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 روي بر سوئی اثرات درازمدت در جوشکاري آیا

 دارد؟ جوشکار سالمتی
 سایرین از بیشتر جوشکاران در تنفسی ناحیه عفونت -

 شیمیایی تحریکات که رسد می نظر به. است شده دیده
 ناحیه این در عفونت بروز عامل ها فیوم با تماس از حاصل
 .باشد

 معدنی ذرات تنفس اثر در که ریوي بیماریهاي و امراض -
 .گردند می ایجاد فلزي یا
 – ها سینوس – بینی – کبد مثل( ها سرطان برخی -

 سرطان تحقیقات المللی بین سازمان) شش و معده
)IARC  (زا سرطان عوامل جزء را جوشکاري هاي فیوم 

 .است قرارداده
 شنوایی، دادن دست از احتمال -
 بیماریهاي بروز موجب بنفش ماوراء اشعه با تماس -

 گردد، می پوست و ها چشم آسیب و مزمن
 سرب هاي فیوم با تماس اثر در عصبی سیستم آسیب -
  آلومینیوم، و منگنز –
 اکسید دي باالي غلظت از ناشی تنفسی بیماریهاي -
  داراي مناطق در خصوصاً( اکسیژن کم زانـــــمی و ربنک

 ،)ضعیف تهویه 
 باشد فیوم در خاصی مواد که هنگامی مزمن مسمومیت -

 کادمیوم، یا روي مثل
 ضد هاي روغن تجزیه از ناشی( کلرینه پلی هاي فنیل بی

  ، ها رنگ تجزیه از حاصل مواد یا) خوردگی
 
 انجام توان می را اي پیشگیرانه اقدامات چه
 داد؟

 .باشد پذیر امکان که جا هر موثر تهویه سیستم نصب -
 جوشکاران فردي، حفاظت وسایل از دائم استفاده -

 بنفش ماوراء اشعه مقابل در را آنها که عینکی از بایستی
 داشته گوشی باید همچنین. کنند استفاده دارد می مصون
 نباشد، عملی آن نصب یا مؤثر موضعی تهویه اگر. باشند

 و بند پیش. نمود استفاده مقتضی وسایل از بایستی
 و ها دست حفاظت به نیز نسوز چرمی هاي دستکش

 .کند می کمک ها لباس
 از دور اشتعال و احتراق قابل مواد اینکه از اطمینان -

 .اند شده انبار کار محل
 و بازدید استفاده از قبل باید را نردبانها و ها داربست -

 سقوط از جلوگیري نحوه باید کارگران. نمود بازرسی
 .گیرند فرا را آنها صحیح استفاده و وسایل

 ، ایمن رفتن باال روشهاي آموزش -
 نظر از نامناسب موقعیت در کاري است الزم اگر -

 سطح باالي فرد دست مثال بطور( شود انجام ارگونومیکی
 داده کارگر به کافی استراحت زمان باید) گیرد قرار ها شانه
  .شود
 

 عملیات حین در که ایمنی کاري هاي روش
 چه شامل گیرند قرار نظر مد باید جوشکاري

 ؟ است مواردي
 : بدانند را زیر موارد است الزم جوشکاران

 جوشکاري، مورد در عمومی اطالعات -

  )دوم قسمت( ایمنی در جوشکاري
 مهندس افشین خیام

 رییس تضمین کیفیت شرکت ناظران یکتا



  معرفی کتاب
  نجمه اسماعیلیمهندس 

  کارشناس فنی ومهندسی ناظران یکتا

 وسایل نگهداري و استفاده انتخاب، صحیح هاي روش -
 فردي، حفاظت

 محصور، فضاهاي به ورود هاي روش -
 سقوط، از حفاظت هاي روش -
 مایعات از مناسب استفاده و ایمن کردن کار چگونگی -

 احتراق، و اشتعال قابل
 فشار، تحت و متراکم گازهاي از ایمن استفاده چگونگی -
 ، نیرو انتقال تجهیزات از استفاده چگونگی -
 و سکوها ، ها نردبان از مناسب و ایمن استفاده -

 ها،داربست
  مواد، دستی حمل هاي روش -
 

 انجام را زیر کارهاي بایستی کارگران همه
 :دهند

  ،MSDS 2 و WHMIS 1 از پیروي -
 خطرات، گزارش -
 کار، محل ترتیب و نظم حفظ هاي روش -
  

 اطالعات توان می منابعی چه از و چگونه
 ؟ نمود کسب بیشتري

 کار هاي محل از وسیعی گستره در اینکه علت به
 جوشکاران توسط زیادي مواد و شود می انجام جوشکاري

 و ها موقعیت همه توان نمی گیرد می قرار استفاده مورد
 . نمود بررسی مقاله این در را موارد

  
 از دارید سئوالی سالمتی مورد در اگر:  توجه

 . بپرسید خود پزشک
 مراکز از توانید می دارید سئوالی خود کارگاه مورد در اگر
 : بپرسید زیر
 بهداشت، و فنی حفاظت کمیته -
 اتحادیه، یا سندیکا -
 ایمنی، واحد -

 مدیر، یا سرپرست -
Workplace Hazardous Materials 
Information System (WHMIS) 
Material Safety Data Sheets (MSDS) 

 
 کار، محل آزمایشگاه در کنترل و چک -
 ، ایمنی و بهداشت مسئول دولتی بخش -

  )CCOHS(کانادا اي حرفه بهداشت و ایمنی مرکز:  منبع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )فراصوتی روش( غیرمخرب هاي آزمون

 دهکردي حشمت ابراهیم دکتر:  مولف

 در) NDT( غیرمخرب هاي آزمون از استفاده امروزه
 مخازن لوله، خطوط تجهیزات، ها، سازه کارآیی از اطمینان

 نیروگاه هوافضا، صنایع ریلی، خطوط ها، پل فشار، تحت
 دریایی، صنایع اي، ههست حرارتی، انرژي، تولید هاي
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  عرفی وب سایتم
  نجمه اسماعیلیمهندس 

  کارشناس فنی ومهندسی ناظران یکتا

 سازي ساختمان پتروشیمیایی، و پاالیشگاهی هاي مجتمع
 .  است گردیده نهادینه تفریحی وسایل و

 مهم بسیار هاي روش از یکی فراگیري که کتاب این
 از کند می بیان را حجمی بصورت مخرب غیر هاي آزمون
.  باشد می فارسی زبان به موجود هاي کتاب اولین

 مراکز در آموزشی هاي دوره گذراندن به توجه با نویسنده
 آزمایش هاي دوره همچنین و پیشرفته کشورهاي اتمی
  سایر و اتمی انرژي المللی بین آژانس در غیرمخرب هاي

 و جوشکاري انجمن نظیر ملی و المللی بین هاي انجمن
 و ایران خوردگی انجمن و غیرمخرب هاي آزمایش
 بین آژانس هاي کتاب از را اثر این خارجی هاي کمپانی
 مجموعه.  است نموده تالیف و ترجمه اتمی انرژي المللی
 به مند عالقه افراد اطالعاتی نیاز حداقل تواند می حاضر

 آزمایش روش در ویژه به غیرمخرب هاي آزمایش
 رشته عالقمندان به را آن مطالعه و تامین را فراصوتی
 عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی ، متالورژي مهندسی
 کتاب این.  نماید می توصیه مرتبط علوم سایر و فیزیک
  . باشد می فصل 9 بر مشتمل
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http://www.nationalrotary.com/ 

این سایت مربوط به یـک شـرکت خـدمات رسـانی در زمینـه      

در سایت این شـرکت مـواردي از قبیـل    . جوشکاري می باشد 

LINK     سازه هاي عظیم آهنی ،خنک کننـده هـاي سـاخته ،

شده توسط این شرکت و سایر تولیدات قابـل دسترسـی بـراي    

  مراجعه کنندگان می باشد

 

http://www.fronius.com/ 

محصوالت خود را در زمینه جوشکاري و  FRONIUSشرکت 

تکنولـوژي  . ارائـه مـی کنـد    صنایع مرتبط با آن در این سایت 

جدید جوشکاري ، باطریهاي قابل شارژ صنعتی ، روبـات هـاي   

ــراي  یجوشــکار ، مولــدهاي صــنعتی و غیــر صــنعت جریــان ب

جوشکاري و ابزار هاي جوش و برش گاز از مواردي می باشـند  

  .که در این سایت به آنها اشاره شده است 


