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جلد : 9
صافکاری

 2الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مركز سالمت محیط و كار

مقدمه:
با توجه به خطرات مختلف عملیات صافکاری كه انواع مختلفي از عوامل زيان آور
شیمیايي ،فیزيکي ،ارگونومیك و خطرات ايمني را به صورت مجموعه ای بالقوه در
خويش جای داده و نیز با توجه تعداد كاركناني كه در سطح صنايع و كارگاه های
مختلف در سطح كشور به اين فعالیت مشغول مي باشند ،ضروريست ابتدا مخاطرات
اين عمل یات به خوبي شناسايي شده و سپس اقدامات كنترلي متناسب با هر يك از آن-
ها تعیین شده و استقرار يابند .بديهي است استقرار كنترل های ايمني و بهداشتي به
تنهايي كافي نبوده و دستیابي به عملکرد باالی ايمني و بهداشتي در اين فعالیت ها در
گرو اثربخشي كنترلهای طرحريزی شده مي باشد و لذا انجام اقدامات پايشي و اندازه
گیری عوامل زيان آور به عنوان اقدامي مکمل جهت حصول اطمینان از اثربخشي
كنترل های طرحريزی شده امری الزامي ميباشد.

-1كليات:
 1-1هدف:
هدف از تدوين اين آئین نامه محافظت از نیروی انساني به عنوان سرمايه های ملي،
در برابر خطرات بهداشتي محیط كار از جمله آالينده های سمي و زيان آور ،اشکال
مختلف عوامل فیزيکي ،و همچنین بیماریهای ناشي از كار در صافکاری و
فرايندهای مرتبط با آن مي باشد.
 -2 1دامنه شمول:
دامنه شمول اين دستورالعمل كلیه كارگاه های كوچك در كشور مي باشد كه بطور
دائم يا موقتي ،عملیات صافکاری انجام مي دهند .اجرای اين آئین نامه توسط
كارفرمايان  ،پیمانکاران  ،مديران  ،سرپرستان و كارگران الزامي مي باشد.
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-2خطرات بهداشتي محيط كار:
به منظور ايجاد ،حفظ و ارتقاء ايمني و بهداشت در عملیات صافکاری ،ابتدا
ضروريست كلیه خطرات اين عملیات شناسايي شده و سپس كنترل های ضروری
برای كاهش ريسك های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.
-1-2خطرات شيميايي:
-1-1-2جوشکاری با گاز يا شعله:

جوشکاری با گاز شعله يکي ازاولین روشهای جوشکاری معمول در قطعات
آلومینیومي بوده و هنوز هم در كارگاههای كوچك صافکاری و تعمیرات بسیار
كاربرد دارد .در اين روش روانساز يا تنه كار برای برطرف كردن اليه اكسیدی بهكار
ميرود.
تجهیزات و وسايل اولیه اين روش شامل سیلندر گاز اكسیژن و سیلندر گاز استیلن يا
مولدگاز استیلن و رگوالتور تنظیم فشار برای گاز و لوله الستیکي انتقال دهنده گاز به
مشعل و مشعل جوشکاری است.
استیلن با فرمول  C2H2و بوی بد در فشار باال ناپايدار و قابل انفجار است و نگهداری
و حمل و نقل آن نیازبه رعايت و مراقبت باال دارد.فشار گاز در سیلندر حدود psi
 2200است و رگوالتورها اين فشار را تا زير  psi 15پايین مي آورند و به سمت
مشعل هدايت مي شود(.در فشارهای باال ايمني كافي وجود ندارد).
در بعضي اوقات از مولدهای استیلن برای تولید گاز استفاده مي شود .بر اساس
تركیب سنگ كاربید با آب گاز استیلن تولید ميشود.
CaC2 + 2 H2O = C2H2 + Ca(OH)2
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-1-1-1-2گازها و فيوم ها :

«دود » جوشکاری مخلوطي از ذرات بسیار ريز ( فیوم ) و گازها مي باشد  .بسیاری از
مواد موجود در دود جوشکاری مثل كروم  ،نیکل  ،آرسنیك  ،آزبست  ،منگنز ،
سیلیس  ،بريلیوم  ،كادمیوم  ،اكسیدهای نیتروژن  ،فسژن  ،اكرولئین ،تركیبات فلورايد،
مونوكسیدكربن  ،كبالت ،مس  ،سرب  ،ازن  ،سلنیم و روی بسیار سمي مي باشند .
معموالً گازها و فیوم های جوشکاری از منابع زير تولید مي شوند :
 ماده اصلي يا فلز اصلي تحت جوشکاری يا ماده پركننده مورد استفاده پوشش ها و رنگ های روی فلز تحت جوشکاری يا پوشش الکترودها گازهای مورد مصرف حاصله از سیلندرها واكنش های شیمیايي كه در اثر نور ماوراء بنفش حاصله از قوس الکتريکي و گرماايجاد ميشوند.
 فرايند و مواد مصرفي مورد استفاده آلودگيهای موجود در هوا مثل بخارات متصاعد شده از مواد پاك كنندهوگريسزدا
نام بردن از تمامي اثرات سوء بهداشتي در اثر جوشکاری بدنه خودروها كه عمدتا
رنگ شده نیز مي باشند ،بسیار مشکل مي باشد  ،زيرا ممکن است فیومها حاوی
چندين نوع ماده مضر باشند ( بسته به عواملي كه در باال اشاره شد )  .هريك از
تركیبات موجود در گاز يا دود جوشکاری مي توانند يك بخش خاص از بدن فرد را
تحت تاثیر قرار دهند مثل ريه ها – قلب – كلیه ها و سیستم عصب مركزی .با وجود
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اين كه كلیه جوشکاران در معرض خطر قرار دارند  ،ولي افراد سیگاری دچار آسیب
های شديدتری مي گردند  .تماس با گازهای جوشکاری اثرات كوتاه مدت يا بلند
مدت بر سالمتي افراد دارد كه مي توان آنها را به صورت زير شرح داد :
الف -اثرات سوء بهداشتي كوتاه مدت ( حاد ) :

تماس با فیوم فلزات ( مثل روی  ،منیزيم ؛ مس و اكسید آن ) باعث بروز بیماريي بنام
تب فیوم فلز ميگردد  .عالئم اين بیماری بین  4تا  22ساعت پس از تماس نمايان مي
شود و شامل احساس سرماخوردگي  ،عطش  ،تب ،دردهای عضالتي ،درد قفسه سینه،
سرفه ،خس خس كردن ،كوفتگي ،حالت تهوع و احساس مزه بد در دهان است.
برخي تركیبات موجود در فیوم مثل كادمیوم در مدت زمان كوتاه نیز ممکن است
كشنده باشند و گازهای متصاعد شده در فرآيند جوشکاری نیز بسیار خطرناك مي
باشند .برای مثال اشعه ماوراء بنفش منتشر شده در اثر واكنش با اكسیژن و نیتروژن
موجود در هوا ،ازن و اكسیدهای نیتروژن تولید مي كند .اين گازها در مقادير زياد
كشنده اند و مي توانند منجر به التهاب و تحريك بیني و گلو و بیماریهای شديد
ريوی گردند.
اشعه ماوراء بنفش تولیدی ،با حالل های هیدروكربني كلردار مثل تری كلرواتیلن،
 2و  2و  2تری كلرو اتان ،متیلن كلرايد و پركلرواتیلن تركیب مي شود و گاز فسژن
تولید مي نمايد .حتي مقادير بسیار كم فسژن نیز كشنده است ،اگر چه عالئم اولیه
مسمومیت با آن كه شامل سرگیجه ،احساس سرما و سرفه است ،پس از  5تا  6ساعت
ظاهر مي شود.
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جوشکاری با قوس الکتريکي نبايد هیچگاه در فاصله كمتر از  222فوت ( 62متر) از
مخازن حاوی محلولهای گريس زدا انجام شود.
ب -اثرات طوالني مدت (مزمن):

مطالعه بر روی جوشکاران ،افرادی كه با شعله فلزات را برش مي دهند  ،نشان مي دهد
كه خطر ابتال به سرطان ريه و گاهي اوقات سرطان حنجره و دستگاه ادراری در
جوشکاران بیشتر از بقیه است .اين موضوع نیز چندان غیر منتظره نمي باشد چرا كه
مواد سمي موجود در دود جوشکاری مثل كادمیوم ،نیکل ،بريلیوم ،كروم و آرسنیك
موادی هستند كه باعث بروز سرطان ريه مي گردند.
ممکن است جوشکاران انواع مشکالت مزمن دستگاه تنفسي را نیز تجربه كنند،
همانند :برونشیت ،آسم ،ذات الريه ،امراض ريوی كه در اثر تنفس ذرات فلزی ايجاد
مي شوند ،كاهش ظرفیت تنفسي ريه ،سیلیکوزيز (تنگي نفس در اثر تنفس مداوم
ذرات حاوی سیلیس) و  ....ديگر مشکالت و بیماریهای ناشي از جوشکاری عبارتند
از :بیماریهای قلبي ،بیماری های پوستي ،افت شنوايي ،ورم معده ،ورم روده كوچك
و زخم معده و روده كوچك .همچنین جوشکاراني كه در معرض فلزات سنگین مثل
كروم و نیکل مي باشند ممکن است دچار بیمارهای كبدی نیز گردند.
-2-1-1-2آتش سوزی و انفجار :

حرارت زياد و جرقه های تولید شده در جوشکاری با شعله مي تواند منجر به بروز
آتش سوزی گردد و يا اگر جوشکاری در مجاورت مواد قابل انفجار يا قابل اشتعال
انجام گیرد احتمال وقوع انفجار وجود دارد .
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جوشکاری يا برش فلزات تنها بايستي در مواقعي انجام شود كه مواد قابل اشتعال نظیر
ضايعات مواد  ،چوب  ،كاغذ  ،منسوجات مواد پالستیکي  ،مواد شیمیايي و گردو
غبارقابل احتراق وجود نداشته باشد ( .بخارات مي توانند چند صدمتر پراكنده شوند ) .
موادی را كه نمي توان از محیط خارج نمود بايستي با مواد مقاوم در برابر شعله بطور
كامالً محکم پوشاند  .درهای عبور و مرور  ،پنجره ها  ،شکاف ها و منفذها نیز بايستي
پوشانده شوند .
در جوشکاری يا برش با شعله از يك گاز سوختني و اكسیژن برای تولید حرارت
مورد نیاز جوشکاری استفاده مي شود .در اين نوع جوشکاری  ،هم اكسیژن و هم گاز
سوختني ( استیلن ،هیدروژن ،پروپان و غیره) به صورت تحت فشار در سیلندرهايي
ذخیره مي شوند .
استفاده از سیلندرهای تحت فشار  ،كارگران را در معرض خطراتي قرار مي دهد .
استیلن بسیار قابل انفجار است و فقط بايستي با تهويه مناسب و همراه با برنامه تست
نشتي مورد استفاده قرار گیرد  .اكسیژن به تنهايي قابل انفجار نمي باشد  ،ولي در هر
حال اگر غلظت آن زياد باشد بسیاری از مواد حتي آنهايي كه در هوا به سختي مي
سوزند( مثل گرد و غبارهای معمولي ،گريس يا روغن) به راحتي منفجر مي شوند .
-2-2خطرات فيزيکي:
-1-2-2سروصدا:

با توجه به آنکه در ايران صافکاری بدنه خودرو به صورت دستي و با ابزارهايي نظیر
مشتي ،قالب تنه و ماشین سنگزني انجام ميگیرد  ،انتظار ميرود كه صدای ناشي از
برخورد اين ابزارها با بدنه خودرو كه از نوع صدای متناوب است  ،اختالالت شنوايي
بسیاری را بوجود آورد .از اين رو صافکاری خودرو به عنوان يکي از مشاغل در
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مواجهه با صدای غیر مجاز در نظر گرفته ميشود كه با توجه به سطح مواجهه زياد و
شروع به كار از سن كم  ،آسیبهای شنوايي غیرقابل برگشتي را بوجود ميآورد.
صافکاری ها ،جلوبندی سازی ها و اگزوزسازی ها بیش از ساير دسته های خدمات
خودرويي ايجاد مزاحمت و سروصدا دارند.
آمد و شد خودروها ،توقف خودروها در كنار واحدهای مسکوني و سروصدای باالی
اين تعمیرگاه ها موجب سلب آرامش از شهروندان نیز مي گردد.
صدای زياد در محیط كار ،ممکن است موجب آسیب سیستم شنوايي گردد ،همچنین
مواجهه با صدا عامل ايجاد استرس ،فشار خون و بیماريهای قلبي ،ايجاد خستگي،
حالتهای عصبي و بيحوصلگي فرد مي باشد.
اگر افرادی در يك محیط دارای تراز فشار صدای باال كار ميكنند ،كارفرما بايد از
روش ها و حدود تماس شغلي (تعیین شده توسط كمیته فني بهداشت حرفه ای كشور)
برای ارزشیابي میزان مواجهه با صدا و تعیین میزان زمان مواجهه مجاز استفاده نمايد.
اگر تراز فشار صدا به طور متوسط در هشت ساعت به  85دسي بل ميرسد ،كارفرما
بايد ضمن تالش برای حذف يا كاهش تراز فشار صدا در محیط كار ،گوشي مناسبي
را برای فرد جوشکار تهیه و به وی ارائه نموده و ساالنه او را تحت معاينات دوره ای
پزشکي قرار دهد.
به منظور اندازهگیری میزان مواجهه فرد با صدا ،ميتوان از صداسنج هايي كه تراز
فشار صوت را در شبکه  Aاندازهگیری مينمايند ،استفاده نمود .عالوه بر اندازهگیری
تراز فشار صوت ،بايد اطالعاتي را در موردنحوه مواجهه و مدت زمان مواجهه فرد
بدست آورده و سپس نسبت به ارزشیابي و تعیین مجاز يا غیر مجاز بودن مواجهه فرد
اقدام نمود.
ضمناً از دزيمترها نیز ميتوان برای اندازه گیری میزان مواجهه فرد با صدا استفاده نمود.
دزيمتری قابل اعتمادترين روش برای اندازهگیری مواجهه كارگر با صدا ميباشد زيرا
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در تمام طول شیفت كاری دزيمتر متصل شده به كارگر ،مقدار مواجهه واقعي را
اندازه گیری نموده و در پايان شیفت ،دز دريافتي واقعي صدا را نشان ميدهد.
الزم به ذكر است كه قبل از اندازهگیری صدا ميبايست از كالیبره بودن صداسنج،
اطمینان حاصل نمود .جدول زير برخي از استانداردهای رايج جهت ارزشیابي میزان
مواجهه با صدا را نشان مي دهد  .البته استاندارد كشور ايران كه كلیه كارفرمايان ملزم
به رعايت آن مي باشند توسط كمیته فني بهداشت حرفه ای كشور مقدار  85دسي بل
برای  8ساعت كار تعیین شده است.
جدول  – 2مهم ترين استانداردهای ارزشیابي مواجهه با صدا در محیط كار
تراز فشار صوت برای  8ساعت كار روزانه و  42ساعت
درهفته)(dBA

سازمان يا كشور توصیه كننده

02

NIOSH

02

OSHA

85

 ACGIHو كمیته فني بهداشت حرفه-
ای ايران

برای كنترل صدا در محیط كار ،امروزه روش های متعددی ابداع شده و مورد استفاده
قرار مي گیرند .برخي از اين روش ها عبارتند از:
 بهره گیری از كنترل های مديريتي نظیر دور كردن جوشکاران از نواحي
دارای صدای غیر مجاز به منظور كاهش تراز فشار صدای دريافتي

 بهره گیری از كنترل های مهندسي مثل جايگزيني عملیات دارای صدای باال،
با تجهیزات و عملیات كم صدا
 كاهش ارتعاش سطوح مرتعش
 استفاده از مواد جاذب صدا در محیط كار
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 استفاده از حصارهای صوتي
 استفاده از سپرها يا موانع صوتي


استفاده از وسايل حفاظت فردی مانند گوشي های ايمني رو گوشي و
توگوشي

-2-2-2گرما:

گرمای شديد و جرقه های ناشي از جوشکاری ممکن است باعث سوختگي شود.
جراحات چشمي نیز از تماس با خاكستر داغ ،تراشه فلزات ،جرقه ها و الکترودهای
داغ حاصل مي شود ،بعالوه ،تماس طوالني مدت با گرما منجر به استرس حرارتي در
فرد خواهد گرديد.
جوشکاران بايستي از عالئمي همچون خستگي ،سرگیجه ،كم اشتهايي ،تهوع ،درد
ناحیه شکمي و بيحوصلگي آگاهي داشته باشند.
 -3-2-2نور مرئي ،اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز:

شدت نور متصاعد شده از قوس الکتريکي جوشکاری باعث صدمه ديدن شبکیه چشم
مي شود ،در حالي كه اشعه مادون قرمز باعث آسیب قرنیه و ابتالء فرد به بیماری آب
مرواريد خواهد گرديد.
نور نامرئي ماوراءبنفش حاصل از قوس الکتريکي حتي در زمان بسیار كوتاه (كمتر از
يك دقیقه) باعث بیماری برق زدگي چشم مي شود .عالئم اين بیماری معموالً ساعت
ها پس از تماس با اشعه ماوراءبنفش بروز مي كند و شامل احساس وجود شن و ماسه
در چشم ،تاری ديد ،درد شديد ،اشك ريزش از چشم ،سوزش و سردرد مي باشد.
قوس الکتريکي بر مواد و اجسام موجود در محیط نیز اثر داشته و ديگر افراد مجاور
محل جوشکاری را نیز تحت تأثیر قرار مي دهد .در حدود نیمي از بیماری برق زدگي
چشم در افرادی ايجاد مي شود كه در محل حضور داشته ولي جوشکاری نمي كنند.
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افرادی كه دائماً بدون حفاظت مناسب در محیط دارای اشعه ماورء بنفش كار ميكنند
ممکن است دچار آسیب های دائمي چشم شوند .تماس با اشعه ماوراء بنفش نیز باعث
سوختگي پوست مي شود كه شبیه آفتاب سوختگي است و خطر ابتالء به سرطان
پوست را افزايش مي دهد.
یکی از پرتوهای مهم در عملیات جوشککاری عملیکات ارارتکی در ککایکاری
اتومبیل ،پرتو ماد ن قرمز است .این پرتو بیشتر در جوشکاری بکا اکاز ایدکاد مکی
شود .پرتوهای ماد ن قرمز دارای اثرات مالیم تری نسبت به پرتوهای ما راء بنفش
بوده عوارض آنها نیز ،كمتر می باشد.
مهمترین اثر پرتو ماد ن قرمز ،ایزایش دمای بایت های بدن ،پک

از جک پ پرتکو

میباشد .پرتو ماد ن قرمز بطور عمده توسط پوست چشم ج پ می شکود .اثکر
این پرتو ر ی عدسی چشم ،باعث ایداد بیماری آپ مر ارید (كاتاراكت) میاردد
كه آپ مر ارید شیشه سازان نیز نامیده می شود لی در اال ااضر این عارضه در
كاراران ذ پ یلزات كاراران كورهها نیز مشاهده مکی شکود .علکت ایدکاد آپ
مر ارید ،اثرات ارمایی ااکل از این پرتو میباشد چکون عدسکی چشکم یاقکد
عر ق خونی است به همین دلیل نمیتواند ارمای ج پ شکده را دیکن نمایکد ،در
نتیده به تدریج آسیب میبیند .د ره نهفته این عارضه در اد د  51-02سال تعیین
شده است .تابش پرتو به میزان زیاد ر ی چشم ،سبب سوختگی شبکیه می شکود.
جد ل زیر مقادیر اد تماس شغلی پرتو ایری مستقیم عدسی چشم پوسکت را
برای پرتو ماد ن قرمز (طبق استاندارد ایران) نشان می دهد.
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جد ل  -0مقادیر اد تماس شغلی پرتو ایری مستقیم عدسی چشم پوست
ااکل از پرتو ماد ن قرمز (طبق استاندارد ایران)
محل

ناحيه

طول موج

زمان پرتوگيري

پرتوگيري

طيف

()mn

()ces

چشم

IR-A

-0011

- 3 × 010

پوست

IR-A

3

011

01

-0011

- 3 × 010

011

013

حد تماس
شغلي
2

) (mW/cm
01
01

حفاظت در برابر پرتو ماوراء بنفش :
اقدامات كنترلي زير در صورت اثربخشي ميتواند جهت جلوگیری از مواجهه بیش از
حد كارگران با پرتو ماوراء بنفش مفید باشد:
 آموزش :صافکاران را بايد در مورد ماهیت پرتو ماوراء بنفش ،خطرها و
نحوه حفاظت از خود در برابر آن آموزش داد.
 محصور سازی :پرتو ماوراء بنفش بايد تا آنجايي كه امکان دارد در منطقه
محصور شدهای محدود يا حفظ شود .پرتو ماوراء بنفش را به آساني ميتوان
توسط مواد مات نظیر مقوا يا چوب محصور نموده و از انتشار آن جلوگیری
نمود .مواد شفاف نظیر شیشه ،پي وی سي ،فلکسي گالس ها و پالستیك
های شفاف با درجات مختلفي جلوی عبور پرتو ماوراء بنفش را ميگیرند.
معموالً پالستیك های كربناته ،حفاظت كافي در برابر پرتو ماوراء بنفش را
فراهم ميسازند .برخي از انوع شیشههای شفاف (شامل برخي از انواع شیشه-
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های پنجره و شیشههای عینك) مقادير قابل توجهي از پرتو ماوراء بنفش (باند
 )Aرا عبور ميدهند .بنابراين با ايجاد مانع مناسب ،به خصوص در محل
جوشکاری بايد افراد ديگر را از پرتوها محافظت نمود .جهت اين كار مي-
توان از پردهای از جنس پلي وينیل كلرايد(كه به پاراون معروف است)
استفاده كرد .به دلیل اينکه رنگ پرده دارای اهمیت ويژه ای است ،بنابراين
رنگ پرده نبايد بازتاب دهنده پرتو باشد و مناسب ترين رنگ ،رنگي است
كه در آن از اكسید روی و اكسید تیتانیوم استفاده شده باشد .ماده حفاظتي
ديگر برای محصورسازی ،شیشه هايي ميباشد كه طول موج خطرناك پرتو
را جذب ميكند.
 محدوديت مواجهه كارگر :مواجهه كارگر با پرتو ماوراء بنفش بايد
محدود گردد و ساير كارگران نیز در فاصله دورتری نسبت به محل
جوشکاری قرار گیرند .قانون عکس مجذور فاصله در مورد پرتو ماوراء
بنفش نیز صادق است به نحوی كه شدت پرتو با عکس مجذور فاصله از منبع
كاهش مييابد.
استفاده از وسايل حفاظت فردی :كارگر بايد از وسايل حفاظت فردی مناسب،
مانند نقاب صورت (ماسك جوشکاری) ،عینك مخصوص ،دستکش جوشکاری و
پیشبند چرمي در هنگام جوشکاری استفاده نمايد .معموالً استفاده از لباس فالنل بر نوع
چرم آن برتری دارد.

شکل  -2استفاده از وسايل حفاظت فردی
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 3-2خطرات ارگونوميکي:

در مورد عوارض ارگونومیك اين كار ،بیشترين درگیری مربوط به عصب دست است
كه به دنبال ارتعاش و حركات تکراری مانند سمباده زدن و كوبیدن با نیروی زياد
ايجاد ميشود .بیشترين درگیری در انگشت شصت دست است و سپس انگشت دوم و
سوم .اين افراد حالت بيحسي و گزگز بهخصوص در شبها را دارند و ناحیه كف
دست و در مواردی نیز به ناحیه بازو و ساعد انتشار مييابد.
راهنمائي های زير مي تواند در كاهش وضعیت بدني نامناسب صافکاران و ايجاد
عاليم اختالالت اسکلتي – عضالني نقش مهمي ايفا كند ،مفاد اين دستورالعمل ها مي
تواند به شرح زير باشد:
 از وضعیتهای بدني نامناسبي كه ميتوانند باعث خستگي ،كاهش تمركز و حتي
كاهش كیفیت كار صافکاری شوند ،خودداری نمائید.

 از كار كردن در يك وضعیت بدني ثابت ايستاده و يا نشسته ،خوداری نمائید و به
فواصل كوتاه وضعیت كاری خود را تغییر دهید.
 تا حد امکان سطح كار را در ارتفاع آرنج تنظیم نمائید.

 از صندلي مناسبي كه دارای قابلیت تنظیم پشتي و ارتفاع است ،استفاده نمائید.
 در صورت ايستادن اجتناب ناپذير به مدت طوالني ،بهتر است از زيرپايي هايي كه
حالت ارتجايي و فنری دارند (مانند پالت های چوبي) استفاده نمائید.
 جهت پیشگیری از خم شدن مکرر كمر ،ابزار و مواد را تا حد امکان در محدوده
دسترسي و در حد ارتفاع كمر قرار دهید.
 در هنگام كار ،مچ دست به صورتي قرار گیرد كه دارای زاويه مناسب با سطح افق
باشد .به طوری كه مچ به طرفین خمش و پیچش نداشته باشد.

 به ازاء  2ساعت كار كردن  22دقیقه موقعیت خود را تغییر داده و استراحت كنید.
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-3كنترل خطرات بهداشتي محيط كار:
رعايت نکات زير در هنگام عملیات صافکاری از اهمیت بسزايي برخوردار است:
 به منظور كاهش افت شنوايي در اين صنف انجام اقدامات كنترل مهندسي نظیرنصب پوششهای پالستیکي حاوی آهن ربا و كیسههای شن بر روی بدنه به منظور
میرا نمودن صدا و استفاده از دستگاههای مکشي به جای ضربه زدن با مشتي و قالب تنه
ميتواند ميتواند در كاهش میزان مواجهه موثر باشد .اگر سرو صدا به طور متوسط در
هشت ساعت به  85دسي بل مي رسد  ،از حفاظ گوش يا گوشي های محافظ (
ايرپالك 4يا ايرماف  )5بايستي استفاده نمود وهنگامي كه در فضا بارش و پاشش
جرقه وجود دارد كه ممکن است اين جرقه ها وارد گوش شود  ،استفاده از گوشي
ضروری است و نیز بايستي معاينات ادواری انجام گیرد.
 تهويه ،برای سالم سازی هوای محیز كار در كارگاه های صافکاری ،بايد محیط رابه صورت مناسبي تهويه نمود .از آنجايي كه عملیات صافکاری ،متحرك بوده و در
موضع ثابتي انجام نمي شود ،لذا طراحي سیستم تهويه موضعي خیلي كاربردی نیست.
از اين رو تهويه عمومي بطوری كه تا حد امکان فن ها در نزديکي عملیات آالينده و
در ارتفاع باال در زير سقف ،نصب شده باشند ،مي تواند خیلي به پیشگیری از استنشاق
مواد آالينده توسط صافکاران جلوگیری نمايد.
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 جداسازی و ايجاد فاصله مناسب با منبع حرارتي ،مي تواند افراد را در برابر خطراتمرتبط با گرما محافظت نمايد .خصوصا از نگاه كردن به مواضع كاری داغ از فاصله
نزديك بايد خودداری نمود.
 قبل از خروج از محل كار و حداقل سي دقیقه پس از اتمام كار بايستي محیط راازنظر وجود آتش بازبیني نمود  .وسايل اطفاء حريق نیز بايستي در دسترس باشند .
توجه به نکات ذيل در حین كار با گازهای تحت فشار از اهمیت بسیاری برخوردار
است :
 همه سیلندرها بايد دارای درپوش و رگوالتور باشند . فقط از رگوالتورهايي استفاده نمايید كه متناسب با فشار درون سیلندر طراحي شدهباشند .
 قبل از جوشکاری و نیز حین انجام آن همه شیرهای كاهش فشار و همه خطوطارتباطي را كنترل نمايید .
 لوله انتقال اكسیژن را در شرايط مناسب نگهداری و در فواصل منظم تمیز نمايید . بست ها و اتصاالت بايد در شرايط مناسبي باشند و به طور منظم كنترل گردند .سیلندرهای گاز اكسیژن و گاز سوختني را به طور جداگانه و دور از حرارت و نورخورشید و در جای خشك دارای تهويه مناسب و مقاوم در برابر آتش و حداقل 22
فوت ( 6متر) به دور از مواد قابل اشتعال مثل رنگ  ،روغن يا حاللها نگهداری و انبار
كنید.

راهنماب بهداشت حرفه ای در عملیات صافکاری 17

 پس از اتمام كار شیر سلیندر را ببنديد  .قبل از اينکه سیلندرها را حركت داده و درانبار قرار دهید  ،درپوش محافظتي شیر را روی آن قرار داده و شیر تخلیه را باز كنید تا
گاز درون شیلنگ خالي شود .
 از نزديك كردن هرگونه شعله و يا جرقه به سلولهای باطری با درب باز خودداریكنید  .اين عمل مي تواند عواقب خطرناكي از جمله انفجار و آتش سوزی در پي
داشته باشد.
 در هنگام جوشکاری بر روی خودرو موتور را خاموش كرده و اتصاالت باطری رااز قطبین آن جدا كنید.
 نکات ايمني از جمله وظايف هر كارگر رعايت اصول و قوانین ايمني است .موضوع ايمني مخصوصا در كارگاهای صافکاری بدنه اتومبیل بسیار مهم است
زيرا به علت استفاده از مواد رنگي تینر ها وساير مواد قابل اشتعال به همراه
وسايل جوشکاری احتمال وقوع آتش سوزی خیلي بیشتر از ساير كارگاه ها مي
باشد .
 از طرف ديگر چون كف اين نوع كارگاهها پر از قطعات كوچك و بزرگبدنه اتومبیل با لبه های تیز و برنده مي باشد لذا امکان بوجود آمدن بريدگي
وايجاد زخم زياد است  .يکي از شرايط اساسي رعايت مقررات ايمني و رفتار
صحیح هر يك از افراد كارگاه است مثالشوخي كردن و دويدن نه تنها باعث
بوجود آمدن حوادث ناگواری مي گردد بلکه از پیشرفت كار ساير كار گران
جلوگیری مي كند .

-كلیه كارگاههای صافکاری بدنه اتومبیل بايد دارای وسايل ضد حريق كافي

باشد و هريك از كاركنان الزم است طرز استفاده از اين دستگاهها را بداند  .و
سرپرست كارگاه نیز بايد مسئولیت كنترل آنها رابه عهده بگیرد.
دركارگاههای صافکاری اتومبیل الزم است نکات ايمني زير رعايت گردد:
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هنگام استفاده از سنگ سمباده جهت صافکاری بدنه اتومبیل بايد از ماسكمخصوص استفاده كرد -كارگاه صافکاری بايد به اندازه كافي روشن باشد زيرا
نور كم باعث ايجاد حوادثي مانند لغزيدن پا روی اشیا كف كارگاه مي شود.
 يکي از مشکالت كارگاه صافکاری ،جداكردن قطعات مختلف اتومبیل برایدسترسي بیشتر به قسمتهای قابل تغییر است در اين موارد بايد قطعات جدا شده
را به دقت و با رعايت اصول ايمني در كنار ديوار وجای ديگری كه ازدسترس
ديگران دور باشد قرار داد .
كف كارگاه بايد كامال تمیز بوده و از هرگونه مواد روغني و رنگي پاك باشدزيرا قطرات روغن و مواد رنگي عالوه بر اينکه به آتش سوزی كمك مي كنند
همچنین ممکن است باعث ايجاد حوادثي مانندلغزيدن افراد كارگاه و ديگران
گردد.
 بسیاری از عملیات صافکاری در حالي كه اتومبیل روی جك و خرك قراردارد انجام مي گیرد در چنین مواردی بايد دقت كرد اتومبیل بطور ايمن روی
جك يا خرك قرار گرفته باشد و اگر از جكهای متحرك استفاده مي شود
بايد دقت كنید دسته آن در سر راه ديگران قرار نگیرد زيرا باگذاشتن پا بر روی
دسته آن اتومبیل پايین آمده و باعث بروز حوادث ناگواری مي گردد.
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