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ü            برخی از آنها داراي الیه فلزي براي ممانعت از سـوراخ
  شدن پوسته و ایجاد زخم در پا هستند

ü            برخی  دیگر بمنظـور اسـتفاده در محیطهـایی بـا
خطر انفجار داراي خاصیت ضـد تولیـد الکتریـسیته سـاکن           

  ،)رساناي الکتریکی( هستند
ü    براي حفاظت در برابر برق گرفتگـی بـدون         انواع دیگر

  ،خاصیت رسانائی ساخته شده اند
ü داراي رویه محافظ جداگانه هستندبرخی ،  
  

در محیط کار چه چیزهایی ممکن اسـت بـه دسـتهاي مـن         
  آسیب وارد کند؟

میدانید که دستها آسیب پذیر ترین اعضاي بدن در هنگـام           
هاي شما را   اتفاقات گوناگونی ممکن است دست    . کار هستند   

  :موقتا یا براي همیشه از کار بیندازد مثل 
 - سوراخ شـدگی   - بریدگی –سائیدگی - کوفتگی –سوختگی
  ، تماس با مواد شیمیایی - قطع شدگی-شکستگی

چه نوع دستکشهاي در محیط هاي پرخطـر مـورد اسـتفاده      
  قرار میگیرند ؟

. بسته به نوع مخاطرات جنس دستکشها هم متفاوت اسـت           
برابر خطر سوختگی با مذاب باید دستکشهاي عایق        مثال در   

برخـی  . که در بافت آنها از مواد نسوز بکار رفته استفاده کرد  
از رایجترین دستکش ها با توجه به نـوع مخـاطرات محـیط         

  :کار عبارتند از 
داراي الیه مقاوم  در برابر پارگی یـا        :هاي نورفویل  دستکش

  ،طرناكنفوذ مواد شیمیایی حالل هاي سمی و خ
با مقاوت باال در برابر نفوذ گازهـا یـا      :دستکش هاي بوتیلی    

مقاوم در برابر انواع کتونها نظیـر اسـتون و اسـتر            . بخار آب   
  ،)آمیل استات و اتیل استات ( ها

با مقاومت باال در برابر نفوذ ترکیبـات         :دستکش هاي ویتون  
  .کلر دار و حاللهاي آرماتیک

کننده حفاظت در برابـر طیـف      تامین   : دستکشهاي نیتریلی 
 مـواد  - مـواد شـیمیایی خطرنـاك   -گسترده اي از حالل ها  

 -روغنــی و نفتــی و داراي مقاومــت بــاال در برابــر بریــدگی 
  . سوراخ شدگی و له شدگی -سائیدگی

 مـواد   –مقـاوم در برابـر سـائیدگی         :دستکش هاي التکـس   
  مایعات بافتی و عفونتهـا  بـا  – کتون ها – قلیائی  –اسیدي  

  ،قابلیت انعطاف و  قیمت ارزان
هـایی کـه     هرگز در هنگام کار یا تعمیر دسـتگاه        : یادآوري

 ماشینهاي تراش   –قسمتهاي دوار دارند مثل اره هاي برقی        
 نوارنقاله هـا و نظـایر اینهـا دسـتکش           – برش و فرزکاري     -

خطر گیر افتادن دستهایتان             نپوشید چون باعث بروز     
  . ر حال چرخش دستگاه میشوددر بین قسمتهاي د

) تنـه ( کار چه عواملی باعث بروز آسیب بـه بـدن          در محیط 
  من میشوند؟

ü استرس حرارتی،  
ü خطر پاشش مواد مذاب و مایعات داغ،  
ü            خطر برخورد و فـرورفتن  اجـسام مختلـف نظیـر

  ،به بدن...  ابزارکار و–دستگاهها 
ü خطر بریدگی و جراحت،  
ü مواد شیمیایی  خطر ناك و سمی،  
ü طر تماس با مواد آلوده و عفونی مثل خونخ،  
ü تماس با پرتوها مثل اشعه ایکس،  

  کار خوب چه مشخصاتی دارد؟ یک دست لباس
مسلما انواع لباسهاي کار باتوجه به مخـاطرات محـیط کـار            
تهیه میشود مثال  لباس کار نخی بـه رنـگ روشـن وسـبک           

 جلیقه هـاي خنـک      –براي کار در محیط باز در هواي گرم         
 اورکت و کاپشن و بادگیر براي کار در سردخانه ها      –ده  کنن

 لباس کـار یکـسره بـراي کـار در           –و هواي سرد محیط باز      
 لباس کار با رنگ مشخص براي مجـزا  –کنار ماشین افزارها  

 روپــوش بــراي –کــردن رده هــاي شــغلی در بیمارســتانها 
 انواع پیشبندها ي آستین دار و بـدون آسـتین و            –پزشکان  
اي متفاوت براي جلوگیري از خطر پاشـش و نفـوذ       از جنسه 

  .....مواد سمی و عفونی به تنه و
  

  چه خطراتی سیستم تنفسی مرا مورد آسیب قرار میدهد؟
یکی از آسیب پذیرترین سیستم هـاي داخلـی بـدن انـسان          

تم تنفسی اسـت کـه در برابـر انـواع مختلفـی از مـواد         سیس
پراکنده در هواي آلـوده دچـار آسـیب میـشود ایـن عوامـل        

  :عبارتند از
ü گردوغبارهاي آزاردهنده و سمی،  
ü بخارها و گازهاي سمی،  
ü کمبود اکسیژن،  
ü  ترشـــحات حلـــق بیمـــاران   (ذرات بیولـــوژیکی–

  ،...) قارچ ها و–اسپورباکتري ها 
ü بوهاي نامطلوب،  

وسایلی براي محافظت از سیستم تنفـسی وجـود دارد و     چه  
  کدام بهتر است؟

براي حفاظت از دستگاه تنفس دو نـوع وسـیله سـاخته و              -
  ،ماسکها و رسپیراتورها:  طراحی شده 

  ماسک ها چه مشخصاتی دارند ؟
ماسک نوعی پوشش برروي بینی و دهان است که فقط از           -

و از جنس پارچـه  ورود ذرات درشت میتواند جلوگیري کند      
یا کاغذ بوده و کـاربرد بـسیار وسـیعی در مـشاغل مختلـف         

  .دارند
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  رسپیراتور چیست؟  
وسیله اي است که هم  قادر به تصفیه هواي وارده بـه ریـه               
شماست و هم میتوانـد هـواي الزم بـراي تـنفس را تـامین               

بسته به نوع و میزان آلودگی هواي محیط کـار یـک        . نماید  
. اربرد آن  مـورد اســتفاده واقـع میــشود  یـا هـر دو  نــوع کـ   

  :رسپیراتورها بر دو نوع هستند 
رسپیراتورهاي تصفیه کننـده هـوا بـراي کـار در هـواي              -1

  ،آلوده
رسپیراتورهاي تامین کننده هوا بـراي کـار در مخـازن و            -2

فضاهاي بسته که غلظت اکسیژن بسیار کم است یا غلظـت           
فیه  آنهـا وجـود   آالینده ها به حدي باالست که امکـان تـص       

  .ندارد
  :انواع رسپیراتورهاي تصفیه کننده هوا

داراي (  دسته     2برحسب نوع آالینده هواي محیط کار  به           
ــر شــیمیائی   ــانیکی و داراي فیلت ــه بنــدي ) فیلتــر مک طبق

  :میشوند
از ورود ذرات مختلـف     :رسپیراتورهاي داراي فیلتر مکـانیکی    

دسـته  سه مل به سیستم تنفسی شما جلوگیري میکند و شا  
  :است 

هاي پرگـردو غبـار میباشـد          مناسب براي کارگاه   دسته اول 
سند بالست            – کارگاههاي سنگ بري     –مثل معادن   

  ...کاري و
  براي  دمه هاي فلـزي مناسـب اسـت یعنـی در             دسته دوم 

 ریخته گـري و     – لحیم کاري    – آب فلز کاري     –جوشکاري  
...  

رود  ذرات ریز مایعاتی کـه   هم براي ممانعت از و   دسته سوم 
رنـگ پاشـی بـا      : در هوا با سـرعت اسـپري میـشوند مثـل            

  .....پیستوله و
  :رسپیراتورهاي داراي فیلتر شیمیائی

بسته به نوع فیلتر بکاررفته این نـوع رسـپیراتورها قـادر بـه           
 –جذب شـیمیائی و نهایتـا حـذف  انـواع بخـارات اسـیدي         

  .قلیائی و سایر مواد شیمیایی هستند
  :انواع رسپیراتورهاي تامین کننده هوا

در اماکنی که غلظت اکسیژن بسیار پائین بوده و یـا میـزان          
گردو غبار و آالینده هـا بـه حـدي باالسـت کـه رسـپیراتور         
تصفیه کننده قادر به جدا سازي آنها از هـوا نیـست کـاربرد      

  .دارد 
و  در پایــان الزم میبیــنم نظــر یکــی از خواننــدگان محتــرم

را در خــصوص علــل عــدم  جامعــه صــنعتی اســتاندلـسوز  
. استفاده از لوازم حفاظت فردي توسط کارگران اضافه نمایم        

  .با تشکر فراوان از اظهار نظر ایشان 

عـالوه بــر دالیــل ذکــر شــده در عــدم اســتفاده از و ســایل  
. حفاظتی توسط کارکنان تهیه وسایل با کیفیت پایین است        

تـویی برزنتـی بیـشتر از      بطور مثال از یک کـاله ایمنـی بـا           
پالستیکی استقبال خواهـد شـد و یـا برخـی وسـایل نظیـر          
ایرپالگهــا یــا ماســکها از مــوادي ســاخته شــده کــه ایجــاد  

به نظر من آنچه که پرسنل را مجاب بـه          .حساسیت می کند  
  :استفاده از وسایل حفاظتی می کند شامل

مشارکت پرسنل مواجه با خطر در شناسایی و        . 2،آموزش. 1
  ،مــشاوره بــا پرســنل در مــورد تهیــه وســایل. 3،نتـرل آن ک
تایید کیفیت توسط مسئول ایمنی و افرادي که بایـستی          . 4

در مورد تنوع وسایل بخوبی به مختصر       ،از آنها استفاده کنند   
ــدیر است  ــر ،توضــیح داده شــده و قابــل تق ــالوه ب ضــمنا ع

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک اندازه گیري آن نیـز کمـک    
ــایل   شــایا ــا وس ــق مهندســی و ی ــرل آن از طری ــه کنت نی ب

  ،حفاظتی میکند
 :منابع علمی 

www.OSHA.org 
  چاپ دوم–تجهیزات حفاظت فردي کتاب 

 دکتر ایرج محمد فام: تالیف  

  
  
  
  
  
  
  

http://www.tcpip.or.jp/~nagai/Welding.html 
 يجوشـکار  مورد در يا گسترده اطالعات ارائه به تیسا نیا
 یمـ  ایـ دن سرتاسر در علم نیا يها تازه و اخبار نیهمچن و

 آن به نظر مورد کشور کردن مشخص با توان یم که پردازد
 نـه یزم در یعلمـ  قاتیتحق جینتا . کرد دایپ دست اطالعات
 در یاطالعات مرجع منبع ، جوشکار يها روبات ، يجوشکار

 تیسـا  نیـ ا در که باشند یم يگرید موارد از جوشکار مورد
   . است شده اشاره آنها به
  

http://www.pulsar.co.il/technology/basics.htm  
ـ  يجوشـکار  مراحل آموزش به تیسا نیا  یعلمـ  صـورت  هب
 ادغـام  مختلف مراحل با توان یم گاهیپا نیا در . پردازد یم

 و شـده  آشـنا  هـم  در الکتـرود  و جوش ماده دو مذاب شدن
 مشاهده استاندارد يها گراف همراه به را مراحل نیا یتمام
  . کرد
  

 وب سایت عرفیم
  یمهندس نجمه اسماعیل

  یکتا ناظران  شرکتیومهندسی فن کارشناس
  

http://www.OSHA.org
http://www.tcpip.or.jp/~nagai/Welding.html
http://www.pulsar.co.il/technology/basics.htm
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