا باشد و موجب بروز ترومای ت معي) (CTDشود.


از وضعیتهای بدیي یامناسبي که ميتوایند باعث خستگي ،کاهش تمرکز و

کاهش کیفیت لحیم شوید ،خودداری یمائید.


تا حد امكان دست هایتان را در پایینتر از سطخ شایه خود بهکار گیرید.



از کار کردن در ی



تا حد امكان قطعه کارها را در ارتفاع آریج تنظیم یمائید.



در صورت ایستادن به مدت طوالیي از زیرپایي های مناسب استفاد یمائید.



جهت پیشگیری از کشیدن بدن و خم کردن کمر ،ابزار و مواد را تا حد امكان

وضعیت بدیي ثابت ایستاد یا یشسته خوداری یمائید.

در محدود دسترسي قرار دهید.


از صندلي ارگویومی

که دارای پشتي و ارتفاع قابل تنظیم است استفاد

یمائید.


از میز با قابلیت تنظیم ارتفاع ،به منظور حفا وضعیت بدیي مناسب و

جلوگیری از خمش کمر استفاد یمائید ( .شكل )2

 16الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مرکز سالمت محیط و کار

شكل  – 2وسایل کم

کنند به تنظیم ارتفاع سطخ کار

در جایي که لحیمکار م بور است عملیات لحیم کاری را در حالت زایو زد ای ام
دهد ،یكات زیر پیشنهاد مي شود:


تنش وارد بر عضالت ران را از طریا افزایش زاویه زایو کاهش داد شود.



فشار وارد به زایو ،قوزک پا و یاحیه لومبار (قسمت میایي پشت تا کمر)

کاهش یابد.


وضعیت قرار گیری طوری باشد که گرد



به هیچ وجه به مدت طوالیي در وضعیت زایو زد قرار یگیرید.



به ازاب  1ساعت کار  10دقیقه از جا برخاسته و کمي قدم بزیید.

خون در پاها به خوبي ای ام گیرد.

- 4-3خطرات بیولوژيكي:
لحیم کاری از مشاغل قدیمي است که در محیط خش

و گاهي گرم ای ام و با وسایل

فلزی سروکار دارد و در م موع موادی که موجب رشد میكروب ها شود در آن
کاربرد یدارد  .لیا خطرات بیولوژی

یاشي از فرایند کار در آن یاچیز است .اما مایند
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هر محیط کار دیگری به علت کار در محیط پر گرد و غبار و احتما بریدن دست ها و
سایر اعضا بدن ،خطر آلود شدن زخم ها با خاک وجود دارد که خود ریس

بروز

بیماری کزاز را در پي دارد .لیا اکیدا توصیه مي شود کلیه کارگران یسبت به تكمیل
واکسیناسیون بطور کلي ،و دریافت صحیخ واکسن کزاز بطور اختصاصي اقدام یمایند.
این رشته صنعتي اغلب در مقیا

کارگا های کوچ

و یسبتا فاقد تاسیسات رفاهي و

بهداشتي استایدارد صورت مي گیرد ،لیا کارگران باید مواظب باشند که قبل از خوردن
و آشامیدن ،حتما دستان خود را با آب و صابون کامال تمیز یمایند ،از وسایل غیا
خوری شخصي استفاد یمایند و از غیاهای ماید که خارج از یخچا و در شرایط غیر
بهداشتي یگهداری شد باشند ،استفاد ینمایند .زیرا عدم رعایت موارد یاد شد مي
تواید موجب مسمومیت و ایتقا بیماری گردید.

-4کنترل خطرات بهداشتي محیط کار
قبل از آغاز لحیم کاری الزم است خطرات مختص این عملیات ،شناسایي شوید .این
خطرات بسته به یوع عملیات ،مواد و شرایط محیط( فضای آزاد یا بسته ) متفاوتند.
هم چنین تحقیا و بررسي در مورد برگه های اطالعات ایمني مواد ( )1MSDSجهت
شناسایي مواد خطریاک مورد استفاد در لحیم کاری و فیوم های تولیدی بسیار مهم و
حائز اهمیت مي باشد  ،اطمینان حاصل یمایید که قبل از آغاز کار ،موادی را که لحیم
کاری مي کنید مي شناسید .پس از تعیین و شناسایي خطرات ،مي توان رو

های

مناسب کنترلي را بهکار گرفت :

Material safety Data Sheet

1
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 -1-4جايگزيني :
مواد خطریاک را با موادی که خطر کمتری دارید جایگزین کنید .بدین منظور مي-
توایید :
الف _ از آلیاژ سرب و قلع خالص بدون کادمیوم برای لحیم کاری استفاد یمایید.
ب – از دستكش های فاقد مواد آزبستي استفاد کنید.
 -2-4تهويه :
بایستي برای خارج کردن فیوم ها و گازهای مضر در محیط کار ،از تهویه موضعي
مناسب استفاد یمود .تهویه موضعي که این گازها و فیوم های مضر را مستقیماً از محل
تولید به بیرون هدایت مي کند مفید تر مي باشد .این عمل را مي توان با استفاد از
دستگا های دارای تهویه یا هودهایي که یزدی

محل یصب مي شوید ،ای ام داد.

سیستم تهویه باید به طور منظم تمیز و بازبیني گردد.
از معابر خروجي سقف ،درها یا پن ر های باز ،فن های سقفي یا فن های یصب شد
در کف برای جریان هوا در محل کارگا بعنوان تهویه عمومي استفاد مي شود .این
سیستم به خوبي تهویه موضعي یبود و ممكن است باعث پخش ذرات شیمیایي مضر
در کارگا گردد .تهویه عمومي معموالً در صورتي مفید است که برای تكمیل تهویه
موضعي و در کنار آن بهکار رود.
هودها و کایا های خروجي هوا بایستي از مواد مقاوم در برابر حریا ساخته شوید.
در ادامه هودهای مناسب عملیات لحیم کاری ارائه شد است:

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات لحیم کاری19

شكل  -0هود میزی مخصوپ لحیم کاری

 20الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مرکز سالمت محیط و کار

شكل  -4هودهای متحرک جوشكاری قابل استفاد در ایواع لحیم کاری روی میز
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 -3-4حفاظ گذاری :
از دیوار هایي با پوشش مناسب جهت حفاظت افراد دیگری که در محل کار حضور
دارید در برابر امواج ،گرما و پاشش ذرات داغ استفاد یمایید.
صفحات اکوستی

ما بین کارگر و منبع صوت قرار دهید تا میزان سر و صدا را کاهش

دهد و یا اینکه ماشین آالت را در محل محصوری قرار دهید .
 -4-4اعمال بهداشتي :
اگر مراحل کاری را اصالح کرد و یا اعما حفاظتي زیر را ای ام دهید خطرات
موجود کاهش ميیابند .بهعنوان مثا :
بخش های پوشش دار ،آغشته به روغن یا ریگ شد را لحیم کاری یكنید ،درصورت امكان قبل از لحیم کاری همه پوشش ها و ریگ های روی سطوح را پاک
یمایید.
 هنگام لحیم کاری در موقعیتي قرار گیرید که سر شما در معرض جریان فیوم هایباشد.
 قبل از روشن کردن شعله اطمینان حاصل یمایید که همه مواد قابل احترا و اشتعا ازمحل دور شد اید .
 اطمینان حاصل یمایید که ابزار آالت و قطعات سالم باشند و شیلنگ ها و روکشهای عایا پار را تعویض یمایید.
 محوطه لحیم کاری را عاری از ماشین آالت یا ابزار اضافي کنید تا خطر تصادم یاسقوط کاهش یابد.
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 شما مي توایید با استفاد از پایین ترین درجه شعله قابل استفاد و یگهداری لحیم بهصورت قائم و تا حد ممكن یزدی

به محل لحیم کاری تولید فیوم را به حداقل

برسایید.
 -لحیم کاری را یباید در فاصله یزدی

حال ها یا مواد چربي زدا ای ام داد.

-5-4وسايل حفاظت فردی :
ت هیزات و وسایل حفاظت فردی باید در کنار کنتر های مهندسي و اقدامات ایمني و
پیشگیرایه بهکار روید یه اینكه جایگزین آنها گردید.
 -1-5-4محافظت از چشم :

در کلیه عملیات لحیم کاری حفاظت از چشم ها ضروری مي باشد تا آن ها را از یور،
گرما ،اشعه و پرتاب جرقه ها محافظت یماید .برای حفاظت بهتر ،از ماس
پوششي صورت یا کال ایمني به همرا عین

های

استفاد یمایید .هنگاميکه ماس

حفاظتي را از روی صورت بر ميدارید برای جلوگیری از پرتاب ذرات به چشم ها،
سرخود را کج یگا داشته و چشمایتان را ببندید.
کال های ایمني ،عین

و دیگر وسایل حفاظتي باید دارای فیلتر و یا لنزهای مخصوپ

باشند.
استایدارد  OSHAبیان مي دارد که کارگرایي که عملیات لحیم کاری یا بر
ميدهند باید با لنزها یا فیلترهایي مطابا با جدو  1محافظت شوید :

ای ام
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جدو  – 1لنزها و فیلترهای محافا چشم برای حفاظت در مقابل ایرژی تشعشعي
یوع عملیات

شمار فیلتر

لحیم کاری با قلم

2

لحیم کاری با مشعل

 0یا 4

 -2-5-4لباس حفاظتي

لبا

به محل باید بر تن داشته باشند شامل موارد

محافا لحیم کاری و افراد یزدی

زیر است :
دستكش مقاوم در برابر آتش ،کال  ،کفش های ایمني دارای پن ه حفاظت شد  ،پیش
بند چرمي ،سپر حفاظتي صورت ،لبا
لبا

کار مقاوم در برابر شعله ،عین

حفاظتي.

محافا باید از پشمي ساخته شود که به آسایي شعله یمي گیرد و یا از پارچه های

کتایي مخصوپ باشد .آستین و یقه لبا

بایستي بسته و شلوار و بلوز ییز بدون لبه دوبل

یا برگردان باشد .
از آی ایي که لحیم کاری با مواد سمي و به ویژ سرب (سرب جیب پوستي و
گوارشي ییز دارد) سر و کار دارید  ،کمدهایي باید تهیه شود تا لبا
لبا

های معمولي یگهداری گردد .لبا

کار آیها جدا از

کار باید توسط کارفرما به خش

شویي

فرستاد شود .ح مام و رختكن ییز باید در یظر گرفته شود تا کارگران بتوایند در پایان
کار لبا

های خود را تعویض یمایند .

 24الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مرکز سالمت محیط و کار

-0-5-4محافظت از گوش:

از حفاظ گو

یا گوشي های محافا ( ایرپالک یا ایرماف) باید هنگام کار در سر و

صدای زیاد استفاد یمود .همچنین هنگاميکه در فضا بار
که ممكن است این جرقه ها وارد گو

و پاشش جرقه وجود دارد

شود ،استفاد از گوشي ضروری است.

 -4-5-4تجهیزات تنفسي:
ت هیزات تنفسي باید مخصوپ محیط های خطریاک بود و مطابا با استایداردOSHA

تنظیم ،یظافت ،یگهداری و ایبار گردید .بهعالو کارگران باید در مورد یحو استفاد
صحیخ از این وسایل آموز

ببینند .سازمان  1NIOSHعنوان مي کند که در مكانهایي

که مواد سرطان زا وجود داشته و غلظت آن قابل ایداز گیری باشد و یا در هر شرایطي
که برای سالمتي افراد خطریاک باشد ،بایستي از این وسایل تنفسي استفاد یمود .
 -6-4معاينات پزشكي:
متاسفایه اغلب بیماری های یاشي از کار درمان قطعي یدارید ولي در مقابل بایرد متریکر
شد که خوشبختایه اغلب آن ها قابل پیش بیني و پیشرگیری هسرتند .یكري از ابزارهرای
مهمي که در کنار ایداز گیری و ارزیابي خطرات بهداشتي در محیط کار ماینرد تعیرین
غلظت آالیند های شیمیایي مي تواید در کشف زودر

بیماری های یاشري از کرار و

در یتی ه شروع اقدامات حفاظتي ،بسیار مفید خواهد بود ،بریامه معاینات دور ای است.
معاینات دور ای عالو بر امكان کشف عالئم بیماری های یاشي از کار ،به عنوان ی
ابزار عمومي در کشف و پیشگیری و درمان بیماری های عمومي تهدید کنند بهداشت
پرسنل ،محثر خواهد بود .کارفرمایان بهتر است حداقل سالي یر

برار یسربت بره ای رام

معاینات عمومي برای همه پرسنل و ای رام آزمایشرات و تسرت هرای اختصاصري ماینرد
اسپیرومتری ،رادیوگرافي ،شنوایي سن ي و حتي آزمایشات عمومي خون و ادرار برای
پرسنل خاپ به تشخیص پزش

و یا مهندسین بهداشت حرفهای اقدام یمایند.
- National Inistitute for Occupational Safety and Health

1
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 -7-4آموزش:
همیشه ی

آموز

رکن اساسي در سالمت و بهداشت کار بود است .بریامه آموز

باید متناسب با یوع کار و هم چنین سطخ سواد ،دایش ،ت ربه و گیرایي پرسنل تنظیم
گردد .به عنوان ی
پرسنلي بدون طي ی

اصل اساسي باید در همه محیط های کاری در یظر داشت که هیچ
دور آموزشي که در آن وی با محیط کار ،یحو کار ،شرایط و

مشخصات کلي کارگا ها و اصو حاکم بر محل آشنا ميشود ،شروع به کار یمي کند
و ضمنا برای افراد در رد های مختلف کاری و ت ربي همیشه دور های آموزشي با
شیو های متنوع سمعي و بصری باید در یظر گرفت .مبایي کار با ابزار و ت هیزات و
خطرات یاشي از کارکردن با آن ها و همچنین سمیت مواد شیمیایي و خطرات یاشي از
سر و صدا ،و عوامل شیمیایي به همرا خطرات یاشي از کار کردن در شرایط یامساعد
ارگویومی

از جمله سرفصلهای اساسي در بریامه های آموزشي باید باشد.
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