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مقدمه:
تراشکاری عملیاتي است كه در آن قطعات مورد نظر از طريق تراش دادن ،شکل
دهي مي شوند .برای تولید اقتصادی قطعات مختلف با دقت و كیفیت باال ،دستگاه های
تراش را در فرمها و شکلهای مختلفي ميسازند .از آنجايي كه اكثر قطعات ماشین
آالت صنعتي و تجاری ،دارای مقاطع دايرهای هستند ،قابل تولید با ماشین تراش
ميباشند .از طرف ديگر به علت ارزان بودن و سرعت باالی تراشکاری نسبت به ساير
روشها ،استفاده از ماشین تراش يک روش معمول و پر استفاده در صنعت ميباشد.
با توجه به خطرات مختلف عملیات تراشکاری كه انواع مختلفي از عوامل زيان آور
شیمیايي ،فیزيکي ،ارگونومیک و خطرات ايمني را به صوورت مجموعوه ای بوالقوه در
خويش جای داده است و نیز با توجه تعداد كاركنواني كوه در سوطن صونايع و كارگواه
های مختلف در سوطن كووور بوه ايون فعوا لیوت موولول مويباشوند ،رروريسوت ابتودا
مخاطرات اين عملیات به خوبي شناسايي شده و سپس اقدامات كنترلي متناسو بوا هور
يک از آنها تعیین شده و استقرار يابند .بديهي است استقرار كنترل هوای بهداشوتي بوه
تنهايي كافي نبوده و دستیابي به عملکرد باالی بهداشتي در اين فعالیت ها در گورو ارور
بخوي كنترل های طرح ريزی شده مي باشد و لذا انجام اقدامات پايوي و اندازه گیری
عوامل زيان آور به عنوان اقدامي مکمل جهت حصول اطمینان از ارر بخوي كنترل های
طرحريزی شده امری الزامي مي باشد.
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-1كليات:
 1-1هدف:
هدف از تدوين اين آئین نامه محافظت از نیروی انساني به عنوان سرمايه های ملي،
در براب ر خطرات بهداشتي محیط كار از جمله آالينده های سمي و زيان آور ،اشکال
مختلف عوامل فیزيکي ،آسی

های مکانیکي و همچنین بیماریهای ناشي از كار در

تراشکاری و فرايندهای مرتبط با آن مي باشد.
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دامنه شمول:

دامنه شمول اين دستورالعمل كلیه كارگاه های كوچک در كوور مي باشد كه
بطور دائم يا موقتي ،عملیات تراشکاری انجام مي دهند .اجرای اين آئین نامه توسط
كارفرمايان ،پیمانکاران ،مديران ،سرپرستان و كارگران الزامي مي باشد.

-2شناخت فرآيند:
ماشین تراش  :ماشیني است كه مخصوص تراشیدن سطوح استوانه ای يا درآوردن
پیچ كه دارای محور افقي يا قائم دوار مي باشد (محور  3نظام يا  4نظام) و قطعه كار
فلزی يا چوبي روی آن بسته شده و با آن مي گردد .در رمن ميتوان با نص

ابزارهای

مخصوص از اين دستگاه برای توتراشي استفاده كرد .انواع ماشین های تراش عبارتند
از :ماشین تراش مركزی ،ماشین تراش با چند كوو ،ماشین تراش كپي كننده ،ماشین
تراش خودكار،ماشین تراش عمودی،ماشین های تراش ( NCكنترل و هدايت عملیات
ماشین به وسیله شماره گذاری) و ماشین های تراش.CNC
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 -1-2انواع ماشينهای تراش و ساختمان آنها:
-1-1-2ماشينتراشكوچکمرغکدار:

اين نوع ماشین تراش برای آموزش و تراش كارهای كوچک مورد استفاده قرار
مي گیرد و چون اغل

كارها را بین دو مرغک ميتراشند بهمین جهت آنرا ماشین

تراش مرغک دار ميگويند .بعالوه چون از اين ماشین برای آموزش و كارهای
كوچک استفاده ميشود اغل

دستگاه انتقال حركت آنها بصورت چرخ تسمهای

ساخته ميشوند .از نظر اندازه ،به دو شکل تقسیم ميشوند؛ ماشین تراش كوچک
رومیزی و ماشین تراش كوچک پايه دار.
-2-1-2ماشينهایتراشابزارسازی:

اختالف اين نوع ماشین ها با سايرين در اين است كه ماشینهای ابزار سازی دارای دقت
بیوتری نسبت به ساير ماشینها هستند و نیز بعضي از آنها با دستگاههای مخصوص
جهت تراشیدن كارهای دقیقتر مجهز ميباشند .وظیفه اصلي آنها تهیه ابزار و شابلن
برای كارخانجات تولیدی و ماشینهای تراش تولیدی است .به دلیل استفاده آنها برای
كارهای كوچک و بزرگ  ،معموالً آنها را به دو صورت رومیزی و پايه دار در
دسترس قرار ميدهند .از نوع رومیزی آن برای تراش قطعات كوچک و كوتاه كه
دارای قطر كم هستند استفاده ميشود .ماشین تراش پايه دار بصورت يک ماشین تراش
دقیق و نسبتا بزرگ كه دارای سرعتهای مختلف است ساخته شدهاند بعالوه با دستگاه
ترمز دقیق برای قطع و كنترل كردن سرعت مجهز ميباشد.
-3-1-2ماشينهایتراشمعمولینرمشده:

از اين ماشین ها اغل

در كارهای تولیدی استفاده ميگردد زيرا كه قدرت تولیدی آن-

ها زياد بوده و نیز قدری سنگین تر ساخته مي شوند .از طرفي چون برای انجام كارهای
مختلف مورد استفاده قرار ميگیرند بدينجهت دارای مراحل سرعت بیوتر و نیز با
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بیوتر مي باشد كه برای انجام كارهای بزرگ بسیار مناس

است ،و از نظر استحکام بر

ساير ماشینها نیز برتری داشته و ميتوان برای تولیدهای كم مورد استفاده قرار داد.
-4-1-2ماشينهایتراشباقطركارگيروطولزياد:

اين نوع ماشینها برای تراش كارهايي كه قطر آنها بزرگ و نیز دارای طول زياد
هستند مورد استفاده قرار ميگیرند زيرا كه میز آنها بزرگ و ارتفاع محور اصلي
ماشین تا روی ريل نسبتا زياد است .در بعضي از ماشینهای تراش كه دارای طول زياد
مي باشند برای اينکه بتوان از حداكثر قطر كارگیر استفاده شود ،نزديک محور اصلي در
قسمت ريل يک قطعه جاگذاری شدهاست .هنگاميكه الزم باشد ميتوان قطعه را از
روی ريل جدا كرده و سپس قطعات با قطر زياد را تراشید و نیز برای تراش كارهای
مخصوص مورد استفاده قرار ميگیرد .معموالً اين نوع ماشینها را با دورهای بسیار زياد
طراحي نمي كنند و از طرفي استحکام و قدرت برش آنها بسیار زياد است ،بدينجهت
ميتوان با آن ها حجم براده بیوتری را در يک زمان معین برداشت.
-5-1-2ماشينتراشپيشانیتراش:

كارهائيكه قطر آن ها زياد و طول نسبتا كمي دارند بوسیله اين ماشینها تراشیده
ميشوند .موارد استفاده ديگر آنها در كارخانجات لکوموتیو سازی مخصوص ساخت
چرخهای لکوموتیو و نیز برای ساختن چرخ طیار (چرخ لنگر) بهكار ميبرند.
-6-1-2ماشینتراشعمودی:

همانطوركه از نام آن پیداست اين ماشین بصورت عمودی قرار ميگیرد ،دستگاه قلم
گیر بصورت منوور چند رلعي كه ميتواند عمودی در طول حركت خطي داشته باشد.
دستگاه سه نظام آن بسیار بزرگ است و بطور عمودی قرار گرفته و دارای حركت
دوراني است ،كه برای گرفتن كارهای سنگین ميباشد .در سوراخكاری هم از آن
استفاده ميكنند .و چون نسبتا سنگین است معموالً دارای سرعتهای زياد نیست.
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-2-2اجزاء اصلی ماشين تراش و وظيفه هريک :
-۱ريل (میز) ماشین
-2دستگاه ياطاقان محور اصلي (دستگاه جعبه دنده سرعت محور اصلي)
-3دستگاه مرغک
 -4دستگاه حامل سو پرت
 -۵جعبه دنده بار
 -6الکتروموتور
-1-2-2ريل(ميز)ماشين:

ريل ماشین تراش يکي از قسمتهای اساسي ماشین تراش را توکیل ميدهد كه بطور
دقیق طراحي و ساخته ميشوند .و نیز بايستي دارای ساختماني كامال محکم باشد اين
قسمت روی پايههايي كه از چدن ساخته شدهاند مستقر ميباشند .دستگاههای ديگر از
قبیل دستگاه حامل سو پرت و مرغک روی آن قرار ميگیرند .میز ماشین دارای
راهنماهائي به شکل مثلثي و يا ذوزنقهاست كه با دقت ماشینكاری شدهاند دستگاههای
ديگری كه روی اين راهنماها قرار ميگیرند نسبت به محور ماشین و يا قطعات كار
بسته شده بر روی محور اصلي در يک راستا هستند.

-2-2-2دستگاه ياطاقان محور اصلی (پيش دستگاه با جعبه دنده سرعت):

اين قسمت در صورتيكه ساختمان جعبه دندهای داشته باشد ،شامل يک سری چرخ
دنده با تعداد دندههای مختلف است به كمک چرخ دندهها كه با محور اصلي ياطاقان
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بندی شدهاند قطعه كار گردش داده ميشود .در بعضي از ماشینها محور اصلي روی
جعبه دنده سرعت بوسیله بلبرينگ كارگذارده شدهاست .در ماشینهای تراش كوچک
دستگاه انتقال حركت آنها بصورت چرخ تسمهای است كه از دو فلکه سه يا چهار
پلهای توکیل مي گردد كه به صورت عکس روی دو محور موازی قرار ميگیرند و در
اين صورت با داشتن قطرهای متفاوت ،محور اصلي ماشین دارای دورهای مختلفي
خواهدبود.

-3-2-2مرغکثابتومرغکبلبرينگی(متحرک):

دستگاه مرغک كه جنس آن از چدن ميباشد ،ميتوان بر روی میز حركت كرده و در
هر نقطه كه الزم باشد آن را رابت كرده و سپس عملیات تراشکاری را انجام داد .اين
دستگاه دارای محوری توخالي است كه داخل آن به شکل مخروطي تراشیده شدهاست
سطن آن كامال دقیق تراشیده شده و به صورت اينچي و يا میليمتری در جهت طولي
مدرج شده كه بوسیله پیچي ميتوان دستگاه مرغک را از محل اصلي خود منحرف
كرد .بعالوه به وسیله پیچ و مهره و بست ميتوان دستگاه مرغک را در روی میز ماشین
در هر محل كه الزم باشد رابت كرد .رمنا هنگام برقوكاری و يا سوراخكاری بوسیله
ماشین تراش ميتوان پرهائي كه دارای دنباله مخروطي هستند مستقیما در داخل محور
دستکاه مرغک قرار داده و عمل برقوكاری انجام ميشود .از طرفي برای سوراخكاری
از مته های دنباله مخروطي و يا سه نظام مته كه دارای دنباله مخروطي است استفاده كرد.
برای تراشکاری بین دو مرغک بايد مرغک رابت و يا مرغک بلبرينگي (متحرک) را
در داخل محور قرار داده و تراشکاری را انجام داد.
-4-2-2دستگاهحاملسوپرت:

در اين دستگاه سوپرت عرري و قلم گیر و رنده تراش در روی آن بسته ميشود .اين
دستگاه بصورت طولي بین مرغک و محور اصلي حركتي خطي دارد.
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اين دستگاه از دو قسمت عمده توکیل ميشود :زين كه فرمي صلیبي دارد .بر روی آن
كووهايي قرار گرفتهاست كه بهخوبي سنگ زده شدهاند و دقیقا روی راهنماهای میز
قرار ميگیرند .دوم قوطي حركت بار كه در جلو زين قرار گرفتهاست و دارای چرخ
دندههای مختلف است اين دستگاه بهكمک چرخ دندهها دارای حركتي طولي و
عرري ميباشد بوسیله دسته مخصوصي ميتوان دستگاه حامل سو پرت را بصورت
طولي حركت خطي داد .به عالوه سوپرت عرري كه روی دستگاه حامل سوپرت قرار
گرفته ميتوان بهطريق عرري حركت كند يعني بسمت تراشکار نزديک و يا از او دور
شود .به كمک چرخاندن دسته؛ سو پرت عرري را ميتوان در عرض حركت عرري
داد.
-5-2-2جعبهدندهبار(گيربکس):

اين قسمت تامین مقدار پیوروی رنده در حالت پیچ بری (پیچ تراشي) و يا روتراشي و
نیز پیواني تراشي استفاده ميگردد .باين صورت كه میله پیچ تراشي و يا میله بار
حركت دوراني خود را از اين جعبه دنده تلذيه ميكند .با حركت دوراني میلههای پیچ
بری و میله بار رنده تراشکاری در طول يا در عرض ماشین پیوروی كرده و قطعه كار
تراشیده مي شود ،روی جعبه دنده جدولي قرار دارد كه در زير جدول شیارهايي موجود
است كه با قرار دادن بین دسته تعويض با در محل مناس

خود با مورد نیاز بدست

ميآيد.

-3خطرات بهداشتی محيط كار:
به منظوور ايجواد ،حفو و ارتقوام ايمنوي و بهداشوت در عملیوات تراشوکاری ،ابتودا
رروريست كلیه خطرات اين عملیات شناسايي شده و سپس كنترل های رروری برای
كاهش ريسک های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.
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-1-3خطرات شيميايی:
در محیط كار تراشکاری عوامل شیمیايي محدودی مي تواند وجود داشته باشند كه
حضور آن ها بیوتر وابسته به نوع كار است .از آن جايي كه در تراشکاری امکان تراش
قطعات مختلف وجود دارد لذا آالينده های هوای ايجاد شده در اين محیط نیز متفاوت
خواهد بود.
در تراش آهن ،چدن و فووالد طبیعوي اسوت كوه ذرات بسویار ريوز آهون در محویط
پراكنده شوند .خوشبختانه اين فلزات دارای دانسویته بواال هسوتند و عمودتا ذرات تولیود
شده آن ها در عملیات تراشکاری سنگین هستند و لوذا بوه سورعت روی زموین و كوف
كارگاه رسوب مي كنند .اما به هر حال به علت حركت سريع دورانوي قطعوات كواری،
اين ذرات با سرعت اولیه باال پرتاب مي گردند و لذا برای مدت كوتاهي در هوا حضور
خواهند يافت و احتمال تنفس آن ها توسط فرد تراشوکار و يوا سواير پرسونل حارور در
محل وجود دارد.
گر چه استنواق پودر و يا ذرات ريز آهن از نظر سم شناسي خطرناک نیست و جذب
اين ذرات در ريه موج

بیماری خطرناک فیبروز ريه نمي شوود ،لویکن ايون ذرات در

ريه انباشته مي شوند و در راديوگرافي نیز لکه های رنگي مانند آنچوه در بیمواری هوای
فیبروزی از قبیل سیلیکوزيس و آزبستوزيس ديده مي شود ،ايجاد مي نمايد.
اين پديده در تراشکاری فلزات آلیاژی كه عناصر سنگین مانند كروم ،كادمیوم ،سورب
و يا ساير فلزات سنگین را در خود داشته باشند ،خطرناک تر خواهد بود.
-2-3خطرات مکانيکی:
-1-2-3خطر پرتاب:

در اين خطر ،اجسام ريز و درشت با انرژی زيادی به اطراف پراكنده ميشوند و در
مسیر خود ميتوانند پس از برخورد با اشخاص و يا ديگر اجسام ،آسی

و خسارت
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برساند .و در صورت ورود به چوم ميتواند سب

صدمات بسیاری گردد .و عالئم

شايع آن عبارتند از :
 درد،تحريکپذيری،قرمزیشديدچومجسم خارجي معموالً با چوم غیرمسلن قابل ديدن است .البته گاهي جسم خارجي
خیلي كوچک است و در زير پلک گیر ميافتد ،كه در اين صورت تنها با معاينه
چومپزشکي ميتوان آن را ديد.
-2-2-3خطر مکانيکی گيرايش:

اين خطر مکانیکي وقتي بوجود مي آيد كه يک جسم در حال حركت و ديگری رابت،
ي ا هر دو متحرک دارای لبه های تیز و سطوح خون كه قابلیت گرفتن پوست دست و يا
لباس و يا چنان چه اپراتور دارای دستبند يا ساعت و يا انگوتر داشته باشد ،ميتواند اين
خطر را برای اپراتور بوجود آورد .خطر مکانیکي گیرايش ممکن است خود به تنهايي
چندان خطرناک نباشد اما اي ن امکان را دارد كه شخص را به ديگر خطرات سوق دهد .
اين خطر در ماشین تراش ( درمنطقه سه نظام و قطعه بسته شده به سه نظام ) وجود دارد.
-3-2-3خطرمکانيکیلهشدگی:

اين خطر توسط دو جسم متحرک بوجود مي آيد كه يکي از اجسام ممکن است رابت
و ديگری متحرک يا هر دو متحرک باشند به نحوی كه جسم متحرک تا فاصله  2تا ۱2
اينچي به جسم رابت نزديک شود يا دو جسم تا فاصله  2الي  ۱2اينچي به يکديگر
نزديک ميشوند لیکن دو جسم به نقطه تماس نميرسند .حال چنانچه بازو و يا ساق پا
و يا ديگر اعضای بدن در فاصله بین اين دو جسم قرار گیرد  ،امکان له شدگي وجود
دارد .له شدگي در ماشینهايي مواهده ميشود كه آن ماشین دارای میز متحرک افقي
ميباشد يا بهعبارت ديگر دارای حركت رفت و برگوتي ميباشد .مثل ماشین صفحه
تراش .حال چنانچه فاصله بین انتهای كورس حركت برگوتي میز با ديوار مجاور و يا با
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ماشین مجاور در نظر گرفته نوده باشد امکان له شدگي بین میز و ديوار چنانچه شخصي
در اين فاصله باشد ،وجود دارد.
-4-2-3خطرمکانيکیسطوحداغوسرد:

اين خطر مکانیکي را عامل شوک نیز مينامند يعني فرد بطور ناگهاني دچار شوک مي-
شود و ممکن است آسی

ببیند .سطوح داغ يا سرد ممکن است خود به تنهايي چندان

خطرناک نباشد اما شخص را به ديگر خطرات سوق ميدهد .راه حل در اين نوع
خطرات عمدتاً در صورت امکان استفاده از افزايش فاصله و يا عمل عايق كردن و يا
ساخت حصار محصور كننده به دور خطر مکانیکي مربوطه ميباشد.
-3-3خطرات ارگونوميکی :
تراشکاران اغل

مجبورند در يک پوسچر رابت كار كنند ،لذا رعايت نکاتي جهت

پیوگیری از ابتال به عوارض اسکلتي  -عضالني رروری است.
راهنمائي های زير مي تواند در كاهش ورعیت بدني نامناس

تراشکاران و ايجاد

عاليم اختالالت اسکلتي – عضالني نقش مهمي ايفا كند ،مفاد اين دستورالعمل ها مي-
تواند به شرح زير باشد:
 از ورعیتهای بدني نامناسبي كه ميتوانند باعث خستگي ،كاهش تمركز و حتي
كاهش كیفیت كار تراشکاری شوند ،خودداری نمائید.

 از كار كردن در يک ورعیت بدني رابت ايستاده و يا نوسته ،خوداری نمائید و به
فواصل كوتاه ورعیت كاری خود را تلییر دهید.
 تا حد امکان سطن كار را در ارتفاع آرنج تنظیم نمائید.

 از صندلي مناسبي كه دارای قابلیت تنظیم پوتي 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.

 ۱2الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مركز سالمت محیط و كار

 جهت پیوگیری از خم شدن مکرر كمر ،ابزار و مواد را تا حد امکان در محدوده
دسترسي و در حد ارتفاع كمر قرار دهید.

 جهت حمل و جابجايي اقالم سنگین از وسايل مکانیکي مانند  Pallet Trukو
 Trolly Trukيا جررقیل سقفي استفاده نمائید.
 در هنگام كار ،مچ دست به صورتي قرار گیرد كه دارای زاويه مناس

با سطن افق

باشد .به طوری كه مچ به طرفین خمش و پیچش نداشته باشد.

 به ازام  ۱ساعت كار كردن  ۱1دقیقه موقعیت خود را تلییر داده و استراحت كنید.

-4كنترل خطرات بهداشتی محيط كار:
 -1-4كنترل خطرات مکانيکی:
برای پیوگیری از وقوع صدمات ناشي از پرتاب ذرات و اشیام در صورت ،ميبايست
از عینکهای با محاف جانبي و سپرهای صورت استفاده نمود و افرادی كه در معرض
خطرات جدی ،قرار دارند بايد سپرهای صورت را بر روی محاف های اولیه چوم
استفاده كنند.
-1-1-4ورود جسم خارجی در چشم:



اصول كلي

 -از كس ديگری بخواهید شما را به مط

پزشک يا درمانگاه اورژانس برساند .خودتان

سعي نکنید رانندگي كنید .
 چوم خود را نمالید . -حتياالمکان چوم خود را تا زمان معاينه بسته نگاه داريد .
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- -2 -۱ 4عوارضورودجسمخارجیدرچشم:

عفونت (خصوصاً اگر جسم خارجي به طور كامل برداشته نوود) و آسی

شديدتر و

دايمي چوم در ارر نفوذ جسم خارجي به اليههای عمقيتر چوم از عوارض احتمالي
هستند .اگر در چوم جسم خارجي رفته باشد ،يک پديده اورژانس بهشمار ميرود.
اگر پس از درآوردن جسم خارجي ،درد بیوتر شود و در عرض  2روز رفع نوود ،ت
بهوجود آيد و يا بینايي دچار موکل شود ،بیمار بايد مجدداً به پزشک متخصص چوم
مراجعه نمايد .
 - -2 4رعايت اصول ايمنی و بهداشت در حين كار:
توجه به روش صحین اجرای كار باعث بهبود كیفي كار و سالمت شخص تراشکار و
سب

جلوگیری از وارد شدن صدمه به ماشین و قطعه كار خواهد شد .در اينجا به چند

موردآناشارهميگردد:
 كلیه وسايل اندازه گیری ،آچارها و ابزارها را قبل از راه اندازی ماشین از روی میز وسايرقسمتهایماشیندوركنید.
 قطعات كار را تا آنجا كه ممکن است كوتاه ببنديد ،در غیر اين صورت باعثشکستن رنده و آسی

رسیدن به ماشین و قطعه كار و يا احتماال شخص تراشکار

خواهدشد.
 در هنگام كار با قطعاتي كه جنس شکننده دارند و براده های آنها جهنده است مانندچدنوبرنجحتماازعینکمحاف استفادهكنید.
 ايستادن در كنار ماشین و در سمتي كه دسترسي به اهرمها و كلیدهای قطع حركتارطراری وا قع است بسیار مهم بوده ،هرگز در هنگام كار ماشین ،از آن نقطه دور
نوويد.
برای جلوگیری از پرت شدن براده ها از روی سطن كار از قابهای محاف مي تواناستفادهكرد.

 ۱4الزامات  ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مركز سالمت محیط و كار

 در هنگام حركت كواب ،اندازه گیری نکنید؛ زيرا خطر برخورد كواب با ابزاراندازه گیری و انسان بسیار وجود دارد.
 قبل از ورود به هر كارگاه بايد از احتمال خطرات بيشماری كه در آن كارگاه وجوددارد به طور كامل آگاهي داشته باشید.
 نظم وانضباط در محیط كار الزمه اطمینان و جلوگیری از خطرات است. محل های عبور و مرور را آزاد نگه داريد تا بدين وسیله از برخورد جلوگیری گردد. استفاده از هوای فورده برای نظافت ماشین های افزار ،لباس كار ،قطعه كار و سايرقسمت ها ممنوع است  ،زيرا موج

افزايش آلودگي هوای محیط كار مي گردد.

كارفرما مکلف است ماشین های افزار ،ابزارآالت ،لوازم و تجهیزات مربوطه را درفواصلزمانيمعینموردبازبینيقراردهد.
 بازديد كلیه قسمت های ماشین های افزار و ابزارها و تجهیزات آن قبل از شروع هرشیفتكاریتوسطمتصدیمربوطهالزامياست.
بازرسي فني كلیه قسمت های ماشین های افزار ،بعد از هرگونه تعمیرات و طي دورههای زماني مطابق دستورالعمل های شركت سازنده الزامي بوده و نتايج آن بايد در
پروندهمربوطهربتونگهداریشود.
 هر ماشین افزار بايد دارای يک پرونده كه حاوی دستورالعمل های شركت سازنده وهمچنین سوابق بازرسي های فني ،تعمیرات و نگهداری است ،باشد.
 ايجاد فضای كافي در اطراف ماشین های تراش الزامي مي باشد. در ماشین های افزار ،خصوصا صفحه تراش های ملناطیسي برای جمع آوری و انتقالگازها و بخارات حاصل از فرايند كار ،استفاده از سیستم تهويه مورعي الزامي است.
 استفاده از دستگاه های برش با دور كند ،نسبت به ماشین های اره پروفیل بر آتوي كههم صدای زيادی تولید مي كند و هم دود و آلودگي هوای بااليي دارد ،ارجن تر مي-
باشد.
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 -3-4معاينات پزشکی:
متاسفانه اغل

بیماری های ناشوي از كوار درموان قطعوي ندارنود ولوي در مقابول بايود

متذكر شد كه خوشبختانه اغل

آن هوا قابول پویش بینوي و پیووگیری هسوتند .يکوي از

ابزارهای مهمي كه در كنار اندازه گیری و ارزيوابي خطورات بهداشوتي در محویط كوار
مانند تعیین غلظت آالينده های شیمیايي مي تواند در كوف زودرس بیماری های ناشي
از كار و در نتیجه شروع اقدامات حفاظتي ،بسیار مفید خواهد بود ،برنامه معاينات دوره
ای است .معاينات دوره ای عالوه بر امکان كوف عالئم بیماری های ناشي از كوار ،بوه
عنوان يک ابزار عمومي در كوف و پیوگیری و درموان بیمواری هوای عموومي تهديود
كننده بهداشت پرسنل ،مؤرر خواهد بود .كارفرمايان بهتر است حوداقل سوالي يوکبوار
نسبت به انجام معاينات عموومي بورای هموه پرسونل و انجوام آزمايووات و تسوت هوای
اختصاصي مانند اسپیرومتری ،راديوگرافي ،شنوايي سنجي و حتوي آزمايووات عموومي
خون و ادرار برای پرسنل خاص به توخیص پزشک و يا مهندسین بهداشوت حرفوه ای
اقدام نمايند.
 -4-4آموزش:
آموزش همیوه يک ركون اساسوي در سوالمت و بهداشوت كوار بووده اسوت .برناموه
آموزش بايد متناس

با نوع كار و همچنین سطن سواد ،دانش ،تجربه و گیرايي پرسونل

تنظیم گردد .به عنوان يک اصل اساسي بايد در همه محیط های كاری در نظور داشوت
كه هیچ پرسنلي بدون طي يک دوره آموزشي كه در آن وی با محیط كار ،نحوه كوار،
شرايط و موخصات كلي كارگاه ها و اصول حاكم بر محل آشنا موي شوود ،شوروع بوه
كار نمي كند و رمنا برای افراد در رده های مختلف كاری و تجربي همیوه دوره های
آموزشي با شیوه های متنوع سمعي و بصری بايد در نظر گرفت .مبواني كوار بوا ابوزار و
تجهیزات و خطرات ناشي از كاركردن با آن هوا و هومچنوین سومیت موواد شویمیايي و
خطرات ناشي از سر و صدا ،و عوامل شیمیايي به همراه خطرات ناشي از كار كردن در

 دستورالعمل و رهنمودهای تخصصي مركز سالمت محیط و كار،  الزامات۱6

شرايط نامساعد ارگونومیک از جمله سرفصل های اساسي در برنامه های آموزشي بايد
.باشد
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