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 :پيشگفتار
 

 (Training) كارورزي

و هدف آن ايجاد مهارت در كار مي باشد. با توجه  مفهوم كارورزي عبارت از پروراندن و تعليم است

بر اساس نيازهاي كاري است، كارورزي  اينكه اساسي ترين هدف هر دوره آموزشي تربيت افراد به

باشد. از  اين هدف برخوردار مي دن بهفاكتور تكميل كننده از اهميت بسزايي در رسي به عنوان يك

  :عبارت است از كارورزي، فرد كارورز به آنها آگاهي پيدا مي كند جمله مواردي كه در

  ايجاد مهارت تخصصي -

  آشنايي با معيارهاي سازماني -

  برانگيختن حس خالقيت -

  آشنايي با محيط كار -

  آماده شدن جهت پذيرش مسئوليت -

 بيشتر نمايان مي شود. پيداست كه رسيدن به موارد مسئله اهميت موضوع كارورزيبا توجه به اين 

 .باشد ذكر شده فوق در گرو تالش و همت شخص كارورز مي

ايمني و بهداشت اين واحد صنعتي كمك نموده و  اميد است اين تالش هاي ناچيز به حل مسائل

 دد.خداوند نيرومندتر گر پرتوان كارگران اين كارخانه را با توكل به قدرت نيروي
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 مقدمه

 هاي فيزيكي و هر تابناكي كه از اراده، درايت، تعقل، احساس، تمايل انساني و توانايي كار، اين گو

 ان است.نهايت تاللو و تبلور آدميت آدمو انسانيت انس  گيرد در بر گيرنده فيزيولوژيكي بشر سر چشمه مي

 شود.  ل حيات است كه بستر ايام در گهواره عالم وجود ساري وجاري ميكار، آب گواراي زندگي زال

كار نعمت است، حيات است، سعادت است، رفاه است و تمامي آن چيزي است كه موجوديت يك آدم را 

 كند. اعالم واثبات مي

ه عكار، توليد، آفرينش، خلق كردن، انجام دادن وساختن و سازندگي براي جامعه، يك نياز است. جام

احتياج دارد تا بخشي از افرادش كار كنند و با كار كردنشان نيازهاي گوناگون جامعه را برآورد سازند. اگر 

ي آنهايي  اگر همه كننده نباشد و نانوا نباشد، اگر كشاورز نباشد، اگر بنا و خياط نباشد، اگر صنعتگر و توليد

، كنند وجود نداشته باشند آسايش را فراهم مي هاي رفاه و كنند و يا با خدمات خود زمينه كه توليد مي

ر هاي نيازمند و فرومانده د ماند كه انبوهي از انسان الجرم جامعه به برهوتي وامانده و درمانده ونيازمند مي

 آن گرد آمده و در كار خويش متحير و حيرانند.

 رمي زوايا با شدت و ضعف درگيها و تما بنابراين جامعه به شدت به كار كارگر نياز دارد و در همي زمينه

ناسي، ش هاي مختلف جامعه باشد. گفتي پيرامون اين موضوع بسيار است و در بخش اين نيازمندي مي

 اقتصاد، تمدن و . . . از اين موضوع به حد كافي سخن رفته است.

ا در ر اي دوستي و محبت كند، زيبايي و دلپذيري بندگي و عبادت هنگام كه خداوند بخواهد به بنده

ها و  بندگي و عبادت فكر كردن و تفكر و فكر و انديشه روش  نشاند و بهترين حالت و جلوه درونش مي

 يابد و در نتيجه ثمره و ميوه فكر سالمت ـ كار است. هاي كاري بهبود مي رويه
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 ف الهي بهاز شعاع لط سالمت كار، نشاني از عبوديت دلپذير است كه اگر توفيقش نصيب شود نشاني

 باشد. اش مي بنده

  



4 | P a g e  
 

 

 ای چيست؟ بهداشت حرفه

 ای در جهان الف: تاریخچه بهداشت حرفه

بشر از زماني كه خود را شناخته، در پي تالش و فعاليت بوده وطبيعتا در مسير زمان، تحوالتي را پشت 

مل تحو ل اسر گذاشته است. اختراع ابزارهاي مختلف و به طبع آن تكميل اين ابزارها يكي از مهمترين عو

و  گرفت و بعدها با پيدايش آهن در شيوه زندگي انسان است. زماني ابزار سنگي مورد استفاده قرار مي

كرد،  ساير فلزات ابزار فلزي جايگزين آن شد و تا موقعي كه آن ابزار جز با نيروي عضالني انسان حركت نمي

و يني بزار كشاورزي و دامداري، آغاز شهرنشترين عصر توليد بوده است. ليكن با ابداع ا ابزار دستي اساسي

هاي  آالت و تجلي عصر ماشينع انقالبي بس عظيم در گسترش فعاليت گسترش شهرها، اختراع ماشين

ه لحاز سادگي شد ب هايي كه زندگي بشر از شكار وصيد و يا كشاورزي تامين مي انساني پديدار شد. در دوره

محيط كار( ناچيز بوده است و در اكثر موارد از چند خراش يا زخم ابزار، عوارض وابسته به شغل )بهداشت 

كرده است و به تدريج كه صنعت پيشرفت كرد و نيروي  ساده تا حداكثر، شكستگي اعضاء تجاوز نمي

 محركه مكانيكي و الكتريكي بوجود آمد خطرات به همان نسبت افزايش يافت.

خود از دردهاي شكمي قولنج مانندي در بين كارگران نقاش براي اولين بار سقراط و ابوعلي سينا در آثار 

سمي آن ارتباط داشته است.  هاي مصرفي و خواص اند كه مسلما با سرب موجود در رنگ نام برده

 هاي معدنچيان و دبّاغان نامبرده است. ( از بيماريGalenجالينوس)

هاي شغلي كارگران  ه بيماري( دربارParaclsus( و پاراسلوس)Agricolaاگري كوال) قرن شانزدهم

 اند. هاي معدنچيان و مسموميت جيوه آثاري به جاي گذارده آهن، فلزات و بيماري ذوب

 6511يكسا ل بعد از مرگ او و كتاب پارسلوس در سا ل  6551كتاب آگريكوال در سا ل 

 منتشر شد.

 اي عصر خود بيان كرد: هبا بهداشت حرفترين جمله را در رابطه  بونارودو رامازيني: معروفقرن هفدهم 

پرسيد سن شما چقدر است؟ چند روز است بيماريد؟ اشتهاي  سقراط در موقع حضور بر بالين بيمار مي

كتاب ) "شغل شما چيست؟"ي او اين عبارت را اضافه كنم  خواهم به گفته شما چگونه است و . . . من مي

 هاي شغلي( بيماري
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ها، حلبي سازها و دباغان و مشاغل  ها، شيميست گرها، نقاش وزههاي ك رامازيني در كتاب خود از بيماري

ين نمايد. با مطالعه آثار ا گوناگون ديگر نام برده است. وي لزوم استراحت را در فواصل كار توصيه مي

 دهيم. حق مياند كامالً  دانشمند بزرگ به كساني كه او را پدر طب شغلي ناميده

است  ها( مشهور پُت كه نام او به علت پُت)سل ستون مهره سيوا لدر انگلستان توماس پرقرن هیجدهم 

ها وارد آن مي شوند به سرطان پوست بيضه  متوجه شد كه اطفالي كه جهت پاک كردن دودكش بخاري

 شوند. مبتال مي

دكتر تاكرا پزشك و دانشمند انگليسي از مسموميت سرب نزد نقاشان مناز ل نام برده است. قرن هيجدهم 

 تراشان اشاره نمود تيسوت به بيماري سنگ در سويس

 منتشر كرد و به 6091اليور در كتاب خود كه در سا ل توماس  در انگلستاننوزدهم و بیستم  قرن.

هاي شغلي اشاره كرده است. دكتر توماس لك در كتاب خود به نام جذب و مسموميت سرب كه  بيماري

و متعاقب او در  ضرات اين فلز اشاره كرده استمنتشر كرد به م 6061به كمك دكتر گادباي در سا ل 

ها به اين  كند. در زمان جنگ جهاني دوم مسؤلين كارخانه نظر اندريو را جلب مي آمريكا مسموميت فسفر

نكته پي بردند كه در نظر گرفتن شرايط صحيح كار و داشتن كارگران سالم از لحاظ بدني و رواني امر 

س از جنگ اين احتياج بوسيله جامعه غير نظامي نيز احساس شد و پباشد.  افزايش توليد مسير نمي

ي در هاي طب ها جهت تامين بهداشت و سالمت كاركنان خود اقدام به تاسيس سرويس صاحبان كارخانه

 محيط كارخانه و كارگاه نمودند.

تشكيل وزارت كار و امور اجتماعي  6215در مرداد سا ل : ای در ایران تاریخچه بهداشت حرفه ب ـ 

قانون مزبور با اصالحات و تغييراتي به صورت قانون به  6221و قانون موقت كار را تدوين نمود و در سا ل 

تصويب رسيد اجراي وظايف مربوط به بهداشت و ايمني مندرج در قانون كار وقت به عهده اداره كل 

 بازرسي كار قرار گرفت.

 ای ج ـ اصول بهداشت حرفه

  :شناسايي -6

گردد.  اي شناسايي است و از مراحل مختلفي تشكيل مي ر عمليات اجرايي بهداشت حرفهاولين قدم د

بازديد اوليه، تشخيص فرايند، تعيين منابع خطر و مزاحم، تخمين شدت خطر و افراد در معرض ... با انجام 

ه، مواد يشود. مواد اول اين مرحله، طي يك بازديد مقدماتي، خصوصيات كلي كار، محيط كار شناسايي مي
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بينابيني و توليد نهايي شناسايي و بر حسب كار، مواد و تجهيزات به كار گرفته شده، منابع احتمالي خطر 

يي بندي شده و مقدمات اجرا نوع كار اولويت تعيين و با در نظر گرفتن شدت خطر، افراد در معرض خطر،

 شود. گيري است فراهم مي بعدي، كه اندازهمرحله 

 گيري: اندازه-1

هاي آلوده، تعيين افراد در معرض و باالخره تعيين كارايي  به منظور نشان دادن ميزان و شدت خطر، محل

 گيرد. گيري صورت مي اقدامات كنترلي به كار گرفته شده و جوجود در محيط كار اندازه

ت سآور است. بدين منظور ممكن ا شناسايي، تعيين حدود نسبي عامل زيان  اولين قدم پس از مرحله

 اي با استفاده از تجربيات خود اقدام نمايد.)در شرايطي كه به فاصله يك متري، كارشناس بهداشت حرفه

شود.(  مكالمه عادي، بدليل سروصدا امكان پذير نباشد، ميزان صدا باالتر از حد استاندارد تخمين زده مي

تعيين يايي و حدود نسبي آن نوع آلودگي شيم Dtctor tubاي مانند  و يا با استفاده از وسايل ساده

 .باشد گردد و اقدام بعدي، تعيين و فراهم  كردن ابزار و روش عملي تعيين ميزان آلودگي مي مي

ا ل كه هر يك به نوبه خود به اشك گيرد گيري معموال به دو صورت محيطي و بيولوژيك صورت مي اندازه

 آيد. مختلف به مورد اجرا در مي

 :خطر)ارزشيابي(تفسير نتايج و تعيين ـ 2

هاي محيطي و بيولوژيك به تنهايي و به صورت مجرد معني و مفهومي ندارند  گيري اعداد حاصل از اندازه

ها، مورد تفسير و تجزيه و تحليل قرار داد. بر همين اساس استانداردهاي بهداشت  ها اه به ميزان و بايد آن

 گردد. اي مطرح مي حرفه

آور در هر اندازه و هر مقدار براي سالمت افراد در معرض، خطرناک ک  وجود هر عامل به اصطالح زيان

( بيشتر Thrshold Limit Volumآور نخواهد بود مگر آنكه ميزان آن از حد تعيين شده استاندارد) زيان

ساعت در هفته  09ساعت در روز و  1كه حداكثر افراد معمولي مي توانند به مدت باشد و مقداري است 

 ا بدون نگراني در معرض آن قرار گيرند.ه براي سا ل

ر شرايطي ها د ساز بيماري تواند زمينه هاي جسمي افراد مي اگرچه در مواردي نوع كار )سختي كار( و قابليت

 آور در حد كمتري از استاندارد است نيز باشد. كه حتي عوامل زيان
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 ـ اقدامات كنترلي:0

هاي مربوطه و با در نظر گرفتن شرايط كار،  ور با استانداردآ پس از مقايسه و تطبيق ميزان عامل زيان

 آيد. هاي جسمي و فيزيولوژيك افراد، كنترلي به مورد اجرا درمي قابليت

 معموال اقدامات كنترلي شامل اقدامات زير است:

 ر ند كاخطر به نوعي كه به فراي نمايند و جايگزيني منابع كم جايگزيني)حذف منابعي كه ايجاد خطر مي

 لطمه وارد نكند.(

 اي كه تعداد افراد در معرض را به حداقل  هاي بسته محصور كردن)قرار دادن منابع خطرساز در محدوده

 ممكن رسانده و يا حذف نمايد(

 يابد( مي هاي جانبي در منابع توليد آلودگي،ميزان آنها كاهش  ترميم و بهبود)كه از طريق يك سري فعاليت 

 ايجاد فاصله و موانع 

 هويهت 

 وسايل حفاظت فردي 

 ای دـ اهداف بهداشت حرفه

 تامين و ارتقاء بهداشت و سالمت جسمي، رواني و اجتماعي شاغلين 

 ها و حوادث ناشي از كار پيشگيري از بيماري 

 .تطابق شرايط كار با انسان به منظور كاهش اثرات و ابزار كار بر سالمت انسان 

 

 ای حرفه هداشتهای دستیابی به اهداف ب ـ راه  ه

 ده ها و وضعيت جسمي و سالمتي او به كار گمار كارگر قبل از استخدام معاينه شده تا متناسب با توانايي

 شود.

  آميز بودن رفع يا كنتر ل گردد. شرايط كار و آزارهاي ناشي از آن بررسي و در صورت مخاطره 

 ود.و حوادث جلوگيري شيت شود كه از خستگي زودرس اتطبيق كا با كارگر و بالعكس به نحوي رع 

 هاي بهداشتي در محيط كار مستمرا صورت گيرد. نظارت بر سرويس 

 .علل غيبت از كار بررسي و با رعايت اصو ل بهداشتي از تكرار آن جلوگيري شود 

 .استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي به شاغلين آموزش داده شود 
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 متي شاغلين انجام شود.اي )سالي يكبار( براي تعيين وضعيت سال معاينات دوره 

 ای عبارت است از: بهداشت حرفه

 درجه از سالمت جسمي، روحي، اجتماعي شاغلين در كليه مشاغل. ارتقاء و حفظ باالترين -

 مراقبت از شاغليني كه سالمت آنان در معرض خطرات ناشي از شرايط كار است. -

 كند. در محيط كار تهديد ميآور، سالمت آنان را  مراقبت از شاغليني كه عوامل زيان -

 ای هدف از خدمات بهداشت حرفه

 هاي ناشي از كار، پيشگيري از تامين ايمني، بهداشت محيط كار، پيشگيري از بيماري

ها، استفاده بهينه از توان نيروي كار و تامين رفاه شاغلين است. وجود نيروي كار سالم، بارور و با  معلوليت

ت كار و وري و كيفي شود بعالوه بهره سعه اقتصادي و اجتماعي محسوب ميانگيزه عامل كليدي براي تو

 كه ضامن توسعه پايدار است را نيز به همراه دارد. توليد سالم
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 تاریخچه بسته بندی و انواع آن

ردم دن بشري نيازي به بسته بندي مواد غذايي نبود، بلكه متاريخ نشان داده است كه در ابتداي تم

براي به دست آوردن غذا از محلي به محل ديگر مي رفتند تا زماني كه پناهگاه هاي دايمي براي 

خود پيدا كردند. در چنين شرايطي ناچار بودند غذا را از محل هاي مختلف جمع آوري كنند و به 

ز باعث شد كه اولين انواع بسته بندي نظير كدوهاي خشك محل سكونت خود بياورند. اين نيا

شده، صدف ها، برگ ها، پوست حيوانات و ديگر مواد طبيعي مورد استفاده قرار بگيرند. براي انتقا ل 

آب، شير، ماست، روغن يا دوغ از پوست حيوانات استفاده مي شد. از شاخ حيوانات براي حمل و 

زي استفاده كردند )هنوز در مناطق استوايي از بامبو براي نقل و ذخيره غذا و محصوالت كشاور

 ذخيره سازي مواد غذايي استفاده مي شود(. 

ظهور انقالب صنعتي به راستي تحو ل اساسي در نظام توليد كااليي ايجاد كرد. انقالب صنعتي، جهان 

كنندگان و  ان توليدرا با فوران كاالهاي گوناگون صنعتي روبرو كرد. تنوع كاالها و رقابت فشرده مي

بازرگانان به تدريج هند را نيز عالوه بر علوم ديگر وارد مجموعه سيستم بسته بندي كرد. با پيشرفت 

بيشتر، علوم ديگري نظير روان شناسي فردي، اجتماعي و ارگونومي به اين مجموعه اضافه شد. 

و نياز سبب  و رقابت توسعه بسته بندي سبب مستقل شدن اين صنعت از مجموعه صنايع ديگر شد

گرديد كه صنايع بسته بندي سهمي قابل توجه از بودجه هاي شركت هاي توليدي را به خود 

 اختصاص دهد. 

امروزه صنايع بسته بندي تبديل به يك تكنولوژي قدرتمند شده است. تاريخچه بسته بندي فلزي 

ازي از فلزي گرديد. قوطي س نياز به بسته بندي بهتر و مقاوم تر منجر به پيدايش و توسه ظروف

http://www.newdesign.ir/search.asp?id=568&rnd=9016
http://www.newdesign.ir/search.asp?id=568&rnd=9016
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زمان ناپلئون شروع شد. براي مدت مديدي قوطي هاي كنسرو با دست ساخته مي شد. از اوايل قرن 

بيستم، قوطي هاي فلزي كه شكلي بهداشتي داشت رواج يافت و اين امكان به وجود آمد كه بتوان 

ريخچه لزي استفاده نمود. تااز تجهيزات سريع تري براي ساخت، پر كردن و بستن درب قوطي هاي ف

بسته بندي كاغذي و مقوايي تاريخچه و سير تكاملي بسته بندي با مقوا و كاغذ به تاريخچه ساخت 

كاغذ بر مي گردد، اگرچه چوب و محصوالت فرعي ديگر آن از دير باز در خدمت بشر بوده، ولي 

ود را مد و روند تكميلي خبسته بندي به صورت مقوايي و كاغذي پس از پيدايش كاغذ به وجود آ

 تاكنون به سرعت طي نموده است. 

همان طور كه مي دانيم اولين بار در سه هزار سا ل قبل از ميالد مسيح، مصريان قديم كه در آن 

( استفاده Papyrusزمان يكي از مراكز مهم بشري محسوب مي شدند، براي نوشتن از پاپيروس )

در قرن ششم توسط چيني ها در سمرقند توسط اعراب  مي كردند. نخستين كارخانه كاغذ سازي

اين هنر به آنها آموخته شد. سپس اعراب كارخانه اي در بغداد تأسيس كردند كه در اين كارخانه 

 نخستين بار به جاي بامبو از پارچه هاي سفيد استفاده شد. 

اب هاي توليد خمير از آسينخستين كارخانه كاغذ اروپا در اسپانيا به وجود آمد. اسپانيايي ها براي 

آبي استفاده نمودند و كم كم توري سيمي جايگزين توري هاي بامبو كه به وسيله چيني ها به كار 

مي رفت، بعد ها اين هنر وارد كشورهايي ديگر نظير فرانسه و هلند شد. در ايران بعد از كارخانه 

در كهريزگ  8231ازي در سا ل سمرقند كه توسط چيني ها اداره مي شد، اولين كارخانه كاغذ س

احداث شد كه كاغذ هاي باطله را براي توليد كاغذ و مقوا استفاده مي كرد، بعد از آن تعدادي واحد 

هفت »در  8231توليدي ديگر در ساير نقاط ايران به وجود آمد. اولين كارخانه مدرن ايران در سا ل 

( احداث شد. baggasseاز تفاله نيشكر )براي توليد كاغذ هاي تحرير با استفاده « تپه خوزستان
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متعاقب آن كارخانه چوب و كاغذ ايران )چوكا( با استفاده از خمير هاي وارداتي و خمير هاي داخلي، 

كاغذ هاي كرافت و بسته بندي را توليد نمود. تاريخچه بسته بندي پالستيكي توسعه صنعت 

جراح آفريقايي گزارش داد  Montgomericبرمي گردد، وقتي دكتر  8132پالستيك به سا ل 

( دسته خوبي براي چاقو ساخت. Percha guttaكه مي توان با استفاده از ماده اوليه كائوچو )

 شكل گرفت جوهردان و توپ بيليارد نيز تهيه گرديد. gutta Perchaبعد از اين كه شركت 

تان رخ داد. در اي در انگسدر رابطه با صنعت بسته بندي با اختراع پلي اتيلن پيشرفت غير منتظره 

شيمي دان هاي انگلستان طي واكنشي، تحت فشار زياد و با تغيير دادن ميزان به  8121دسامبر 

 ماده جديدي به نام اتيلن دست يافتند كه خواص عايق حرارتي خوبي داشت. 

 سس، ،معدني آب بلكه جو آب تنها نه نوزدهم، قرن اواخر از پيش اي شيشه بندي بسته تاريخچه 

 در شفرو براي شدند، مي فروخته آزاد صورت به اين از پيش كه ديگر محصوالت و مربا، ترشي،

اي شيشه اي بسته بندي مي شدند. بطري هنوز با روشي به نسبت عقب مانده توليد مي ه ظرف

شد. بطري هايي كه به روش باد كردن در قالب، در اين دوره توليد مي شدند از آن چنان اشكا ل 

ب و غريبي برخوردار بودند كه تا پيش از جنگ جهاني او ل، هر شيشه اي كه مي شناختند و عجي

يك روزنه داشت، بطري مي گفتند. اما در طو ل قرون گذشته، توليد بطري به تدريج رو به اصالح 

گذاشت. با ساخت و توليد انبوه بطري و تنوع در ابعاد و حجم آن بشر كنوني توانسته است در بسته 

دي ها ظروف شيشه اي را يك امر مهم به حساب آورد و تا حدودي نقش آن را آشكار سازد. بن

امروزه بيش از صدها نوع از اجناس و مواد در بسته هاي شيشه اي بسته بندي مي شوند و با كيفيت 

 زبرتر به بازار فروش عرضه مي شوند. البته بايد متذكر شد كه علم شيشه و شيه گري در ايران نيز ا

 زمان هاي قبل بوده و هم اكنون نيز رو به رشد است. 
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استفاده از شيشه براي امور بسته بندي بعد از جنگ جهاني دوم همواره سير صعودي داشته است. 

چرا كه شيوه هاي توليد سريع و پيوسته و اتوماسيون توليد بطري ها و پركردن آنها به 

قاضاها بر آيند و قيمت آنها را پايين نگه دارند. در توليدكنندگان اين امكان را داده كه از پس ت

نتيجه پژوهش گران راه هايي براي اصالح هر چه بيشتر مقاومت مكانيكي و شيميايي ظروف 

 شيشه اي پيدا كردند و مي كنند.

  

 بهداشتي، كارايي، زا تركيبي يا بندي بسته ظروف براي آلي ايده ماده شيشه گفت بايد كلي طور به

 هايكشور از بسياري در كه داشت اذعان توان مي زنده مثا ل يك عنوان به. است آن ييزيبا و

توليد كنندگان مواد غذايي )به خصوص غذاي كودكان( استفاده از ظروف  ترين عمده پيشرفته

شيشه اي را در روش كار خود قرار داده اند. با تمام اينها هرچند كه شيشه ماده مناسبي براي 

 ي مواد است براي برخي كاالهاي خاص بهترين ماده بسته بندي است.بسته بندي بعض

 

 

 

 

 مشخصات کارخانه و توليدات

ميالدي فعاليت خود را با مديريت آقاي مجتبي  6015مطابق با  6212كاران در سا ل  شركت كوشش

 نائلي آغاز نمود.
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ايعات دستگاه پر كن براي م، با طراحي وساخت يك نمونه اين شركت در آغاز كار توسط چهار نفر پرسنل

غليظ نظير مربا، عسل و مايونز وارد بازار توليد گرديد. در ابتدا به علت اينكه ماشين فوق ايراني بود و براي 

 شد جلب اعتماد مشتريان بسيار مشكل بود ولي به دليل اولين بار در كشور چنين دستگاهي ساخته مي

و ساخت متناسب با نياز خاص هر شركت به سرعت و در مدت استفاده از مرغوبترين مواد اوليه، طراحي 

نايع غذايي هاي ص زمان كوتاهي بازار بسيار خوبي پيدا كرد به طوري كه توانست مورد اعتماد اكثر كارخانه

واقع شود و امروزه توانسته است با توسعه بخش طراحي و توليد، گارانتي يك ساله، خدمات پس از فروش 

نوع دستگاه، سهم  09ين فناوري علوم و صنايع، عالوه بر افزايش سطح توليد خود به و استفاده از آخر

بندي مواد غذايي در ايران را به خود تخصيص داده و توليدات اين  آالت بسته بازار ماشين ٪19بيش از 

نوان به ع 15روز و پيشرفته كشورهاي اروپايي قرار دهد بطوريكه در سا ل شركت را در رديف توليدات به

آوري رياست  بندي صنايع غذايي مجلس شوراي اسالمي، فن آالت بسته كننده ماشين برترين واحد توليد

 ها و انجمن علمي و صنفي شنا خته شود. جمهوري، دانشگاه

مترمربع در  62110متر و با مساحت  00متر و عرض  601كاران كوير ابركوه به طو ل  كارخانه كوشش

باشد كه كروكي محل قرارگيري كارخانه و در  تان در شهرک صنعتي واقع ميمتري شهرس كيلو 5فاصله 

باشد كه  به مديريت آقاي حجت احمدي مي 6219كارخانه از سا ل  باشد. پايان اين گزارش  ضميمه مي

باشد كه طي يك  زن مي 0مرد و  01باشند. تعداد پرسنل فعلي  از مديران نمونه و كاردان و شايسته مي

باشند. اين كارخانه داراي چهار كارگاه مجزا  بعدظهر به كار مشغو ل مي 0صبح تا  1از ساعت شيفت كاري 

 هاي: به نام

  مترمربع( 511متر با مساحت  61×21كاري )به ابعاد  سازي و ماشين ـ كارگاه قطعه6

 متر مربع( 219متر با مساحت  29×61ـ كارگاه شاسي سازي و جوشكاري )به ابعاد 1

 متر مربع( 19متر با مساحت  1×69آميزي )به ابعاد  كاري يا رنگ نگـ كارگاه ر2

 متر مربع( 6200متر با مساحت  01×21ـ كارگاه مونتاژ )به ابعاد 0

باشد كه داراي دوش و حمام ـ دستشويي  هاي بهداشتي مي باشد. اين كارخانه داراي سه واحد سرويس مي

اشد.ضمنًا ب هاي مجزا و الزم مي آميزي داراي سرويس ارگاه رنگها به جز ك و توالت است. البته تمامي كارگاه

 باشد كه در فصو ل بعد خوري ـ اتاق رختكن به صورت مناسب مي كارخانه داراي آشپزخانه ـ سالن غذا

خواهد شد. همچنين به كارگران طبق قانون وسايل حفاظت فردي  مفصل در اين خصوص گزارش ارائه
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ني، ماسك تنفسي، دستكش و ... داده شده كه در صورت لزوم ويا خرابي هر اعم از لباس كار ، كفش ايم

 گونه از وسايل حفاظتي هيچ محدوديتي در تحويل وسايل به كارگران وجود ندارد.

كارگران نيز ملزم به استفاده از وسايل حفاظتي در هنگام كار بوده و نظارت مناسب از طريق مديريت و 

صبح در محل سالن غذاخوري اقدام به  0تا  1405رد. كارگران در ساعت گي سرپرست كارگران صورت مي

عصر  1تا  6بعد از ظهر از ساعت  0خوردن صبحانه نموده وبه خاطر انجام كار به صورت پيوسته تا ساعت 

دهند و در صورت لزوم اضافه كاري بنا به دلخواه كارگران  به صرف نهار و استراحت و نماز اختصاص مي

دهند. البته كارگران نهار خود را به  تري به كار در كارگاه ادامه مي هاي طوالني تا ساعتز آنها تعدادي ا

 دارند. همراه آورده و با قرار دادن در ميز مخصوص، غذا را تا موقع نهار گرم نگه مي

زشي وركارگاه برتر استان يزد بوده و در مسابقات مختلف  69نيز جزء  11كاران در سا ل  كارخانه كوشش

هاي ديگر حضوري چشمگير و فعالي داشته است و مقام مختلفي را نيز در اين خصوص كسب  و صحنه

نموده است كه همه در سايه همدلي ـ همكاري و صميميت دو طرفه بين كارگران و كارفرما ميسر و 

 بدست آمده است.

 )آدرس اينترنتي كارخانه (

E-Mail: info @koosheshkaran4com 

Web:www4koosheshkaran4com 

 916ـ 11911912    )تلفن دفتر مركزي ـ تهران(

 

 

 

 

 

 

 کاران کویر ابرکوه اسامی پرسنل شرکت کوشش

 سابقه کار)سال( تحصیالت تاریخ تولد خانوادگی نام نام 

 10 سیکل 01/03/1356 احمدی پور اصغر

 10 پنجم ابتدای 1349 01/05 حیدری جواد 
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 7 سیکل 01/05/1352 احمدی پور سیدعباس

 8 دیپلم 05/10/1359 حیدری محمدحسن

 8 دوم نهضت 05/02/1341 حیدری غالمرضا

 8 سیکل 20/11/1350 حاجی نوروزی مراد 

 7 سیکل 06/06/1350 فتاحی پرویز

 7.5 سیکل  04/05/1351 پور احمدی غالمرضا

 8 ـ 12/01/1321 احمدی حسن

 6.5 یپنجم ابتدای 02/04/1342 رسولی سیدجلیل

 6 دیپلم 06/12/1360 عابدی روح اهلل

 4 ـ 28/05/1325 احمدی رضا

 6 فوق دیپلم 15/06/1357 ابو طالبی عباس

 6 سیکل 01/04/1343 حیدری غالمرضا

 5 دوم دبیرستان 10/05/1358 سلمانی  عباس 

 5 دپیلم 01/07/1356 ابوطالبی احمد 

 6 سیکل 26/09/1361 حیدری روح اهلل

 4 سیکل 01/07/1358 اتمیخ حسین

 4 دوم دبیرستان 26/06/1361 احمدی ابراهیم

 4 دیپلم 20/09/1359 غالمزاده مهدی

 5 دیپلم 01/03/1358 زارع زاده هادی

 4 دیپلم 25/04/60 قاسمی محمد رضا

 9 سیکل 10/01/1354 زارع ابوالفضل

 2 سیکل 30/6/1364 خضری سید علی اکبر

 7 دیپلم 17/11/1364 احمدی یوسف



16 | P a g e  
 

 3 سیکل 03/01/1364 بادی کاظم

 7 سیکل 13/10/1364 پور فالح مهدی

 2 دیپلم 29/12/1366 کارگر علی

 ماه 8 دیپلمفوق  1/10/1366 فریدونی یاسر

 3 ابتدایی 27/6/1353 بر رنج اصغر

 6 لیسانس 09/09/1331 خسروی احمدعلی

 8 دیپلم 01/07/1359 اکرمی محمد

 6 ابتدایی 11/09/1363 فالحی سعید

 6 سیکل 01/07/1354 نژاد الیق حمید

 7 سیکل 1364/ 1/3 حیدری مجتبی

 سال 6 سیکل 10/08/1365 فالح ابوالفضل

 سال 6 سیکل 15/05/1349 فانوسی حسین غالم

 سال 6 دانشجو 07/04/1363 اکرمی محمدحسن

 ماه 3 سیکل 3/2/1355 زارعی کاظم

 ماه 8 ابتدایی 1358/ 8/2 میر عظیمی مصطفی

 سال 5 پنجم ابتدایی 05/08/1362 زاده دهان رسول

 سال 3 سیکل 17/1/1368 آذرنیا احمد

 سال 1 سیکل 7/1/1366 خانی مجید

 سال 4 پنجم ابتدایی 10/07/1338 حیدری علی غالم

 

 واحد های کاری مستقر در کارخانه:
 

 

 واحد شاسي ساز -1
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 واحد برق -2

 واحد مونتاژ شيرينگ -3

 اورلپ ژواحد مونتا -4

 واحد نظافت -5

 گروه تراش و فرز -6

 انبار كاال -7

 انبار قطعات -8

  قالويز كاري -9

 سنگ زني-11

 رنگ كاري -11

 كنتر ل كيفيت-12

 واحد اداري-13

اگوني دد و گونها خود شامل انواع متع هاي زير است كه هر كدام از اين گروه توليدات اين شركت شامل گروه

 باشند. مي

 ظروف هاي شستشو ماشين -6

 شستشو بطري (هاي پالستيكيPETو شيشه ، پلي)....اي اتيلن 

 جار هاي فلزي و شيشه شستشو قوطي 

 هاي پركن ماشين-1

 پيستون( 10و61و1روتاري -پيستون 1و0و1هاي پيستوني: )خطي پركن 

 خالء:  هاي تحت پركنLVF خالء كم( و(HVF)خالء زياد( 

 هاي تحت فشار)گازدار( نپرك 

 هاي ثقلي پركن 
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 زن هاي برچسب ماشين-2

 (پالستيكي با چسب گرمOPP) 

 )پالستيكي حرارتي)شرينك اسليو 

 كاغذ چسب سرد 

 هاب مركب)چند دستگاه در يك شاسي( ماشين -0

 )پركن و دربند)مونوبلوک 

 )شستشو، پركن، دربند)تري بلوک، سوپربلوک 

 پك( بندي)شيرنك هاي بسته ماشين -5

 شيرينك باسيني زير ظرف 

 دار بدون سيني زير ظرف كن شيرينك رديف 

 )شيرينك پيوسته با سرعت باال اورلپ)بدون دوخت 

 دهنده خطوط هاي ارتباطي و انتقا ل ماشين -1

 كن بطري خالي )آنسكرامبلر( رديف 

 ميزهاي ترافيك دوار 

 جايي ظروف)زميني( هاي جابه ريل 

 ايركانواير(جايي ظروف خالي هاي جابه ريل( 

 اي و پنوماتيك باالبرهاي تسمه 

 سازي و پروسس هاي آماده ماشين -1

 فرموالسيون تحت خالء 

 اي پاستوريزاتورهاي لوله 

 اينتر ميكس نوشابه 

 ها( هاي پاستوريزه)رب،آبميوه تونل 

زار اي توليد قرار داشته و با توجه به ب نوع دستگاهي كه در حا ل حاضر در پروسه 0در اينجا مشخصات 

 دهيم. باشد را به صورت مختصر توضيحاتي به شرح ذيل ارائه مي فروش  در حا ل ساخت و تحويل مي

 2P-130دستگاه پرکن دو پیستون مدل1-
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اين دستگاه كامال اتوماتيك بوده و داراي دوپيستون براي پر كردن مايعات نيمه غليظ و غليظ مانند مربا، 

 باشد. ظروف مختلف ميفرنگي، سس مايونز و ... در  رب گوجه

ظرف در ساعت  6599-2999ها قرار گرفته كه داراي مشخصاتي چون سرعتذ ظروف خالي در زير ناز ل

 ميليون( 19باشد.)قيمت تقريبي  مي KW5/6 و برق مصرفي

 ـ دستگاه شرینگ پک اورلپ 2

ه رديف در دو يا سها را  تواند يسته باشد كه مي كن تمام اتوماتيك مي اين دستگاه داراي سيستم رديف

ها فيلم پالستيك روي آنها كشيده شده و وارد  بدون نياز به اپراتور فرم دهد. كه در ادامه حركت بسته

 1متر و عرض آن  66باشد. طو ل اين دستگاه  ها در دقيقه مي بسته 15شود. سرعت اين دستگاه  تونل مي

 ميليون( 59متر است.)قيمت تقريبي 

 باسینی کاتنی((  SH8پک مدل دستگاه شیرینگ-2

هاي نوشابه و مواد غذايي ديگر كه به صورت گرم و سرد در  تواند ظروف كنسروها، شيشه اين دستگاه مي

سرعت اين  بندي نمايد. اي و فلزي قرار دارند را روي يك سيني كارتني بسته ظروف پالستيكي، شيشه

     شود:  بسته در ساعت است كه در دو مدا ساخته مي 599دستگاه 

 الف( ورودي از راست        ب( ورودي از چپ

 

 دار) بدون سینی کارتنی( کن پک ردیف دستگاه شیرینگ-4

ا ل به باشد مه ريل ورودي اين دستگاه پس از اتص اين دستگاه داراي يك سيستم رديف كن پنوماتيكي مي

تلف هاي مخ در رديف ها را خروجي دستگاه برچسب زن بدون نياز به كارگر به صورت اتوماتيك بطري

ه شدن نايلون به اطراف آنها ب هاي رديف شده پس از عبور از دروازه دوخت و كشيده  كند. بطري رديف مي

 ميليون( 29باشد.) تايي در دقيقه مي بسته شش 1شوند. سرعت دستگاه  داخل تونل حرارتي هدايت مي

شات و قراردادهاي ثبت شده با خريداران دستگاه با توجه به سفار 2يا  1به طور متوسط هر ماه تعداد 

بين  يابي و فروش محصوالت در گردد. اين شركت عالوه بر بازار ي تحويل مي توسط شركت ساخته و آماده

خريداران و بازار داخلي در آنسوي مرزها نسبت به فروش محصوالت خود اقدام نموده است. اغلب 

ق، افغانستان، اردن و... از محصوالت شركت كوشش كاران كشورهاي منطقه از قبيل امارات، عربستان، عرا

به  اند. ضمنا شركت نسبت ها را نصب نموده هايي را خريداري و در پروسه توليد كارخانه خود آن دستگاه
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نمايد. و دفتر مركزي  انجام گارانتي و خدمات پس از فروش نيز چه در داخل و چه در خارج فعاليت مي

اين اقدامات  62كيلومتري جاده قديم كرج، شهر قدس،كوي صنعت دوم، پالک  19اين شركت در تهران، 

را كنتر ل و رهبري نموده و هماهنگي الزم در خصوص ميزان توليد، ساخت، گارنتي و خدمات پس از 

 دهد.   فروش با كارفرما انجام مي

 

 از کارخانهتصاویری 
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 آشنایی با پروسه توليد

ي، كار هاي  مجزايي چون تراشكاري، فرز رگاه فعا ل با عملياتسالن يا كا 0كاران داراي  كارخانه كوشش

 كاري، صيقل كاري و ... آميزي، سوراخ سمباده، جوشكاري، رنگ

ش هاي از پي باشد كه بر روي مواد اوليه انجام شده و قطعات ساخته شده طبق استانداردها و نقشه مي

دليل  پذيرد. الزم به ذكر است به مي صورت  تعيين شده به سالن مونتاژ منتقل و در آنجا  توليد نهايي

اهميت و ظرافت بااليي كه مورد نياز است كليه كارگران از افراد با تجربه و ماهر در مشاغل مختلف انتخاب 

توسط كارفرما و ديگر مسؤلين كارخانه مرتبا مورد ارزيابي و كنتر ل كيفيت  آنها و گزينش شده و توليدات 

اي از قطعات بسيار زياد يك دستگاه معيوب وخارج از  جه اين است كه اگر قطعهگيرد. قابل تو قرار مي

شوند لذا  اندازه و استاندارد مورد نياز ساخته شود كل دستگاه را از كار انداخته و دوباره سازي را شامل مي

 هاي بسياري توسط كارگران در حين ساخت ساخت وسايل با در اين خصوص بايستي توجهات و مراقبت

فراوان بكار گرفته شود تا بتوان به نتيجه دلخواه دست پيدا كرد. حا ل با توجه به مطالب  صبر و حوصله

بيني را  شقابل پي هاي غير يابيم كه در صورت عدم وجود كيفيت مناسب در توليد نهايي هزينه مي فوق در

اعث خواهد گذاشت كه  ببا توجه به گارانتي داربودن محصوالت و خدمات پس از فروش پيش روي شركت 

ن شود. بنابراي هاي نهفته مي وري و كارايي در جذب بازار فروش و ايجاد خسارت ضرر و نهايتاً عدم بهره

اتي هاي مختلف اين كارخانه و نوع توليدات و ديگر مراحل نك هي كارگاه فعاليت  با نحوه براي آشنايي بيشتر

 كنيم: به شرح ذيل بيان ميرا به عنوان آشنايي بيشتر با فرايند توليد 

ابتدا مواد اوليه خريداري شده توسط كارخانه به شرح ذيل وارد كارخانه وانبار شده و به تدريج به واحدهاي 

 مختلف تحويل ميگردد كه اهم اين مواد اوليه به شرح ذيل ميباشد:

 .ميلگرد و.. -شمش -آهن بهابعاد و اشكا ل و وزن هاي مختلف مانند ورقه لوله ايي -6

 ميلگرد  و... -شمش -استيل به ابعاد واشكا ل و ورزن هاي مختلف مانند ورقه لوله ايي -1

 چدن به ابعاد و اشكا ل و وزن هاي مختلف -2

 اد و اشكا ل و وزن هاي مختلفبرنج به ابع -0

 فيبر به ابعاد  واشكا ل و وزن هاي مختلف -5
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ها PVCا استخواني)نوع مقاوم تر از پلي آميد ي: PVC-1 : پلي اتيلن يا 6ها كه شامل سه دسته اند  تفلون -1

– 2: PTF4كه نسوز و ضد سايش است 

الكتريكي  در روي قسمت هاي مختلف در حا ل چرخش  به عنوان –تفلون ها به عنوان عايق هاي حرارتي 

پايه نگه دارنده  ويا ضد سايش ويا به عنوان قطعه اي ار قطعات دستگاه به كار ميروند.)تفلون ها به رنگ 

 سفيد و مشكي وجود دارند( -مزهاي قر

چربي زداها -بنزين–تينر هاي روغني و نوري  -MIOرنگ اپوكسي نوع -رنگ ها شامل رنگ هاي روغني -1

 مثل فسفات اهن  و... ميباشند

 آلومينيوم در ابعاد واشكا ل مختلف و وزن هاي متفاوت -1

 4با آب مخلوط ميشود كهTAMروغن هاي تراشكاري و فرز كاري مثل آب صابون و روغن هاي حل شده  -0

الزم به ذكر است هركدام از فلزات به كار رفته كاربردهاي مختلفي را در دستگاه ها داشته و بايستي در 

 جاي خود مورد استفاده قرار گيرند مثال : 

آلومينيوم به عنوان فلزي كه در جاهايي كه رطوبت وآب در تماس با دستگاه ميباشد به علت اينكه ضد  -6

باشد به كار ميرود يا به عنوان نگه دارنده قطعات سبك در دوخت ها و برشها ويا به عنوان زنگ زدن مي

 د.رو واسطه به كار مي

ت نكات به دليل لزوم رعاي استيل در جاهايي كه دستگاه در تماس مستقيم با مواد غذايي قرار مي گيرند -1

 گيرند. بهداشتي مورد استفاده قرار مي

 رود. .. بكار ميها و . چدن در ساخت پولي -2

 رود. ها و ... بكار مي دنده برنج در ساخت قطعات درگيرشونده مثل چرخ -0

پر كردن فواصل مختلف و همچنين  ها، مهي تس فيبرها چوبهاي خاصي هستند كه بعنوان نگهدارنده -5

 روند. درساخت بوش و ... بكار مي

ه است. ترين فلز مورد استفاد مصرفهاي عظيم دستگاه كاربرد داشته و پر  آهن در ساخت اسكلت و قسمت -1

هاي ديگري است كه كاربرد آن را  زيرا داراي مقاومت و راحتي برش و همچنين جوشكاري ساده و مزيت

 .زيادتر نموده است
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 سازی( ـ  )کارگاه قطعه1

 -سمباده -برش -كاري فرز -كاري هاي تراش نفر از كارگران ماهر عمليات 65در اين كارگاه تعداد 

 كنند. پرس و... را انجام داده وقطعات را آماده انتقا ل به كارگاه بعدي مي -جوشكاري -كاري چكش

هايي چون  دستگاه فرز وجود داشته كه با انجام عمليات 0دستگاه ماشين تراش و  5در اين كارگاه 

يه مثل ولكاري ... مواد ا صيقل -ايجاد شيار -روتراشي -توتراشي -تراشي كف -كاري سوراخ -كاري برش

عدي هاي ب چدن و ... را به قطعات از پيش تعيين شده تبديل نموده و آن را آماده عمليات -استيل -آهن

 نمايند. مي

ي هاي ابزارآالت و كمدها ميز كار با ابعاد مختلف وجود داشته كه در كنا رآنها قفسه 1در اين سالن تعداد 

نگ هاي ديگر چون پرس، س ه تي با استفاده از دستگاابزار در دسترس كارگران بوده تا بتوانند به راح

 هاي مناسب را انجام دهند. تراشي، دريل و ... عمليات ، كف سنباده

هاي ايمني  كن موظف به تعويض كفش هاي خود با كفش فبل از ورود به سالن كارگران در قسمت كفش

هاي  و ل. همچنين در اطراف سالن كپسباشد بوده و رعايت كليه نكات ايمني و بهداشتي در سالن الزامي مي

ثه باشد و در صورت بروز هر گونه حاد باشند نصب مي مخصوص اطفاء حريق كه اكثراً از نوع پودر و گاز مي

هاي مخصوص در دسترس افراد وجود دارد. در كنار تابلو برق  هاي اوليه نيز در جعبه جزئي وسايل كمك

ي عايق چوبي با نصب عاليم  باشد و در جلوي آن صفحه ينيز نصب م 1COموجود در سالن كپسو ل نوع 

خورد. كارگران به هيچ عنواني حق دخالت در امور برق يا دست كاري  و تابلوي هشداردهنده به چشم مي

بوطه بررسي متخصصين مرتوسط  صورت بروز هر گونه موضوع بايستي درتابلوي برق را نداشته و صرفاً در

 گرديده و رفع نقص گردد.

ر سالن قطعه سازي تعداد زيادي قطعات با توجه به نياز روزانه ساخته و كنتر ل كيفيت آنها سرپرست د

مواردي شود. كار انجام و در صورت عدم وجود اشكا ل در كيفيت و كميت اجازه ورود به سالن ديگر داده مي

ها،  ها، انواع رابط نرده هاي موتور، انواع ها، پايه باشد:  انواع تسمه از قطعات ساخته به شرح ذيل مي

ا، ها، محورها، پولكه ها، ناوداني ها، انواع شفت هاي محافظ، انواع بوش ها، قاب ها، نبشي ها، دنسر كوپلينگ

 انواع سيني، انواع گوشواره و ...ورقها، 
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 سازی( ـ )کارگاه شاسی 2

ه فعاليت جوشكاري مشغو ل ه همگي بنفر از كارگران مشغو ل به فعاليت بوده ك 0در اين كارگاه تعداد

هاي مختلف و الكترود جوشكاري انواع  هاي آهني به شماره باشند. در اين سالن با استفاده از قوطي مي

بندي مواد غذايي و دارويي توليد و جهت سوار كردن قطعات و  هاي بسته ه چهارستون يا شاسي دستگا

ه ها براي هر دستگاه متفاوت بود هاي شاسي اندازهشود.ابعاد و  وسايل روي آنها به سالن مونتاژ هدايت مي

. الزم به ذكر نمايد اين سالن نسبت  به توليد آنها اقدام مي هاي داده شده به كارخانه كه با توجه به سفارش

با توجه به ميزان جوشكاري باال در اين كارگاه بايستي نسبت به تهويه مناسب اين سالن اقدام گردد  است

اين  رسد كه بايستي كارفرما در استفاده از تهويه موضعي بسيار ضروري به نظر مي كه در اين خصوص

مورد اقدامات و تدبيرات الزم را به كار گيرد. البته در خصوص جوشكاري در صفحات بعد توضيح بيشتري 

 گردد. ارائه مي

آن آماده  از شود تا پس آميزي منتقل مي پس از ساخت اسكلت دستگاه در اينجا شاسي به سالن رنگ

 بستن قطعات روي آن گردد.

 آمیزی( ـ )کارگاه رنگ3

ش هاي مختلف كه از پي به رنگ سازي سازي و همچنين شاسي در اينجا قطعات ساخته شده در واحد قطعه

ن و با ترين زمان ممك آميزي در سريع ها( عمليات رنگ تعيين شده)مانند رنگ آبي و سفيد براي شاسي

زوله خشك كننده رنگ در عرض چند ساعت انجام و سفارشات جهت حمل به سالن استفاده از اتاق اي

هاي روغني، تينر  رنگ -MIOهاي اپوكسي  آميزي با استفاده از رنگ گردد. در واحد رنگ بعدي آماده مي

آميزي  هاي مخصوص توسط دو نفر از كارگران عمليات رنگ و بنزين با استفاده از موتور پمپ و پيستون

هاي  ط حال لها توس و شاسي قطعات  آميزي بايستي گيرد. قابل توجه اينكه قبل از عمليات رنگ يصورت م

 هتا رنگ بتواند بطور مناسبي جذب فلز شد زدايي قرارگرفته فسفات آهن و ... مورد رسوب زدايي و چربي

هاي  بادبزن به تعداد كمو كارايي و مقاومت بهتري را به خود بگيرد. ميزان تهويه در اين سالن نيز با توجه 

عدد با اندازه متوسط( و با توجه به باقي ماندن ذرات رنگ تا  1شده در ديوار كارگاه ) مكانيكي تعبيه

هاي  ها در محيط كار كافي نبوده و بايستي در صورت لزوم از تهويه موضعي يا تهويه با سيستم ساعت

فسي، فردي اعم از ماسك تن استفاده از وسايل حفاظت تري اين كار را انجام داد البته كارگران ملزم به وي
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لباس كار يك تيكه، عينك ساده حفاظتي و كاله و دستكش بوده كه در اين خصوص آموزش الزم به 

 كارگر داده شده است.

وهواي مناسبي مثل روزهاي  ًا در فصل زمستان با توجه به اينكه آبخصوصآميزي م بعد از انجام رنگ

ن است وجود داشته باشد و گاهاً خشك كردن قطعات و وسايل در روزهاي طوالني آفتابي كمتر ممك

كند  اي در سرعت كار و تحويل به موقع سفارشات ايجاد مي ممكن است بطو ل بيانجاميد و اين خود خدشه

كن  شكخ ي مخصوصي به نام اتاقك اندازي اتاقك ايزوله لذا براي رفع اين مشكل كارفرما نسبت به راه

 هاي حرارتي صيقلي و ها و سقف و كفي از جنس ورق م نموده است. اين اتاقك به ابعاد داراي ديوارهاقدا

متر به صورت رفت و برگشت در  سانتي 65اي به قطر حدود   باشد كه در درون آن لوله مي دهنده بازتاب

در ابتداي آن اي كه  يك سمت روي ديوار اتاقك نصب بوده و در آن جريان هواي گرم از طريق شعله

هي  پسو لر است كشود جريان دارد. الزم به ذك توسط مشعل با تغذيه دو عدد كپسو ل گاز معمولي ايجاد مي

اد كن ندارد و فقط شعله ايج گاز همگي در اتاقي مجزا وجود داشته و هيچ ارتباطي با داخل اتاقك خشك

 كن ي گرم به داخل اتاقك خشككناري و در درون لوله بعث به ججريان افتادن هوا شده در اتاقك

 كند باعث خشك ها را سرخ مي يار زياد كه حتي لولهگردد. پس از حدود چند ساعت اين گرماي بس مي

 كند. اين اتاقك داراي سيستم كردن سريع رنگ گشته و قطعه را به واحدهاي بعدي سريعتر آماده مي

 هاي مخصوص بوده كه در صورت و فيوزها  تنظيم دماي داخلي و سيستم حفاظتي مناسب از قبيل رله

نيز در  نمايد كه تاكنون بروز هر گونه مشكلي نسبت به قطع جريان گاز و از كار افتادن مشعل عمل مي

 اين زمينه مشكلي ايجاد نشده است.

 )کارگاه مونتاژ(-4

و  6 به شماره باشند كه در دو سالن مجزا نفر از كارگران مشغو ل به فعاليت مي 69در اين كارگاه تعداد 

 هايي بيشتر دستگاه 6شود. در گارگاه شماره  گيري و نصب قطعات توسط پرسنل انجام مي عمليات قرار 1

باشند وجود دارد و در قسمت ديگر از همين سالن كارگران مشغو ل مونتاژ  كه مونتاژ و آماده تحويل مي

ونتاژ هاي بزرگتري در حا ل م دو دستگاه باشند. در سالن مانند ميز ترافيك و ... ميتر  هي كوچك دستگاه

عدادي از اي از سالن ت باشند مثل شرينگ معمولي، شيرينگ اورلپ و دستگاه دو پيستون و در گوشه مي

تريكي و كه الكارگران متخصص در امور برق و الكترونيك مشغو ل به نصب قطعات آماده و خريداري شد

هاي  تباشند تا در نهايت روي شاسي دستگاه و قسم مي كشي آن الكترونيكي بر روي سيني تابلو و سيم
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 2 كار اين واحد داراي دهي نمايند. گروه برق پايين آن، سيني مربوطه را نصب و دستگاه را آماده فرمان

ه بر اساس باشد ك با تحصيالت يك نفر فوق ديپلم برق و دو نفر ديگر ديپلم برق مي نفر از كارگران

ي كابل  شده كليد قطعات را بر اساس شماره سيم و شماره ترمينا ل و يا شمارههاي از پيش تعيين  نقشه

 گردد. و ... روي سيني تابلوي برق نصب مي

اري اين سالن ك تعدادي از قطعات الكترونيكي و الكتريكي و نوع كارايي آنها كه مورداستفاده در واحد برق

 باشد به شرح ذيل است: مي

 نل را بر عهده دارد.پاور گالتور: كنتر ل دماي تو -6

 فاز: كنتر ل دور موتور سه فاز را بر عهده دارد. تر سه اينور -1

 كنتاكتور: وصل كردن برق موتور را بر عهده دارد. -2

 ي اين كليد است. قطع و وصل نمودن برق اصلي تابلو بر عهدهكليد مرلين)برق اصلي(:   -0

 كشي زياد قطعات ث جلوگيري از آمپردهد و در حقيقت باع كليدهاي حرارتي: كار فيوز را انجام مي -5

 گردد. مي

 باشد. مي  ي اين فيوزها عهده قطع و وصل هر كدام از مدارها بر فيوزهاي مينياتوري:  -1

 گردد. هاي پركن مي كنتر ل سطح: باعث كنتر ل سطح مايعات مخازن دستگاه -1

 تايمر: دستگاهي است جهت قطع و وصل كردن زماني مدارها -1

 دهد. ريزي انجام مي ريزي شده و عمليات دستگاه را طبق برنامه برنامه يا الجيك: كه PLCرله  -0

و در صورت تماس با فلز در جاهايي كه فلزات زائد و  اي كه به فلز حساس بوده سنسور القايي: وسيله -69

 كند. مزاحم نبايد حركت داشته باشد عمل نموده و مدار را قطع مي

دهي و ... كاربرد  هاي ديگر چون شمارش، فرمان ايند توليد و عملياتچشم الكتريكي: براي كنتر ل مسير فر-66

 دارد.

ر توان به آن ميزان دماي دلخواه را داد تا دستگاه ب ترموستات: براي كنتر ل و تنظيم دماي دستگاه كه مي-61

 اساس آن دما فعاليت كند.

قي ا تعويض فاز در سيستم بركنتر ل فاز: براي جلوگيري از تغيير جريان برق يا دور موتورها و ي-62

 دستگاه

 آيند. ها كه به جبعه تقسيم مي ها و سيم ترمينا ل: براي ورود وخروج كابل-60
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تنها قسمت كوچيكي از قطعاتي است كه روي سيني تابلو نصب و رهبري دستگاه را بر عهده  اين وسايل

ااًل هاي زياد و يا احتم خسارت ترين اشكا ل در نحوي اتصا ل قطعات ممكن دارند لذا در صورت بروز كوچك

ود به منظور هاي موج مخاطراتي را نيز براي كارگران به دنبا ل داشته باشد لذا پيروي دقيق و منظم از نقشه

 رسد. ايجاد اتصاالت صحيح در اين واحد بسار ضروري و مهم به نظر مي

ها در مواردي احتياج به انجام  در اين واحد نيز براي اتصا ل بسياري از قطعات و مونتاژ نهايي دستگاه

اري شود كه در خصوص جوشك باشد كه توسط يك نفر كارگر ماهر اين مهم انجام مي جوشكاري آرگون مي

 آرگن، خواص، خصوصيات، و خطرات و مطالب ديگر در اين زمينه در فصو ل بعد مفصاًل  ارائه شده است.

ارفرما به همت كاكنون  شود كه هم ساخته مي بطور متوسط ماهيانه در اين كارخانه سه دستگاه مختلف

هايي كه به تازگي در دنيا كاربرد دارد خريداري و كارهاي مطالعاتي روي آنها در  اهچند نمونه از دستگ

ها نيز اقدام توليد آن چندان دور به همت كارگران نسبت به اي نه باشد تا انشاا...بتوان در آينده حا ل انجام مي

كاران  وان مثا ل بايد گفت تنها سازنده دستگاه شيرينگ اورلپ در ايران شركت كوشششود. البته به عن

بوده كه اين خود عزم راسخ پرسنل و مديريت را در راستاي پيشبرد اهداف از پيش تعيين شده كه همان 

ين زمينه ا دهد. البته در را به وضوح نشان مي باشد ها و دانش متخصصين ايراني به دنيا مي ارائه توانمندي

ها داخلي و خارجي حضور داشته و توليدات خودرا در معرض ديد  شركت در بسياري از نمايشگاه

مندان قرار داده است كه تاكنون استقبا ل خوب داخلي  وخارجي را به دليل كيفيت و قيمت مناسب  عالقه

 به دنبا ل داشته است.
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 ها کروکی کارخانه و سالن
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 مقدمه:

نياز به صنعت در جوامع گوناگون ، ايجاد كارخانه ها و صنايع توليدي مختلف را به دنبا ل داشته است . 

صنعتي شدن نيز سبب گرديده تانيروي انساني شاغل در تماس هميشگي با وسايل ماشيني و تجهيزات 

ت گوناگوني را براي انسان پديدمي آورد . يكي از اين مخاطرات انشار قرارگيرد كه همين مسئله مخاطرا

صداي آزار دهنده و ارتعاشات ناشي از فعاليت ماشين آالت و دستگاههاي مختلف است . موضوع آلودگي 

صوتي و اثرات بهداشتي ناشي از آن تنها به صداهاي صنعتي و محيط كار محدود نمي شود . هر چنداثرات 

ز تماس كاركنان با صداهاي صنعتي قابل بررسي جدي مي باشد ولي محيط اطراف را نيز سوء ناشي ا

تحت تأثير قرار مي دهد .بنابراين موضوع آلودگي صوتي را مي توان شامل دو بخش عمده دانست صنعت 

 و محيط زيست.

 تعریف صوت

ورت هر ن ساده صصوت شكلي از انرژي است كه توسط سازوكار شنوايي قابل تشخيص است و به بيا

 چيزي است كه شنيده مي شود .

 محدوده اين از خارج امواج.  است هرتز 32222 – 81محدوده فركانس قابل درک براي انسان بين 

 .و ماواء صوت نامند صوت مادون را فركانس

 اثرات صدا بر انسان 

اشد . البته سوء داشته ب صدا بصورت امواج مكانيكي مي تواند در كل بدن از جمله دستگاه شنوايي تاثير

اين تاثير از نظر اپيدميولوژيك زماني مي تواند اهميت داشته باشد كه سبب اختال ل فيزيولوژيك در بدن 

 نمايد . در محيط هاي كاري نيز از اين ديدگاه صدا مورد توجه قرار ميگيرد .

 اثرات صدا بر انسان از چند جنبه مورد توجه قرار ميگيرد :

 : زا عبارتند كه باشد مي اثر چند شامل عمده طور به صدمات اين:  شنوايي دستگاه به صدمه  -8

 شنوايي موقت افت (TTS ( و افت دائم شنوايي )PTS  اين دو تحت عنوان ، ) كلي افت شنوايي 

 بيان مي شود .(  NIHLدا )ناشي از ص

 صوتي ضربه َ (Acouslic Throuma ) 

 گوش وزوز  (Tinitus ) 

 -8222)  مكالمه حدود هاي فركانس در مخصوصا زمينه صداي وجود صورت در :كلمه با تداخل -3

باط بيت افراد را از طريق كالمي مختل سازد و باعث بروز اشتباه و نيز حوادث ادت تواند مي هرتز(  3222

 گردد . 
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 العمل كسع و خورد مي هم به اشياء تعقيب و تطابق كنتر ل ، صدا با مواجهه در: بينايي اندام روي اثر  -2

 .  شود مي كم نور به

 (  رفتن راه در اختال ل ، تهوع ، گيجي)  تعادلي سيستم بر اثر  -3

 . خانوادگي و اجتماعي روابط و خواب بر اثر مانند اجتماعي ناراحتي  -1

 و عدهم اسيد زياد ترشح و شكمي دردهاي حتي و اختالالت گوارش دستگاه بر اثر:  عصبي اثرات  -1

 . مرتبط بيماريهاي ديدتش

ار خون و ب ، فشقل ضربان ، شده عصبي تحريك باعث تواند مي صدا:  عمومي فيزيولوژيكي اثرات -7

مصرف اكسيژن و تعداد تنفس را افزايش دهد كه اين تغييرات بر عملكرد دستگاههاي بدن اثر نامطلوبي 

 دارد.

 سك حوادث . اثرات جانبي : شامل كاهش راندمان كار ، افزايش ري8_ 

 استانداردهای صدا 

ساعت كار  32ساعت كار روزانه و  1براي  Aاصوال در بيان حد مجاز صدا يك تراز معين در مقياس 

دسي بل اعالم شده است  832هماهنگي اعالم گرديده و حد سقفي براي مواجهه تير آستانه دردناكي يا 

باشد زمان مواجهه وي بايد كاهش يابد . بطور . در صورتي كه كارگر بيش از تراز مجاز مواجه داشته 

دسي بل فشار صوت مدت زمان مواجه نصف مي گردد. اين شيوه  1يا  2يا  3فراردادي به ازاي افزايش 

 دسي بل بيان مي نمايند . 1يا  2يا  3را تحت عنوان قاعده 

 در جدو ل نيز آمده است .مهمترين مقادير توصيه شده براي تراز مجاز فشار صوت و زمان مواجهه با صدا 
ساعت كار روزانه و  1تراز فشار صوت مجاز براي 

 dbAساعت هفتگي  32

 قاعده براي نصف شدن مدت 

 dbمواجه زمان 

 سازمان يا كشور توصيه كننده يا بكار گيرنده

09 3 NIOSH 
09 5 OSHA 
09 3 ISO  وBOSH كشورهاي اروپايي و بلوک شرق 

58 3 ACGIH  بهداشت حرفه اي ايرانو كميته فني 

  832حد سقفي  881حد سقفي 
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 روش اندازه گيری و ارزیابی صدا

براي اندازه گيري و ارزيابي صدا ، شناخت كامل نسبت به روشهاي اندازه گيري ، خصوصيات محيط كار 

ي در نظر يابو چگونگي كارگر اهميت دارد . مهمترين نكاتي كه بايد قبل از اقدام به اندازه گيري و ارز

 گرفته شود شامل موارد زير است:

 

 هدف اندازه گیری : 

  صدا محيطي گيري اندازه -8

 گيري و مشخص نمودن ميزان مواجهه كارگر  اندازه -3

  صدا توليد اصلي منابع نمودن معين بمنظور گيري اندازه -2

 ( يفن بازرسي و يياب عيب مثال)  صنعتي اهداف براي معين دستگاه يك صداي گيري اندازه-3

  فركانس آناليز نمودن مشخص براي گيري اندازه -1

 يين روش چگونگي كنتر ل صدا تع براي گيري اندازه -1

 روشهای اندازه گیری صوت :

روشهاي اندازه گيري سروصدا يا بر حسب تغييرات زمان سروصدا مي باشد كه ماكزيمم و مينيمم 

د و يا بر حسب توزيع مكاني مي باد كه خود شامل موارد سروصداي محيط در ساعات كار مشخص مي شو

 زير است : 

، 3*3،  2*2، 3*3، 8*8: تقسيم كارگاه مورد اندازه گيري به مربع هايبندی ایستگاه روش )8

، كه برحسب وسعت كارگاه و نحوه چيدمان ديستگاهها انتخاب مي شود و اندازه گيري در مركز 1*1

متر مربع به نواحي با ابعاد يك متر،  12اندازه گيري صوت در كارگاههاي تا  مربع ها انجام مي شود . در

 1متر و كارگاههاي وسيعتر را به نواحي با ابعاد حداكثر  3متر مربع به نواحي با ابعاد  822كارگاههاي تا 

يري گتر تقسيم بندي مي شود ، البته همانطور كه گفته شد بصورت انتخابي مي باشد . در اين اندازه 

ين شده مي اهاي تعيايستگ.  گيرند نمي قرار گيري اندازه مورد دارد قرار دستگاه آن در كه  ايستگاههايي

 بايد هر كدام با شماره خاصي مشخص شده باشند تا بتوان به راحتي مورد بررسي قرار داد .

متر از 8ديوار و متر از  2.1انتخاب اندازه گيري بصورت اتفاقي با فاصله حداقل  :Random روش( 3

درجه از مركز منبع كه در فواصل يك متري بر روي شعاعهاي اندازه  31دستگاه شعاعهاي فرض با اندازه 

گيري صورت مي گيرد . در پايان نقاط داراي تراز شدت صوت يكسان بهم متصل شده تا مناطق صوتي 

 تفادهاس مورد كارگر كار محل حو ل سروصدا گيري اندازه   از يكديگر مجزا گردند . اين روش عموما براي

 . گيرد مي قرار



36 | P a g e  
 

پس از ايستگاه بندي و مشخص شدن ميزان سروصدا در هر ايستگاه در نقشه ترسيم شده از كارگاه با 

رنگ آميزي نمود كه رنگ آميزي در سطح كارگاه به ترتيب  ANSIو  B.Sاستاندارد  83استفاده از 

 م مي پردازيم :شامل موارد زير است كه به شرح هر كدا

 ( Safe Zoneمحدوده ايمن ) -1 

 كمتر است و در نقشه صوتي سبز رنگ است . db A  72در اين مناطق صدا از حد مجاز ايمني

 ( رنگ سبز – S.A db a 72 > SPL) محدوده ايمن )

 (Hygiene Zoneمحدوده بهداشتي ) -3

 صوتي به رنگ آبي است . است و در نقشه db A  80 – 72در اين نواحي صدا در محدوده 

 (Warning Zoneمحدوده هشدار ) -2

 است و در نقشه صوتي با رنگ زرد تعيين مي گردد . db A  90 – 11در اين مناطق صدا در محدوده 

 ( Danger Zoneمحدوده خطر ) -3

 مي  للي اين تراز را مخاطره آميزاست و همه موسسات بين الم db A 90در اين منطق صدا باالتر از 

 . است قرمز رنگ به نقشه در و دانند

 گیری محیطی صدا نکات زیر باید مراعات گردد: در اندازه 

 . نمود تهيه را كارگاه اختصاصي كروكي ابتدا -8

 . كرد بندي تقسيم نظر مورد هاي مربع به را كارگاه -3

 . گردد انجام مربع مركز در گيري اندازه -2

 محسوب ركو نقاط و شده حذف گيري اندازه در اند گرفته قرار وسايل يا دستگاهها روي بر كه مراكزي -3

 مي شوند .

 افراد در و متر سانتي 812(  ايستاده افراد)  كارگران شنوايي ناحيه در سنج صدا ، استاندارد طبق-1

 . بگيرد قرار متر سانتي 832 نشسته

 12 فاصله دور افقي خط به نسبت درجه 81 و عمود خط به نسبت درجه 71 زاويه با ميكروفن زاويه -1

 . بگيرد قرار خود از سانتي

 با توان يم صوتي انرژي مكاني توزيع شرايط چگونگي تعيين منظور به ، گيري اندازه از پس-7

 .دنقشه كارگاه را رنگ آميزي نمو ANCIو  BS استاندارد از استفاده
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 (noise  controlکنترل صدا)

تر ل اثرات زيانبار آن و آسايش كارگر بوده و شامل روشهاي كنتر ل فني ، كنتر ل صدا بمنظور كن 

 كنتر ل مديريتي ) كنتر ل زمان مواجهه(، آموزش و اطالع رساني است.

 فني كنتر ل(8 

 اين روشها شامل مراحل زير است:

 کنترل در منبع صوتی -الف

 توليد فرآيند با متناسب دستگاه صحيح انتخاب -الف-8 

 ري صحيح دستگاههانگهدا -الف-3

 محل ونحوه استقرار دستگاه -الف -2

 تغيير در اجزاء و كار دستگاهها -الف-3

 کنترل صدا مبتنی برجذب صدا -ب

وجود سطوح انعكاسي در كارگاه و اطراف منبع صوتي باعث مي شود كه تراز فشار صوت بعلت 

ستگي دارد ت سطوح باز تابشي بانعكاس مكرر افزايش پيدا كند اين ميزان افزايش به تعداد ومشخصا

 وجود جاذب صوت مناسب مي تواند تا حدود زيادي اين پديده را كنتر ل نمايد.

 انواع جاذب هاي صوتي در سه گروه طبقه بندي مي شوند:

 (Membran Alsorber)ساده اي صفحه جاذب -8

 (Dissipative Absorber)خدار سورا اي صفحه جاذب -3

 (  Cavity Absorber() اي هحفر) اي محفظه جاذب  -2
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جاذبهاي صفحه اي يا اليه اي ساده بيشترين كار برد را در جذب صدا در فركانسهاي پايين دارند. 

بر عكس جاذبهاي سوارخدار براي جذب فركانسهاي باال مناسب هستند جاذبهاي محفظه اي نيز 

 براي جذب صدا در يك محدوده باريك از باند فركانسي مناسب هستند.
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 گيری و ارزیابی صدا در محيط کار گزارش اندازه



40 | P a g e  
 

گیری صدا گزارش اندازه  

 
 شهرستان: ابركوه           نام كارخانه: كوشش كاران          نام كارفرما: حجت احمدي

 1112221بندي مواد غذايي     آدرس: شهرک صنعتي      تلفن: محصو ل اصلي كارخانه: دستگاههاي بسته

 نوع فعاليت در كارگاه: صنعتي         كاري اشيننام كارگاه: م   0ارگاه: تعدادك      59تعداد شاغلين: 

 منبع يا منابع اصلي مولد صدا: دستگاه تراش ـ فرزـ سمباده ـ مته  5تعداد كارگران كارگاه: 

 متر مربع 511مساحت كارگاه:   كاري ديگر منابع صدا: چكش

 ( 2پذير نيست= ،   امكان 1=،   انجام نگرفته 6وضعيت كارگاه از نظر كنتر ل صدا:   ) كدها: انجام گرفته=

 ساير با ذكر: 2ماشين آالت/منابع مولد صدا:   2ها:  پارتيشن   2كف:    2سقف: ديوار:

 ■توأم    اي اي/كوبه ضربه     ايرپالگ  نوع صدا: مداوم    ■ نوع گوشي:  ايرماف  1تعداد كارگران داراي حفاظ شنوايي: 

 سنجي: هاي كلي صدا مشخصه

 91/8/29تاريخ صداسنجي:      Aگيري: شبكه اندازه:   cel282   مد ل كاليبراتورcel231    سنج: مد ل صدا

   _مالحظات: 10 ساعت صداسنجي:

  نتايج صدا سنجي:

 6 5 4 3 2 1 کد ایستگاه

SPL (dBA) 28 28 23 23 25 28 
 12 11 10 9 8 7 کد ایستگاه

SPL (dBA) 25 25 28 28 77 73 

 18 17 16 15 14 13 کد ایستگاه

SPL (dBA) 75 75 80 72 78 78 

 24 23 22 21 20 19 کد ایستگاه

SPL (dBA) 73 78 78    

 30 29 28 27 26 25 کد ایستگاه

 
  15dB تعداد كارگران در معرض تراز كمتر از    ـ  15dB :تعداد ايستگاه با تراز كمتر از

 dB15   15تا   15dB تعداد كارگران در معرض تراز           dB 15: 20تا 15dB تعداد ايستگاه با تراز

 dB 15   از تعداد كارگران در معرض تراز بيشتر    Db1 15 :  تعداد ايستگاه با تراز بيشتر از

یتی و رباشد لذا انجام کنترل مدی از حد مجاز می کمتربا توجه به اینکه ميزان تراز کلی صدای محيط کار

 باشد مینمهندسی مورد نياز 
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  کاری نقشه سالن ماشين

 

 کد نقاط:

S: کمتر از  ایمن (Db70) 

H : 70)0 )منطقه بهداشتی<SPL<8  

C : منطقه احتیاط(<SPL<900(8 

D :بیشتر از خطر(dB 90 ( 

  

C C C 

C C C 

C C C 

H H C 

H H C 

H H H 

H H H 
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گیری صدا گزارش اندازه  

 

 شش كاران          نام كارفرما: حجت احمديشهرستان: ابركوه           نام كارخانه: كو

 1112221بندي مواد غذايي     آدرس: شهرک صنعتي      تلفن: محصو ل اصلي كارخانه: دستگاههاي بسته

 نوع فعاليت در كارگاه: صنعتي  نام كارگاه:جوشكاري و شاسي سازي            0تعدادكارگاه:       59تعداد شاغلين: 

 فرز -پمپ باد -منبع يا منابع اصلي مولد صدا: چكش  1گاه: تعداد كارگران كار

 متر مربع 219مساحت كارگاه:   ديگر منابع صدا: صداي ناشي از به هم خوردن آهن آالت

 ( 2پذير نيست= ،   امكان 1،   انجام نگرفته= 6وضعيت كارگاه از نظر كنتر ل صدا:   ) كدها: انجام گرفته=

 ساير با ذكر: 2ماشين آالت/منابع مولد صدا:   2ها:  رتيشنپا   2كف:    2سقف: ديوار:

 ■ توأم □   اي اي/كوبه ضربه □    نوع صدا: مداوم  □ايرپالگ     ■ نوع گوشي:  ايرماف   1تعداد كارگران داراي حفاظ شنوايي: 

 سنجي: هاي كلي صدا مشخصه

 10/218/تاريخ صداسنجي:      Aگيري: هشبكه انداز:   cel282   مد ل كاليبراتورcel231    سنج: مد ل صدا

   _مالحظات: 10 ساعت صداسنجي:

  نتايج صدا سنجي:

 6 5 4 3 2 1 کد ایستگاه

SPL (dBA) 09 91 08 07 09 09 
 12 11 10 9 8 7 کد ایستگاه

SPL (dBA) 20 03 09 23 28 28 

 18 17 16 15 14 13 کد ایستگاه

SPL (dBA) 25 28 28 27 08 86 

 24 23 22 21 20 19 تگاهکد ایس

SPL (dBA) 88 91     

  15dB : تعداد كارگران در معرض تراز كمتر از   ـ 15dB :تعداد ايستگاه با تراز كمتر از

 1dB5:    4تا   15dB تعداد كارگران در معرض تراز   dB 15:  5تا 15dB تعداد ايستگاه با تراز
 :dB15تعداد كارگران در معرض تراز بيشتر از    15db15 :بيشترتعداد ايستگاه با تراز             

 

یریتی و باشد لذا انجام کنترل مد با توجه به اینکه ميزان تراز کلی صدای محيط کار بيش از حد مجاز می

 باشد. مهندسی مورد نياز می
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 سازی نقشه سالن جوشکاری ـ شاسی

 

 :کد نقاط

S: کمتر از  ایمن (Db70) 

H:  70)08)منطقه بهداشتی<SPL<  

C : 90)منطقه احتیاط<SPL<08( 

D :بيشتر از خطر(dB 90 ( 

 

 

 

نقطه 

 کور

D C 

C D C 

C C C 

C C C 

D D C 

D D D 

D D D 
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 روشنایی در محيط کار

 مقدمه:

و  پناه انگيز است بهمان اندازه نيز ظريف و بي العاده و شگفت همانقدر كه عضو خارق چشم:

هاي  د . بنابراين در هنگام كار يا هر جاي ديگري بايد از آن محافظت نمود. ناراحتيپذير ميباش آسيب

ت باشد. اين صدمات ممكن اس در ساعات كار اتفاق افتاده و ناشي از علل گوناگون مي  چشمي اكثراً

ان زناشي از ازدياد نور، كمبود نور، پرتاب ذرات، تاثير مواد سمي، اشعه ايكس يا ساير تشعشعات يوني

 و حرارت باشد. 

 و روشنایی بر روی بینایی کارگرانتاثیر 

 شود كه:  تامين نور كافي و مناسب در محل كار موجب مي

 ميل و رغبت به كار در كارگر افزايش يابد. -1

 دقت عمل در كار بيشتر شود. -2

 راندمان و نتيجه كار افزوده گردد. -3

 انده و خستگي اعصاب كمتر شود.سالمت چشم و قدرت بينايي كارگر محفوظ م -4

 تر انجام شود. راحتتر و دقيق  كار بهتر، -5

 از ميزان حوادث حين كار كاسته گردد.  -6
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 های کار:  تامین نور کافی و مناسب در محیط

ق يابد. نور مناسب از طري در محيطهاي كاري با نور مناسب امكان بروز هر نوع حادثه نيز كاهش مي

ي كافي بايست داراي روشناي اين نور مي  طبيعي و مصنوعي و يا هر دو تامين ميگردد. استفاده از نور

 بوده، خيره كننده نباشد و بطور يكسان پخش شده باشد .

 عوارض ناشی از ازدیاد نور:

مهمترين عارضه ناشي از ازدياد نور است. اين حالت در اثر برخورد مستقيم نور به چشم و  خیرگی:

 ع تابش نور از سطوح شفاف به چشم بوجود ميآيد.يا انعكاس شعا

احساس ناراحتي و درد در چشم، كم شدن حس بينايي، ترس از نور و ريزش اشك عالئم خیرگی: 

آيد. مثاًل زماني كه منبع نور به طور مستقيم در ميدان ديد كارگر قرار گيرد باعث بروز  پديد مي

سبت منابع روشنايي بايستي به فواصل مناسبي ن خيرگي ميشود براي جلوگيري از بروز اين مشكل

 به هم نصب شود.

 عوارض ناشی از کمبود نور:

در كارگاههائيكه نور مناسب و كافي وجود نداشته باشد بخصوص در مورد كارهاي ظريف و دقيق 

 باعث اختال ل و كاهش بينايي خواهد شد.

موس ميلي نسبت به كار و نيستاگ سرگيجه خستگي، بي  اين عوارض شامل فشار در چشم، سردرد، 

 ) بيماري نيـسـتاگـموس سـبب بـروز حـركـات غيـر طبيعي در چشم مي شود.(باشد. اي مي حرفه

 :گردد چه عاملی سبب بروز نیستاگموس در معدنچیان می

 آيد. اگر كمبود نور به مدت طوالني ادامه داشته باشد اين عارضه بوجود مي 
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ن گردند. بدي گران معمواًل وقت خروج از معدن متوجه اين عارضه ميدر بيماري نيستاگموس كار 

ه لرزد. اين عارض كنند كه اشياء جلوي چشمشان مي ترتيب كه به مدت چند لحظه احساس مي

ريع ممكن است يك يا هر دو چشم را گرفتار سازد.تامين روشنايي در معادن سبب محو س

 كند: رض ناشي از كمبود يا ازدياد نور را تشديد ميعواملي كه عواگردد. نيستاگموس معدنچيان مي

 خستگي فكري، خستگي چشمي، سن   

 منابع نور: 

توان  براي روشنايي كارگاهها از دو منبع نور طبيعي )نور خورشيد( و نور مصنوعي )الكتريكي( مي   

 استفاده نمود.

 روشنایی طبیعی:

 باشد. و يكي از منابع مهم تامين انرژي نوراني مي ترين وسيله روشنايي ترين و ارزان نور آفتاب سالم

 تر از روشنايي روز بايستي به نكات زير توجه نمود: به منظور استفاده بهتر و صحيح

 هاي آن براي رساندن نور به همه قسمتها  در صورتي كه كارگاه يا محل كار بزرگ باشد و پنجره

  اي استفاده شود. هكافي نباشد بايد در قسمتهايي از سقف از پوشش شيش

 ايبان داشته ها س براي جلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد در تابستان بهتر است باالي پنجره

  باشد.

  براي استفاده بيشتر از نور آفتاب بايد سقف كارگاه و ديگر سطوح منعكس كننده نور به رنگ روشن

  بوده تا نور را بهتر منعكس كند.

  محل كار برسد بايستي با توجه به نوع كار، تابش نور و آفتابي بودن محل براي اينكه نور كافي به

  اي كارگاه متناسب با مساحت كف كارگاه باشد. ها و يا سقف شيشه مجموع سطوح پنجره
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 در طرح روشنایی مصنوعی برای محیط کار این نکات باید مورد توجه قرار گیرد:

 امكان به روشنايي روز نزديك باشد.نور حاصله از منابع روشنايي بايد تا حد  -

نگ ها به ر سقف و قسمت بااليي ديوارها معمواًل به منظور افزايش راندمان روشنايي وارده از پنجره -

 روشن و قسمت پايين ديوارها براي ايجاد شرايط آسايش به رنگ تيره رنگ آميزي ميشوند. 

ه طور اندازه كافي بوده و بر كليه سطوح محيط كار بمقدار نور حاصله از منابع روشنايي بايد ثابت و به  -

 يكنواخت توزيع شود تا از بوجود آمدن سايه و زواياي تاريك جلوگيري شود.

 تعمير و سرويس به موقع منابع روشنايي  -

 تميز و پاک نمودن نورگيرها به طور مرتب   -

 راهنماي مناسبي باشد: تواند در مورد ميزان نور براي كارگاههاي مختلف ارقام زير مي -

 کار محل
میزان روشنایی مطلوب بر 

 حسب لوکس*

 822-12 كارهاي بزرگ

 312 -812 كارهاي ظريف

 8222 -122 كارهاي بسيار ظريف
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 :فرم ارزيابي روشنايي عمومي كارگاه. 6

 الف ـ اطالعات كارگاه

 كد كارگاه: ه فرعي: شاسي سازي و جوشكارينام كارگاه اصلي: كاخانه كوشش كاران       نام كارگا

 □عصر و شب             □صبح و عصر            ■بندي:      صبح شيفت

 نفر5هاي مونتاژ(         تعداد شاغلين در هر شيفت:  نوع توليد: توليد شاسي)چهار چوب دستگاه

 ابعاد كارگاه)متر(:

 619(CM).ارتفاع متوسط سطح كار: 0       1.ارتفاع جانبي: 2    61.عرض: 1    29طو ل:  .6

 ٪19.درصد شيب سقف: 1          1ها از سطح كار:  .ارتفاع طراحي چراغ5

 ها و تجهيزات: تا حدودي روشن ه آميزي دستگا رنگ

 جنس سطوح داخلي بنا و ضريب انعكاس:

 ٪19سيمان ـ -.كف2         ٪15.ديوارها: آجرـ 1      ٪09.سقف: پشم شيشه با فويل آلومينيوم ـ6

 ■توأم       □مصنوعي        □سيستم تامين روشنايي: طبيعي

 □غير مستقيم   □نيمه مستقيم            ■سيستم روشنايي:    مستقيم

 ■وجود ندارد             □ذرات معلق موثر بر روشنايي در محيط:      وجود دارد

 ب ـ مشخصات سيستم روشنايي

 ا:ه چيدمان چراغ

 6.تعداد المپ در هر چراغ:2     5.تعداد چراغ در هر رديف:1         2: تعداد رديف چراغ .6

 ٪ 9هاي سوخته: .درصد المپ1    9هاي سوخته:  .تعداد المپ5        65ها: . تعداد كل چراغ0

 ها: الگوي چيدمان چراغ

 □يك رديف اي(در خطي ناپيوسته)نقطه        □خطي پيوسته      □اي منفرد نقطه

 □منابع روشنايي در حاشيه كارگاه       □خطي پيوسته در يك رديف       ■اي در چند رديف نقطه

 ها و توان مصرفي: نوع چراغ

 □.گاز سديميW159( ■        0) .گاز جيواي2         □.فلؤرسنت1        □اي يا هالوژنه .رشته6

 □نامناسب                 ■مناسب    تناسب منبع روشنايي با نوع وماهيت كار:     

 □نامطلوب                 ■ها:                              مطلوب وضعيت نگهداري چراغ

 □نا مطلوب                 ■نظافت سطوح داخلي بنا:                              مطلوب

 ■خير                       □بلي     وجود سايه روشن:                                  
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 ج(ارزيابي:

 معيار مثبت             معيار منفي        موارد تشخيص مطلوبيت                                                  

 □ردازير استاند     ■طبق استاندارد                                                   متوسط شدت روشنايي كارگاه

 □نامطلوب               ■طراحي سيستم روشنايي)تعداد چراغ،ارتفاع،چيدمان(                       مطلوب  

 □وب نامطل              ■دهي و تناسب با كار(               مطلوب   تناسب نوع منابع روشنايي)از نظر رنگ

               □نامطلوب               □مطلوب                درخشندگي(       -خصوصيات سطوح داخلي)ضريب انعكاس

               □امطلوب ن             ■مطلوب        ران توسط منبع روشنايي يكدستي توزيع توزيع روشنايي و عدم آزار كارگ

                        □نامطلوب             ■هاي سوخته                      مطلوب    داري سيستم روشنايي و تعويض المپ نگه

 توضيحات:

         ■نظر نهايي:                                                     مطلوب است                                   

 □              سيستم تامين روشنايي كارگاه                          معيوب ونياز به اصطالحات       

 □نامطلوب است                                                                                                   
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 شهرک صنعتي-آدرس: ابركوه  الف(    نام شركت: كوشش كاران

 5تعداد كارگران:            6شيفت كاري:        نام گارگاه: جوشكاري ـ شاسي سازي          

 نوع المپ: جيوه اي گازي  نوع كاليبراتور: داخلي  HAGNER-EC6ب( نوع و ومد ل نورسنج: 

 ـتعداد المپ خاموش:     65تعداد المپ روشن:                       نوع آرايش: نقطه اي

       2و عرضي5ديوار:طولي ها از متر عرض              فاصله المپ2متر طو ل و  5ها از يكديگر:  المپ  فاصله

 متر 6فاصله المپ از سقف: 

 ها: مطلوب وضعيت نظافت المپ  ها: متوسط وضعيت نگهداري المپ

 ٪09سقف  - ٪15ديوار آجر  - ٪19ضريب انعكاس: كف سيمان 

 داردگرد و غبار بر روشنايي سالن تاثير  -نداردسايه روشن وجود 

 توأم ■        يعيطب□  مصنوعي□سيستم تامين روشنايي:    

 غير مستقيم□  نيمه مستقيم□   مستقيم ■سيستم روشنايي:

 88ساعت:   1/1/18تاريخ:   شرايط آب و هوايي: آفتابي

 گيري: ج( جدو ل ميزان شدت روشنايي بر اساس كد ايستگاه اندازه

  (LUX)شدت روشنايي كد ايستگاه (LUX)شدت روشنايي كد ايستگاه (LUX)شدت روشنايي كد ايستگاه

P1 608 T1 720 R3 485 
P2 525 T2 730 R4 462 
Q1 620 T3 725 R5 805 
Q2 535 T4 682 R6 765 
Q3 625 R1 690 R7 780 
Q4 658 R2 770 R8 680 
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 گيري: د(پالن موقعيت منابع روشنايي بر اساس كد ايستگاه اندازه

 هاي گازي روشن المپ 

 هاي گازي خاموش المپ 

 

 گيري شدت روشنايي و پيشنهادات: ج( جدو ل نتايج اندازه

 

 

 

 

 

 لوكس 299و پيشنهادي199روشنايي عمومي حداقل 

 باشد. ي آن با استاندارد، روشنايي سالن مناسب مي گيري انجام شده و مقايسه با توجه به اندازه

 

 

 :فرم ارزيابي روشنايي عمومي كارگاه.6

 ميتك سنگ بري

 LUX195 MAX 
 LUX051 MIN 
 LUX299 استاندارد 

 تعداد كارگران در معرض 1
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 الف ـ اطالعات كارگاه

 كد كارگاه: كاري ارگاه فرعي: ماشيننام كارگاه اصلي: كاخانه كوشش كاران       نام ك

 □عصر و شب             □صبح و عصر            ■بندي:      صبح شيفت

 نفر65هاي مونتاژ       تعداد شاغلين در هر شيفت:  در دستگاه نوع توليد: توليد انواع قطعات مورد استفاده

 ابعاد كارگاه)متر(:

 619(CM).ارتفاع متوسط سطح كار: 0       1.ارتفاع جانبي: 2    61.عرض: 1    21طو ل: .1

 ٪19.درصد شيب سقف: 1          145ها از سطح كار:  .ارتفاع طراحي چراغ5

 ت: تا حدودي روشنها و تجهيزا ه آميزي دستگا رنگ

 جنس سطوح داخلي بنا و ضريب انعكاس:

 ٪19سيمان ـ -.كف2         ٪15.ديوارها: آجرـ 1      ٪09.سقف: پشم شيشه با فويل آلومينيوم ـ6

 ■توأم       □مصنوعي        □سيستم تامين روشنايي: طبيعي

 □تقيمغير مس   □نيمه مستقيم            ■سيستم روشنايي:    مستقيم

 ■وجود ندارد             □ذرات معلق موثر بر روشنايي در محيط:      وجود دارد

 

 ب ـ مشخصات سيستم روشنايي

 ها: چيدمان چراغ

 6.تعداد المپ در هر چراغ:2     5.تعداد چراغ در هر رديف:1         2: تعداد رديف چراغ .1

 ٪ 9هاي سوخته: .درصد المپ1    9وخته: هاي س .تعداد المپ5        65ها: . تعداد كل چراغ0

 ها: الگوي چيدمان چراغ

 □اي(در يك رديف خطي ناپيوسته)نقطه        □خطي پيوسته      □اي منفرد نقطه

 □منابع روشنايي در حاشيه كارگاه       □خطي پيوسته در يك رديف       ■اي در چند رديف نقطه

 ها و توان مصرفي: نوع چراغ

 □.گاز سديميW159( ■        0) .گاز جيواي2         □.فلؤرسنت1        □يا هالوژنهاي  .رشته6

 □نامناسب                 ■تناسب منبع روشنايي با نوع وماهيت كار:         مناسب

 □نامطلوب                 ■ها:                              مطلوب وضعيت نگهداري چراغ

 □نا مطلوب                 ■اخلي بنا:                              مطلوبنظافت سطوح د

 ■خير                       □وجود سايه روشن:                                       بلي
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 ج(ارزيابي:

 ثبت             معيار منفيموارد تشخيص مطلوبيت                                                      معيار م

 □زير استاندارد   ■طبق استاندارد                                                   متوسط شدت روشنايي كارگاه

 □نامطلوب               ■طراحي سيستم روشنايي)تعداد چراغ،ارتفاع،چيدمان(                       مطلوب  

 □وب نامطل              ■دهي و تناسب با كار(               مطلوب   نگتناسب نوع منابع روشنايي)از نظر ر

               □نامطلوب               □درخشندگي(                   مطلوب    -خصوصيات سطوح داخلي)ضريب انعكاس

               □امطلوب ن              ■مطلوب        وشنايي ر يكدستي توزيع توزيع روشنايي و عدم آزار كارگران توسط منبع

                        □نامطلوب             ■هاي سوخته                      مطلوب    داري سيستم روشنايي و تعويض المپ نگه

 توضيحات:

         ■                         نظر نهايي:                                                     مطلوب است          

 □سيستم تامين روشنايي كارگاه                          معيوب ونياز به اصطالحات                     

 □نامطلوب است                                                                                                   
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 شهرک صنعتي-آدرس: ابركوه  الف(    نام شركت: كوشش كاران     

 65تعداد كارگران:   6شيفت كاري:  نام گارگاه: قطعه سازي)ماشين كاري(        

 نوع المپ: جيوه اي گازي  نوع كاليبراتور: داخلي  HAGNER-EC6ب( نوع و ومد ل نورسنج: 

 تعداد المپ خاموش: ـ     65تعداد المپ روشن:                           نوع آرايش: نقطه اي

       0و عرضي 1ها از ديوار:طولي متر عرض              فاصله المپ 0متر طو ل و  1ها از يكديگر:  المپ  فاصله

 متر 6فاصله المپ از سقف: 

 ها: مطلوب وضعيت نظافت المپ  ها: متوسط وضعيت نگهداري المپ

 ٪09سقف  - ٪15ديوار آجر  - ٪19سيمان ضريب انعكاس: كف 

 ندارد.گرد و غبار بر روشنايي سالن تاثير  -نداردسايه روشن وجود 

 توأم ■        طبيعي□  مصنوعي□سيستم تامين روشنايي:    

 غير مستقيم□  نيمه مستقيم□   مستقيم ■سيستم روشنايي:

 88ساعت:   1/1/18تاريخ:    شرايط آب و هوايي: آفتابي

 گيري: ( جدو ل ميزان شدت روشنايي بر اساس كد ايستگاه اندازهج

  (LUX)شدت روشنايي كد ايستگاه (LUX)شدت روشنايي كد ايستگاه (LUX)شدت روشنايي كد ايستگاه

P1 300 T1 315 R3 685 
P2 610 T2 344 R4 759 
Q1 510 T3 340 R5 350 
Q2 502 T4 284 R6 391 
Q3 541 R1 614 R7 635 
Q4 513 R2 641 R8 615 
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 گيري: د(پالن موقعيت منابع روشنايي بر اساس كد ايستگاه اندازه

 هاي گازي روشن المپ 

 هاي گازي خاموش المپ 

 

 گيري شدت روشنايي و پيشنهادات: ج( جدو ل نتايج اندازه

 

 

 

 

 

  لوكس 299و پيشنهادي199روشنايي عمومي حداقل 

 
 باشد. ي آن با استاندارد، روشنايي سالن مناسب مي گيري انجام شده و مقايسه با توجه به اندازه

  

 

 كميت سنگ بري

 LUX150 MAX 
 LUX299 MIN 
 LUX299 استاندارد 

 عرضتعداد كارگران در م 1
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 :فرم ارزيابي روشنايي عمومي كارگاه. 6
 الف ـ اطالعات كارگاه

 كد كارگاه: 6ه فرعي: مونتاژ نام كارگاه اصلي: كاخانه كوشش كاران       نام كارگا

 □عصر و شب             □صبح و عصر            ■بندي:      صبح شيفت

 نفر1هاي مونتاژ مواد غذايي و آماده تحويل           تعداد شاغلين در هر شيفت:  نوع توليد: دستگا

 ابعاد كارگاه)متر(:

 619(CM).ارتفاع متوسط سطح كار: 0       1.ارتفاع جانبي: 2    61.عرض: 1    01طو ل:  .2

 ٪19.درصد شيب سقف: 1          1ها از سطح كار:  .ارتفاع طراحي چراغ5

 ها و تجهيزات: تا حدودي روشن ه آميزي دستگا رنگ

 جنس سطوح داخلي بنا و ضريب انعكاس:

 ٪19يمان ـ .س2         ٪15.ديوارها: آجرـ 1      ٪09.سقف: پشم شيشه با فويل آلومينيوم ـ6

 ■توأم       □مصنوعي        □سيستم تامين روشنايي: طبيعي

 □غير مستقيم   □نيمه مستقيم            ■سيستم روشنايي:    مستقيم

 ■وجود ندارد             □ذرات معلق موثر بر روشنايي در محيط:      وجود دارد

 
 ب ـ مشخصات سيستم روشنايي

 ها: چيدمان چراغ

 6.تعداد المپ در هر چراغ:2      1.تعداد چراغ در هر رديف:1         2: رديف چراغ تعداد .2

 ٪20هاي سوخته: .درصد المپ1     1هاي سوخته: .تعداد المپ5         61ها: . تعداد كل چراغ0

 ها: الگوي چيدمان چراغ

 □يفاي(در يك رد خطي ناپيوسته)نقطه        □خطي پيوسته      □اي منفرد نقطه

 □منابع روشنايي در حاشيه كارگاه       □خطي پيوسته در يك رديف       ■اي در چند رديف نقطه

 ها و توان مصرفي: نوع چراغ

 □.گاز سديميW159( ■        0) .گاز جيواي2         □.فلؤرسنت1        □اي يا هالوژنه .رشته6

 □نامناسب                 ■اسبتناسب منبع روشنايي با نوع وماهيت كار:         من

 □نامطلوب                 ■ها:                              مطلوب وضعيت نگهداري چراغ

 □نا مطلوب                 ■نظافت سطوح داخلي بنا:                              مطلوب

 ■خير                       □ليوجود سايه روشن:                                       ب
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 ج(ارزيابي:

 موارد تشخيص مطلوبيت                                                      معيار مثبت             معيار منفي

 ■استاندارزير          □طبق استاندار                                                  متوسط شدت روشنايي كارگاه

 □نامطلوب               ■طراحي سيستم روشنايي)تعداد چراغ،ارتفاع،چيدمان(                       مطلوب  

 □وب نامطل              ■دهي و تناسب با كار(               مطلوب   تناسب نوع منابع روشنايي)از نظر رنگ

               □نامطلوب               □مطلوب                     درخشندگي(  -خصوصيات سطوح داخلي)ضريب انعكاس

               □امطلوب ن              ■مطلوب          يكدستي توزيع توزيع روشنايي و عدم آزار كارگران توسط منبع روشنايي

                        □نامطلوب              □   هاي سوخته                      مطلوب داري سيستم روشنايي و تعويض المپ نگه

 توضيحات:

            □نظر نهايي:                                                     مطلوب است                                   

 ■حات                     سيستم تامين روشنايي كارگاه                          معيوب ونياز به اصطال

 □نامطلوب است                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 



59 | P a g e  
 

 

 شهرک صنعتي-آدرس: ابركوه  الف(    نام شركت: كوشش كاران         

 1تعداد كارگران:            6ت كاري: شيف       6نام گارگاه: مونتاژ      

 نوع المپ: جيوه اي گازي  نوع كاليبراتور: داخلي  HAGNER-EC6ب( نوع و ومد ل نورسنج: 

 7تعداد المپ خاموش:     61تعداد المپ روشن:                       نوع آرايش: نقطه اي

      0و عرضي1ها از ديوار:طولي فاصله المپ    متر عرض          0متر طو ل و  1ها از يكديگر:  المپ  فاصله

 متر 6فاصله المپ از سقف: 

 ها: مطلوب وضعيت نظافت المپ  ها: متوسط وضعيت نگهداري المپ

 ٪09سقف  - ٪15ديوار آجر  - ٪19ضريب انعكاس: كف سيمان 

 نداردگرد و غبار بر روشنايي سالن تاثير  -نداردسايه روشن وجود 

 توأم ■       طبيعي□  مصنوعي□ايي:    سيستم تامين روشن

 غير مستقيم□  نيمه مستقيم□   مستقيم ■سيستم روشنايي:

 88ساعت:   1/1/18تاريخ:   شرايط آب و هوايي: آفتابي

 گيري: ج( جدو ل ميزان شدت روشنايي بر اساس كد ايستگاه اندازه

  (LUX)شدت روشنايي ايستگاه كد (LUX)شدت روشنايي كد ايستگاه (LUX)شدت روشنايي كد ايستگاه

P1 87 T1 314 R3 670 
P2 416 T2 263 R4 277 
Q1 105 T3 133 R5 152 
Q2 135 T4 88 R6 271 
Q3 445 R1 580 R7 350 
Q4 324 R2 672 R8 425 

 

 
 
 

 

 
 



60 | P a g e  
 

 گيري: د(پالن موقعيت منابع روشنايي بر اساس كد ايستگاه اندازه

 هاي گازي روشن المپ 

o هاي گازي خاموش المپ 

 

 هادات:گيري شدت روشنايي و پيشن ج( جدو ل نتايج اندازه

 

 

 

 

 
 لوكس 299و پيشنهادي199روشنايي عمومي حداقل 

            

سبت ن ي آن با استاندارد، روشنايي سالن مناسب نبوده و گيري انجام شده و مقايسه با توجه به اندازه 

 هاي سوخته اقدام گردد. به المپ

 
 

 كميت سنگ بري

 LUX111 MAX 

 LUX11 MIN 
 LUX299 ستانداردا 

 تعداد كارگران در معرض 1
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 1. فرم ارزيابي روشنايي موضعي

 

اطالعات كلي: -الف  

 5دستگاه      تعداد كارگر:   سازي      نوع توليد: شاسي نام كارگاه: جوشكاري وشاسي

سا ل      شغل قبلي: تراشكار 1دستگاه ساب         سابقه كار در اين شغل: شغل اصلي: كار با   

ساعت 1سا ل        مدت زمان كار روزانه:  1سابقه كار در شغل قبلي:   

□متناوب           □نشسته             ■وضعيت كار:     ايستاده  

لوكس 599شدت روشنايي مورد نياز براي انجام كار:   

اي گازي    نوع منابع تامين روشنايي موضعي:  ن روشنايي عمومي محل كار: المپ جيوهنام منابع تامي

وات 699رشته   

گيري موضعي:  نتايج اندازه -ب  

     06/ 5/0 گيري: تاريخ اندازه     HAGNER EC6نام و مد ل دستگاه نورسنج: 

 صبح 69گيري: ساعت اندازه  

  LUX 519 ج(      LUX 561 ب(    LUX509 الف( شدت روشنايي روي سطح كار محدوده ديد:  

 درخشندگي در محدوده ديد:

 درخشندگي وضعيت
1cd/m 

درخشندگي  وضعيت
1cd/m 

درجه پايين  05محدوده ديد  - روي سطح كار در بيشتر زمان

 خط ديد
- 

 - روي ديوار يا سطح مقابل - رويت
 - روي ديوار يا سطح مقابل - روي سطح كار حداقل

 - هاي مقابل روي پنجره - كار حداكثرروي سطح 
 - هاي ميدان ديد درخشندگي چراغ - درجه به راست 05محدوده ديد 
 - هاي ميدان درخشندگي بين چراغ - درجه به چپ 05محدوده ديد 

درجه به باالی  30محدوده دید 

 خط دید

 - درخشندگي كف كارگاه -

 - ديد - درجه باالي خط ديد 05محدوده ديد 

 گيري آن مقدور نبود. گيري درخشندگي، اندازه دليل نداشتن دستگاه اندازه به
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 ارزيابي: -ج

معيار مثبت   معيار تشخيص مطلوبيت

 )مطلوب(

معيار منفي 

 )نامطلوب(

 □ ■ شدت روشنايي موضعي

 □ □ درخشندگي سطوح و منابع روشنايي

 □ ■ تناسب نوع منبع روشنايي موضعي

 □ ■ يي موضعيدهي منبع روشنا رنگ 

محل قرارگيري و زواياي تابش روشنايي 

 موضعي

■ □ 

 مطلوب نظريه نهايي سيستم تامين روشنايي

 توضيحات ضروري:
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 فرم ارزيابي روشنايي موضعي. 1

 

اطالعات كلي: -الف  

65نام كارگاه: تراشكاري و قطعه سازي      نوع توليد: قطعات مختلف دستگاه      تعداد كارگر:   

سا ل      شغل قبلي:   ـ 0اصلي: تراشكاري        سابقه كار در اين شغل:  شغل  

ساعت 1سابقه كار در شغل قبلي: ـ        مدت زمان كار روزانه:   

□متناوب           □نشسته             ■وضعيت كار:     ايستاده  

لوكس 599شدت روشنايي مورد نياز براي انجام كار:   

اي گازي    نوع منابع تامين روشنايي موضعي:  شنايي عمومي محل كار: المپ جيوهنام منابع تامين رو

وات 699رشته   

گيري موضعي:  نتايج اندازه -ب  

     06/ 5/0گيري:  تاريخ اندازه     HAGNER EC6نام و مد ل دستگاه نورسنج: 

 صبح 69گيري: ساعت اندازه  

 LUX ج(      LUX 229 ب(    LUX099 شدت روشنايي روي سطح كار محدوده ديد:  الف( 

269  
 درخشندگي در محدوده ديد:

 گيري آن مقدور نبود. گيري درخشندگي، اندازه به دليل نداشتن دستگاه اندازه

ارزيابي: -ج  

معيار مثبت   معيار تشخيص مطلوبيت

 )مطلوب(

معيار منفي 

 )نامطلوب(

 ■ □ شدت روشنايي موضعي

 □ □ يدرخشندگي سطوح و منابع روشناي

 ■ □ تناسب نوع منبع روشنايي موضعي

 □ ■ دهي منبع روشنايي موضعي رنگ 

محل قرارگيري و زواياي تابش روشنايي 

 موضعي

□ ■ 

 معيوب و قابل اصالح نظريه نهايي سيستم تامين روشنايي

 توضيحات ضروري:
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 41فرم ارزيابي روشنايي موضعي

 

اطالعات كلي: -الف  

65ترشي      تعداد كارگر:  ه سازي      نوع توليد: سوراخ كاري و كفنام كارگاه: فرز و قطع  

سا ل      شغل قبلي:   مونتاژكار 1كاري(        سابقه كار در اين شغل:  شغل اصلي: فرزكاري)مته  

ساعت 1سا ل        مدت زمان كار روزانه:  1سابقه كار در شغل قبلي:   

□متناوب           □شستهن             ■وضعيت كار:     ايستاده  

لوكس 599شدت روشنايي مورد نياز براي انجام كار:   

اي گازي    نوع منابع تامين روشنايي موضعي:  نام منابع تامين روشنايي عمومي محل كار: المپ جيوه

وات 699رشته   

گيري موضعي:  نتايج اندازه -ب  

      06 /5/0گيري: تاريخ اندازه     HAGNER EC6نام و مد ل دستگاه نورسنج: 

 صبح 69گيري: ساعت اندازه 

 LUX ج(      LUX 009 ب(   LUX529 شدت روشنايي روي سطح كار محدوده ديد:  الف( 

015  
 درخشندگي در محدوده ديد:

 گيري آن مقدور نبود.  گيري درخشندگي، اندازه به دليل نداشتن دستگاه اندازه

 ارزيابي: -ج

ر مثبت  معيا معيار تشخيص مطلوبيت

 )مطلوب(

معيار منفي 

 )نامطلوب(

 □ ■ شدت روشنايي موضعي

 □ ■ درخشندگي سطوح و منابع روشنايي

 □ ■ تناسب نوع منبع روشنايي موضعي

 □ ■ دهي منبع روشنايي موضعي رنگ 

محل قرارگيري و زواياي تابش روشنايي 

 موضعي

■ □ 

 مطلوب است نظريه نهايي سيستم تامين روشنايي

 حات ضروري:توضي
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 مقدمه:
در طو ل جنگ جهاني دوم، زماني كه فن آوري و علوم انساني،براي اولين بار به طور منظم با روشي 

هماهنگ مورد استفاده قرار گرفتند،علم ارگونومي به عنوان تخصصي شناخته شده پيشرفت 

ه در به گونه اي ككردتوجه به اين علم ،خصوصا در اروپا و اياالت متحده به سرعت افزايش يافت 

به تاسيس اولين انجمن ارگونومي ملي درانگلستان انجاميد و ازآن زمان بود كه واژه  6000سا ل 

 ارگونومي مورد استفاده قرار گرفت.

 ارگونومی چیست؟

به معني قاعده و قانون مشتق شده  Nomosبه معني كار و  ergoواژه ارگونومي از دو لغت يوناني 

ده امريكا،اغلب از عبارت مهندسي عوامل انساني استفاده مي شود.هدف است. در اياالت متح

سالمت ارگونومي طراحي وسايل سيستم هاي فني و وظايف براي افزايش و بهبود ايمني بهداشت و 

  و راحتي كارايي انسان است.

 
 ن دارگونومي، با توجه به توانايي جسمي و رواني و همچنين محدوديتهاي انساني، از پديد آم

 محيط كار يا شرايط زندگي ناايمن،ناسالم،ناراحت و يا غير مفيد جلوگيري مي كند.

 :در ارگونومي عوامل متعددي نقش دارند كه عبارتند 

 وضعيت و حركات بدن 

 اطالعات و عمليات 

  كنتر ل ها 

 وظايف و مشاغل 
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 سالمتی شغلی

 مواردي كه در سالمتي شغل داراي اهميت مي باشد عبارتند از:

 انطباق شغل با توانايي افراد .6

 . كنتر ل فرد بر روي كار1

 . افزايش مهارت2

 . ايجاد اين فرصت كه افراد بتواند روابط مناسبي با همكاران داشته باشند0

 . جلوگيري از حركات تكراري5

 . جلوگيري از تبعيض و خشونت1

 . جلوگيري از استرس هاي ناشي ازكار1

 استرس شغلی

 تاري ، جسمي و رواني به عامل استرساسترس يك پاسخ رف

 :از عوامل ايجاد استرس مي توان موارد زير را نام برد

   استرسورهاي سازماني مثل عدم تشويقهاي مالي كاركنان 

  استرسورهاي فردي عدم شفافيت نقش كاركنان 

 استرسورهاي محيط كار 

  استرسورهاي فيزيولوژيكي 

 استرسورهای محیط کار عبارتند از:

 ط كاريشراي 

  عدم امنيت كاري 

 عواقب استرس شغلی در محیط کارعبارتند از :

 . بيماري6

 . غيبت از كار1

 . عدم رضايت شغلي2

 . تاخير0

 . حوادث در محيط كار5

 . كاهش بهره وري1

 . كاهش انگيزه1

 . كاهش قدرت تصميم گيري1
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يريتي اقدام تم مدجهت پيشگيري از استرس و كنتر ل آن نيازمند اين مي باشد كه توسط سيس

 نمود و با درنظر گرفتن موارد زير براي كنتر ل آن گام برداشت:

 مرحله اول : شناسایی مشکل

 مربوط به نوع كار 

 مربوط به سازمان 

 مربوط به محيط كار 

 گام دوم : طراحی مجدد

 الويت بندي استراتژِي 

 گام سوم : ارزیابی

 رزيابي كوتاه و دراز مدتا 

 .اي كارنه تنها سالمتي ، بلكه بازدهي و كيفيت توليد را نيز متاثر مي كندطراحي مناسب ايستگاهه

 

 مواردی که در طراحی ایستگاههای کاری در نظر گرفته می شوند عبارتند از:

 طراحي ايستگاههاي كار جهت رسيدن به يك توليد محصو ل معين 

  حذفPosture نامناسب و حركات تكراري 

 تگاههاي كارقابل تنظيم بودن وسايل در ايس 

  در نظر گرفتن متغيير شخص انجام دهنده كار همراه با اندازه گيري و در نظر گرفتن حدود

 TLV آستانه مجاز
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 متدهای مورد استفاده ارگونومی جهت ارزیابی محيط کار

 :ارزیابی فردی 

 تكميل پرسشنامه

 مصاحبه با كارگر و مديريت

 :ارزیابی محیطی 

شناس با ابزار و وسايل موجود در دسترس انجام مي گيرد كه اين ارزيابيها ارزيابي محيط توسط كار

 انجام داد.   VIDEO Technique را مي توان توسط

 
 

 شامل : توان با آن ارزيابي محيطي انجام داد يي كه ميتعدادي ازاين ابزارها 

(Plibel method) 

هيه است سبب ايجاد جراحتي تروش تشخيص فاكتورهاي استرس زا اسكلتي و عضالني كه ممكن 

 شده است. 

(OWAS) 

 (Action Categories for working Postureروشي است كه وضعيت بدن را در حالي كه )

 در حا ل انجام كار مي باشد بررسي مي نمايد.

(RULA) 

 .ارزيابي سريع وضعيت باالتنه در هنگام انجام حركات تكراري  را مورد بررسي قرارميدهد

 ستن درارگونومیتعریف نش

نشستن حالتي از وضعيت بدن را شامل مي شود كه وزن بدن توسط نقاط مورد اتكا موجود در ناحيه 

 مربوط به لگن خاصره با استخوانها و پوشش عضالني نرم به اطراف منتقل مي شود.
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 در كل وضعيت و حالت بدن در موقع نشستن به چندين عامل بستگي دارد .

 ند از:این عوامل عبارت

 نوع صندلي مورد استفاده و طراحي آن 

 رفتار هاي فردي در نحوه نشستن 

 نقش ستون فقرات در نشستن

 .كمر يكي ازمهمترين اعضاي بدن مي باشد كه در باالتنه و پايين تنه نقش مهمي رابرعهده دارد 

 اي دنده ه ستون فقرات از باال توسط مهرهاي گردن و از پايين مهره اي پشت و از دو طرف توسط

 قفسه سينه احاطه شده و فيكيس گرديده  اند.

   قابل ذكر است است ستون فقرات در ناحيه لگن به استخوان خاجي متصل مي باشد. در حالت

مي باشد و اين حالت و وضعيت در ستون  S طبيعي ستون فقرات قوس خاصي دارد كه به شكل

 ت مستقيم خود را حفظ نماييد.متفاوت حال posture فقرات به تنه اجازه مي دهد در
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 آنتروپومتری چيست ؟

Anthroposبه معني انسان و : Metrin  به معني اندازه گيري مشتق شده است. آنترو پومتري

ختلف م بعنوان شاخه اي از فيزيكا ل آنتروپولوژي تعريف شده است كه به اندازه هاي بدن شامل ابعاد

عمقها، ابعاد اختصاصي فردي مانند : ارتفاعها، پهناها،  پردازد.، ميدان و قدرت عضالت بدن مي 

 فاصله ها، محيطها و انحناها اندازه گرفته مي شوند.

  
 

 :گیرد گیری بدن به دو صورت انجام می اندازه

 اندازه گیری استاتیک

 .ابعاد ساختاري ، ابعادي هستند كه در شرايط ثابت شده ) استاتيك ( اندازه گيري مي شوند

الزم به ذكر است كه ابعاد بدن بصورت تابعي از سن و جنس تغيير كرده و در جمعيتهاي مختلف 

متفاوت است.براي مثا ل در مورد سن ،طو ل قد و ساير ابعاد مربوط به آن تا اواخر نوزده سالگي يا 

انسالي و ياوائل بيست سالگي افزا ش مي يابد تا دوران ميانسالي ثابت مي ماند و در اواسط دوران م

  اوائل پيري كاهش مي يابد.
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 اندازه گیری دینامیک

 اين ابعاد در شرايطي اندازه گيري مي شود كه بدن در حا ل انجام كار فيزيكي مي باشد براي مثا ل

چرخاندن فرمان اتومبيل يا دراز كردن دست براي برداشتن نمكدان از روي ميز كه اندامهاي بدن 

  د.بطورهماهنگ عمل مي كنن

 

مي توان اطالعات مستقيمي از وجود  طول زمان نشستن و فشار وارده به دیسک کمر

بارموجود وارد بر ديسك و كمررا با اندازه گيري فشاري كه به ديسك كمر وارد مي آيد محاسبه 

% كمتر از افرادي است كه بر  25ايستاده  كرد. فشاروارده به كمر و ديسك در آن ناحيه در حالت

  ندلي بدون پشتي مي نشينند و تنه به طرف جلو خم مي گردد.روي ص

 

 

وضعيت  كاران ارگونومي گيريم در شركت كوشش در پايان با توجه به مطالب گفته شده نتيجه مي

مناسبي داشته و در جهت سالمتي كارگران عالوه بر مهندسين كه در طراحي ابزار و وسايل  كار 

شيوه درست انجام  دن دارند شخص كارگران نيز با رعايتوضعيت ب  نقش مهمي جهت حفظ صحيح

 توانند مهمي داشته باشند. كار و ترک عادات كاري نامناسب مي
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 ارگونومی در کارخانه: مشکالت  
 باشد: در كارخانه با توجه به مشاهدات انجام شده مشكالت ارگونومي به شرح ذيل مي 

 در بعضي قسمتها ها و صندلينامناسب بودن ابزار كار مانند ميزها ـ 6

 خسته كننده بودن كار و نبود يك سيستم گردش در كارـ 2

رعت سشغلي كاركنان، كاهش  استرسباعث افزايش ـ  بي توجهي به حقوق و مزاياي كاركنان كه 3

 گردد. ، افزايش حوادث ناشي از كار و ... تأثير ميتوليد كاال

هاي اسكلتي  مدت طوالني، احتما ل ابتال آنها به بيماري پوسچرهاي نامناسب بعضي از كاركنان به -4

 دهد. افزايش ميعضالني را   ـ

كارخانه  هاي بعضي از قسمتكنتر ل فاكتورهاي فيزيكي )گرما ، سرما ، صدا ، ارتعاش ، نور( در  -5

 باشد. مناسب نمي

ا تناسب بين باشد ام ميرغم اينكه داراي تجربه كافي  بعضي از افراد به دليل داشتن سن باال، علي1 -

 . ها استفاده شود وجود ندارد و بايد از افراد جوان و با تجربه در اين قسمت كار و توانايي كارگر

سازي با توجه به سختي كار ميزان زمان استراحت كاركنان كافي نبوده و نسبت  شاسي  در قسمت-1

 به اين امر هم بايد توجه گردد.

بر ميزان دقت افراد تأثير گذاشته و رفتار و اعما ل ناايمن  اط كارگاهعدم بهينه رنگ در اكثر نق-0

براي هر كدام از اين مشكالت توصيه و راهكارهايي به مسؤلين و كاركنان ارائه شده كه با انجامدادن 

توان به حدااقل رسانيد و سرعت توليد و  هاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از كار را مي آنها هزينه

 اال را افزايش داد.وري ك بهره

 

 تصاويري از طراحي ارگونومي 
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 مقدمه:

بيماريهاي شغلي بيماريهايي هستند كه به دليل خصلت كار و در محيط كار كه داراي عوامل زيان 

آور اثرگذار بر سالمت شاغلين هستند بوجود مي آيند عليرغم اينكه بنظر مي رسد اينگونه بيماريها 

ساير بيماريها برخوردارند، شواهد نشان دهنده آن است كه گروه عظيمي از شيوع كمتري نسبت به 

از افرادي كه به نوعي شاغل محسوب ميشوند خصوصاً در كشورهاي در حا ل توسعه مبتال به اينگونه 

بيماريها هستند. بيماريهاي شغلي در صورت بروز و ابتال مي توانند فرد مبتال را ناتوان از انجام 

 بعد از بيماري قلبي و عروقي ، بيماري ها و صدمات ناشي از كار بيشترين ميزان يندفعاليّت ها نما

نشستن  از كارمندان به دليل شكل نادرست ٪21ها را در كشور به خود اختصاص مي دهد.  بيماري

بر  . بروز بيماريهاي شغلي مي تواند.هاي اسكلتي و عضالني قرار دارند معرض ناراحتيهنگام كار در 

 :دو عامل پيشگيري كننده كاهش يابد اساس

 كنتر ل و ارزيابي مداوم در محيط كار  .1

 معاينات قبل از استخدام ومعاينات دوره اي .2

بیماریهای شغلی در صورت تشخیص زودرس در مراحل اولیه قابل پیشگیری و کنترل 

 است.

 عوامل اثرگذار بر سالمت شاغلین چیست؟

هر كدام مي تواند براي كارگران و ساير افرادي كه به محيط كار داراي عوامل مختلفي است كه 

 گونه اي در معرض آن قرار گيرند سالمت آنها را تهديد نمايد مانند:

 عوامل شيمايي محيط كار  .1

 عوامل فيزيكي محيط كار  .2

 عوامل بيولوژيكي محيط كار  .3

 عوامل ارگونوميكي و رواني محيط كار .4

 یست بلکه شرایط، تفکّر شخص وعدم رعایتمحیط کار به تنهایی عامل بیماری زایی ن

 اصول بهداشت نیز از عوامل تشدید کننده می باشد.
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بيماريهاي شغلي داراي مدّت مسئوليت هستند و آن مدتي است كه كارگر بعد از قطع تماس با 

عوامل بيماريزاي محيط كار، عالئم بيماري را بروز مي دهند، در اين صورت است كه بيماري او ناشي 

 ز كار شناخته مي شود.ا

 مدّت مسئوليت

در مدت زماني كه كارگر در محيط آلوده و بيماريزا كار مي كند، طبيعي است كه مسئوليت هر نوع 

خطر از جانب محيط كار كه كارگر را تهديد كند با كارفرما است عالوه بر آن حتّي زماني كه كارگر 

 كار بر عهده كارفرما است. از كار خود جدا شد در صورت بروز بيماري ناشي از

تمامي مشاغل داراي خطراتي هستند كه بايد آنها را شناخته و راه هاي جلوگيري از آنها را به كار 

 بست:

  كارگري كه در واحد صنعتي با جيوه، سرب و يا مواد شيميايي سر وكار دارد. ممكن است

 ثر گرد و غبار يا گازهايدچار مسموميت حاد و يا يك بيماري مزمن شود. كارگر معدن در ا

 معدني، دچار بيماري ريوي مي شود. 

  .كشاروزان در معرض سموم ممكن است دچار بيماري شوند 

  رانندگان، خلبانان و كساني كه در كارگاه هاي پر صدا كار مي كنند دچار عوارض كاهش

 شنوايي خواهند شد. 

  ي و بيماريهاي پوستي، تنفسافرادي كه با مواد شيميايي سر و كا دارند ممكن است به… 

 . شوند دچار

  كارمندان اداري به علّت بي حركتي و يا كم تحركي و يا كار در نور ضعيف و غير استاندارد

 مي توانند دجار بيماريهاي اسكلتي، عضالني و چشمي شوند.

 بیماریهای شغلی بر حسب عامل فیزیکی مولد بیماری در محیط کار عبارتند از:

عوارض ناشي از گرما كه ممكن است دچارگرفتگي عضالني، گرمازدگي، جوش  بيماريهاي و .1

 هاي گرمايي شوند. 

بيماريها و عوارض ناشي از سرما كه ممكن است دچار يخ زدگي، هيپوترمي يا كاهش  .2

 حرارت مركزي بدن و آسم و روماتيسم شود. 

درت مت چشم و قبيماريها و عوارض ناشي از نور، سبب ايجاد خستگي اعصاب، كاهش سال .3

 بينايي و عدم دقّت عمل دركار و كاهش رغبت در كار. 
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بيماريها و عوارض ناشي از صدا، سبب ايجاد كري شغلي، افزايش فشار خون ، كم خوابي،  .4

 . شود …عصانيت و 

بيماريها و عوارض ناشي از ارتعاش سبب ايجاد ضايعات استخواني، ضايعات بافت هاي نرم،  .5

 دد. ضايعات مفصلي مي گر

بيماريها و عوارض ناشي از تشعشعات يونزان و غير يونيزان سبب بوجود آمدن ضايعه در  .6

 مراكز خونساز، ضايعات دستگاه گوارش، ضايعات سيستم اعصاب مركزي خواهد شد.

بیماریهای شغلی را بر حسب عامل شیمیایی و تأثیرات آن بر روی ارگان های بدن می 

 رد:توان به صورت ذیل دسته بندی ک

مواد التهاب آور كه محرک و داراي اثر سوزاننده و تاو ل زا بوده سبب متورم شدن سطوح  .1

مخاط مرطوب مي شود و قسمت فوقاني دستگاه تنفس را مورد حمله قرار مي دهد مانند 

آلدئيدها، فرمالدئيدها، گرد و غبار، آمونياک، اسيد كروميك، گارهاي سولفور و سولفوريك 

، ه تنفسي تحتاني را تحت تأثير قرار مي دهند مانند تري كلريد آرسنيكتعدادي نيز دستگا

  …بي اكسيد و تري اكسيد ازت و 

كه به علّت اختال ل در اكسيداسيون نسوج سبب خفگي خواند شد كه  مواد خفگی آور: .2

 خود دو دسته اند خفقان آور ساده و خفقان آور شيميايي. 

 :كه از نظر فيزيولوژيكي بي اثر بود بطور كلي با گازهايي هستند  مواد خفقان آور ساده

رقيق كردن هوا و اكسيژن موجود در هواي تفنسي سبب كاهش اشباع خون از اكسيژن مي 

  …شود مانند اتان و متان و 

 :به علّت اثراتي كه دارند از عمل حمل اكسيژن توسط خون از  مواد خفقان آور شیمیایی

يژنه كردن نسوج را، هر چند هم كه خون داراي اكسيژن ريه ها جلوگيري مي كنند و يا اكس

 …كافي باشد به هم مي زنند مانند اكسيد دو كربن، سيانوژن، اسيد سيانيدريك و 

كه بدون عوارض شديد سيستميك اثر مي گذارند تعدادي از آنها  مواد بیهوشی آور مخدر: .3

ركيبات د هيدروكربورهاي استيلني، ترخوت آور بوده و بر روي سلسله اعصاب مركز تأثير دارند مانن

  …اتر، كتون هاي آلفاتيك و 

كه سبب صدمات عضوي به بعضي از اعضاء داخلي مانند كبد، كليه ها و  سموم سیستمیک: .4

ريه ها مي شود. اغلب هيدروكربورهاي هالوژنه تركيباتي هستند كه باعث تخريب سيستم خونساز 
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ند سبب بوجود آمدن مسموميّت شوند از جمله مي شوند. مواد شيميايي همچنين مي توان

 آرسنيك، آهن، روي، سرب، كروم، كادميوم، نيكل و همچنين حشره كش ها را نام برد.

ميكي و رواني به سبب خستگي هاي مفرط ناشي ار كار در اثر وبيماريهاي ناشي از از عوامل ارگون

ري و ارتقاء سطح سالمت جسمي و روحي عدم تطابق ابزار با كارگر بوجود مي آيد. لذا براي نگاهدا

كارگران در همه مشاغل بايد عوامل زيان آور محيط كار شناسايي، اندازه گيري، ارزيابي و كنتر ل 

 شده و معاينات قبل از استخدام و دوره اي به منظورهاي ذيل انجام پذيرد:

 عيين سطح سالمت شاغلين ت 

  تشخيص زودرس بيماريها و درمان آن 

 رگران براي مشاغلي كه متناسب با ظرفيت هاي جسمي و رواني آنان باشد. انتخاب كا 

  كارگر رواني –تطبيق ابزار كار با وضعّيت جسماني . 

 پيشگيري از بيماريهاي ناشي از كار 

 به خاطر داشته باشيد براي پيشگيري از بيماريهاي ناشي ار كار و ارتقاء سالمت 

 كنيد.  عوامل زيان آور محيط كار را شناسايي 

  .عوامل زبان آور را ارزيابي كنيد 

  عوامل زيان آور را كنتر ل كنيد.
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 های شغلی در کارخانه: بررسی بيماری

آور موجود و مواد بكار رفته در پروسه توليد احتما ل  كاران با توجه به عوامل زيان در كارخانه كوشش

 هاي ذيل وجود دارد: ابتال به بيماري

، اكسيد كربن، كادميوم، نيكل : با توجه به مواجهه با موادي چون منگنز، مونوـ سالن جوشكاري8

هاي پاركينسون، دفع مكرر سنگ كليه، آبريزش مكرر  كروم، بخارات فلزي احتما ل ابتال به بيماري

 بيني، سينوزيت مزمن، هموپتيزي و ... وجود دارد.

ها، مواد  ها، مشتقات نفتي، رنگ انواع حال لكاري با توجه به مواجهه به موادي چون  ـ در سالن رنگ3

زداها احتما ل ابتال به ديزوري، تكرار و اظطرار در ادرار، هماچوري، درماتيت در قسمت  شوينده، چربي

ها، پاها و صورت، خارش گلو، سرفه مزمن، تنگي نفس و تپش قلب و هيپوپيگمانتاسيون وجود  دست

 دارد.

اي نامناسب بدن احتما ل ابتال به كاهش محدودي حركات ـ در قسمت مونتاژ به علت پوسچره2

الني هاي اسكلتي ـ عض مفصلي، درد هنگام استفاده از مفاصل، آرتروز، ديسك كمر،گردن و ناراحت

 وجود دارد.

ـ در سالن ماشين كاري با توجه به اينكه كارگران اغلب به مدت طوالني در وضعيت استاتيك 3

ـ عضالني و خستگيباشند اح مشغو ل به فعاليت مي هاي زودرس  تما ل بروز و شيوع اختالالت اسكلتي 

و ديگر عوارض مرتبط شغلي وجود دارد كه به تفصيل در بحث ارگونومي در اين خصوص توضيحات 

 الزم ارائه شده است.

ي از هاي پوستي و اسكلتي عضالني ناش لذا با توجه به مطالب فوق بر آن شديم در خصوص بيماري

 تما ل بروز آن در كارگران اين كارخانه بيشتر است.كار كه اح
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 های پوستی ناشی از کار بيماری

 های پوستی ناشی از کار: علل بیماری

دانيم بيماري ناشي از كار بيماري است كه به علت اشتغا ل به يك كار و تحت تأثير  همانطور كه مي

د. به گرد اثر عوامل مختلفي حادث مي شود و اين نوع بيماري در شرايط موجود در آن كار ايجاد مي

كار بردن مواد شيميايي متنوع و متعدد در دنياي كار و صنعت از يك طرف و در محيط خانه و 

 عوارض پوستي گوناگون گرديده است.زندگي از طرف ديگر باعث به وجود آمدن 

 ند:ا كرده هاي پوستي ناشي از كار را در دو گروه اصلي و مستعدكننده تقسيم علل بيماري

 علل اصلی: -الف

 مكانيكي عوامل - 3شيميايي            عوامل -2        فيزيكي عوامل  -1

 نباتي عوامل  -5بيولوژيكي      عوامل  -4

 ند از:هاي پوستي ناشي از كار عبارت عوامل مستعدكننده در بروز بيماري عوامل مستعدکننده: -ب

 تعريق -6        فصل – 5         آلرژي – 4          جنس -3      سن -2     نژاد  -1

 نظافت -9           هاي پوستي وجود بيماري -8         رژيم غذايي -7 
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 علل اصلی:

توان به گرما و سرما و اشعه خورشيد و تشعشعات  از عوامل فيزيكي مي عوامل فیزیکی: -1

 حاصل از مواد راديواكتيو اشاره كرد.

وده و با هاي پوستي ب يكي از مهمترين علل اصلي به وجود آورنده بيماري :عوامل شیمیایی -2

 شود: توجه به نحوه تأثير به دو دسته تقسيم مي

 ها حساس كننده -ب   مواد تحريك كننده اوليه -الف

اعث به هاي ديگر بدن ب فشار و اصطكاک ابزارآالت بر روي دست يا قسمت: عوامل مکانیکی -3

 شود كه بعدها نيز ممكن است عفونتي شود. ميوجود آمدن پينه 

عوامل بيولوژيكي مانند باكتريايي و ويروسي و قارچي و پارازيتي ممكن  عوامل بیولوژیکی: -4

 هاي پوستي ناشي از كار باشند. است علل اصلي و يا تحريك كننده بيماري

 ه گردند از گرو اكثر گياهان و چوب كه سبب ايجاد ناراحتي پوستي مي عوامل نباتی: -8

 شوند. اين گياهان سبب درماتيت ميباشند.  ها مي حساس كننده

 ها: علل مستعدکننده

دهد كه حساسيت نژادهاي مختلف در  نتايج حاصل از مطالعات انجام شده نشان مي نژاد: -1

 باشد. كننده يكسان نمي مقابل مواد تحريك

با كارگران مسن و با سابقه بيشتر به كارگران جوان با مقايسه كار كم در مقايسه  سن: -2

 گردند. هاي پوستي مبتال مي بيماري

 د.باش هاي پوستي ناشي از كار در كارگران زن كمتر از كارگران مرد مي بيماري جنس: -3

ها با  عوارض پوستي آلرژيك ناشي از كار غالباً به صورت اگزمايي ناشي از حساسيت آلرژی: -4

 كند. تظاهر مي عاليمي چون خارش و اريتم

 كند.  يهاي كار را بيشتر م در محيطهاي پوستي  نور آب و هواي گرم امكان ابتال به بيماري فصل: -8
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پذير شدن آن در مقابل  شدن پوست و آسيب تعريق بيش از حد سبب نرم تعریق: -6

 شود. ها مي كننده تحريك

ه و از اين طريق يك فاكتور رژيم غذايي كارگر بر ميزان عرق تأثير داشت رژیم غذایی: -7

 باشد. هاي پوستي ناشي از كار مي مستعدكننده در بروز بيماري

اند زمينه تو خانه مي  انتقا ل مواد شيميايي محيط كار از طريق لباس كار به محيط نظافت: -5

 هاي پوستي فراهم كند. ابتالي اعضاي خانواده را نيز به بيماري

 ز کارهای پوستی ناشی ا انواع بیماری

 درماتيت حاد اگزماتوئيد  -1

 درماتيت مزمن شقاقي اگزماتوئيد  -2

 ضايعاتي شبيه آكنه و فوليكوليت -3

 پروليفيراسيورن اپيدرم -4

 تغييرات پيگمانتي -5

  ها زخم -6

 های پوستی: اصول پیشگیری از بیماری

 عدم استخدام كارگراني كه حساسيت پوستي دارند  -1

 هاي خطرناک با مواد شيميايي  ل در پستتغااش بودن اي دوره  -2

 ضرر بي مواد با خطرناک شيميايي مواد تعويض  -3

 محرک و مضر مواد به زدن دست از اجتناب و كارها كردن مكانيكي -4

 كارگاه مرتب نظافت و شستشو -5
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 كارگران توسط كننده پاک مواد و دوش و شويي دست از استفاده -6

 مناسب حفاظتي لباس و دستكش به كارگران كردن مجهز -7

 .سرد و گرم هاي محيط در خطرناک هاي پست ايجاد از اجتناب -8

 بسته كامالً  هاي سيستم از استفاده -9

 مناسب تهويه10- 
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  (MSDSبيماری اسکلتی ـ عضالنی )

 مقدمه:
م در عرصه بيماري ( امروزه بعنوان يكي از معضالت مه MSDSبيماريهاي اسكلتي ـ ماهيچه اي )

 هاي شغلي تبديل شده است. 

بنابر نظر انجمن متخصصين طب كار ايران اين اختالالت توانسته اند بيماريهاي پوستي را پشت 

سر گذاشته و رتبه نخست را در صنايع بدست آوردند. پيشرفت صنعت و تكنولوژي و جانشيني 

كي در افراد همگي مي تواند داليلي ماشين به جاي انسان و انجام كارهاي تكراري و كم تحر

 جيه پيشرفت اين اختالالت باشند. منطقي در تو

MSDS چیست؟ یا اختالالت اسکلتی ماهیچه ای 

به آسيبهاي بافت نرم شامل ماهيچه ها، تاندونها، ليگمانها، مفاصل وغضروفها و سيستم عصبي 

 گفنه مي شود.

 شوند مي آنها رفتپيش يا عضالني –ي اسكلتي ريسك فاكتورهاي فيزيكي كه باعث بروز بيماريها

 مداوم دنكر بلند ، طوالني  زمان مدت در نيرو اعما ل حركت، تكرار زياد، نيروي اعما ل : از عبارتند

 ، ثابت نيبد وضعيت ، سنگين بارهاي حمل و كشيدن و دادن هل ، سنگين بار كردن بلند ، بار

درجه حرارتهاي پايين ، روشنايي نامطلوب كه  ، موضعي يا بدن تمام ارتعاش ، تماسي استرس

 منجحر به وضعيت نامطلوب بدن مي شود.

 نامطلوب  استراحت ،كار هاي سازماني نظير چرخه ژگيبديهي است اين عوامل خطر در اثر برخي وي

 در تنوع ودنب ، كار به بودن آشنا نا ، كار انجام  طوالني زمان مدت ، كار انجام به بخشيدن سرعت ،

كار ، كارهايي كه سرعت آن را ماشين تعيين مي كند، دريافت دستمزد بر اساس تعداد قطعات 

 و سوزش ي،ناراحت ، درد عالئم با عضالني –توليدي و غيره شدت مي يابند. نارحتي هاي اسكلتي 
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 واناييت و قدرت رفتن دست از حركت، دامنه شدن محدود ، التهاب ، لمس به نسبت شدن حساس

يب وين آسالت حسي در بخشي از بدن خود را نشان مي دهد . به اين ناراحتي ها گاه عنااختال و

كراري ، آسيب هاي ناشي از تنش تكراري يا بيماري صنعتي عصر هاي ناشي از حركت هاي ت

اطالعات نيز داده مي شود . اين بيماريها اندام هاي باال تنه به ويژه ستون فقرات و دستها را بيشتر 

ثير قرار مي دهد .شكل زير انواع بيماريهاي تروماي تجمعي و بخشي از دستگاه هاي تحت تا

 اسكلتس عضالني را كه دچار آسيب مي شوند نشان داده است

 عضالنی –عوامل خطر و آسیب های اسکلتی 

 وناگونگ عوامل تاثير نتيجه در و است عاملي چند پديده يك عضالني –آسيب هاي اسكلتي 

 به طور كلي تمام عوامل خطر را مي توان در چهار گروه طبقه بندي كرد:ود. ش ايجادمي

 ژنتيكي عوامل -1

 مورفولوژيكي عوامل-2

 اجتماعي و رواني عوامل -3

 بيومكانيكي عوامل -4

 نتیکیژ عوامل اي مهره بين هاي ديسك پارگي در جمله از عضالني –برخي آسيب ها اسكلتي 

وفولوزيكي موثر در آسيب عبارتند از : سن ، جنس ، اندازه بدن؛ اشند. برخي از عوامل مب مي دخيل

اندازه كانا ل ستون فقرات ، نسبت مچ دست و... برخي مطالعات نشان داده است كه آسيب هاي 

 . دارد مردان به نسبت بيشتري شيوع زنان در عضالني –اسكلتي 

احتما ل  ت بزرگتر باشدنسبت مچ دست يعني ضخامت مچ دست به پهناي آن كه هر چه اين نسب

بيشتر است . در برخي مطالعات مشخص شده است  CTSوقوع ناراحتي هاي مچ دست از جمله 

كه افراد بلند قد بيشتر به كمر درد مبتال مي شوند و به طور كلي خطر ابتال به آسيب هاي 

 ت .سك بيش از افراد متوسط اكوچ بسيار و بزرگ بسيار ، چاق افراد در عضالني –اسكلتي 

 به است نيگفت عضالني – اسكلتي هاي آسيب شيوع با اجتماعی –عوامل روانی در مورد رابطه 

 آسيب اب شديد ارتباط داراي كه است اجتماعي – رواني عوامل از يكي كار از نارضايتي كلي طور

ي فسردگب ، روان پريشي ، ااضطرا بودن باال نيز محققان برخي. باشد مي عضالني – اسكلتي هاي
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و عوارض جسماني را افراد مبتال به كمر درد گزارش كرده اند. برخي مطالعات نشان داده اند كه 

كمبود استراحت ، سردرد هاي مكرر، تنها زندگي كردن ، درد معده و خستگي از جمله عوامل 

 . دارد جودو عضالني – اسكلتي هاي آسيب به مبتال افراد در كه است اجتماعي –استرس رواني 

متغير هاي بسياري مطرح هستند. توان فيزيكي فرد نسبت به  بیومکانیکیگروه عوامل  در

.  باشد مي عضالني –نيازمنديهاي فيزيكي شغل يكي از عوامل خطر در بروز آسيب هاي اسكلتي 

 عضالني –ي سكلتا هاي آسيب برابر در را فرد باال جسماني توان كه اند داده نشان تحقيقات برخي

 در ارتعاش اب مواجهه كه اند داده نشان تحقيقلت همچنين. كند مي حفاظت ديسك سيبآ ويژه به

 . دارد تاثير عضالني – اسكلتي هاي اسيب بروز

 های کنترلی: روش

ز و شدت ميزان بروتوان  با بكارگيري برنامه همه جانبه وسيع ارگونوميكي به بهترين نحو مي

MSDS باشد: ا به شرح زير ميه را كنتر ل نمود. اجراي اين برنامه 

 شناسايي مشكالت ارزيابي مشاغل مشكوک به داشتن ريسك فاكتور 

 مشخص نمودن و ارزيابي عوامل به وجود آورنده 

 ي كارگران مشاركت فعاالنه و آگاهانه 

 ند.عضالني هست -هاي اسكلتي معاينات شغلي اختصاصي براي كارگراني كه دچار آسيب 

  زماني كهMSDS كنترلي بايد به صورت جامع به مرحله اجرا درآيد.  نامهشناسايي شد بر 

 باشد: ها شامل سه بخش به شرح ذيل مي اين برنامه 

 آموزش كارگران، سرپرستان، مهندسان و مديران 

 ها توسط كارگران گزارش عالئم اوليه بروز آسيب 

 ها و حوادث آوري شده در خصوص بيماري پايش مستمر و ارزيابي اطالعات جمع 

هاي  گيرد اين اقدامات شامل كنتر ل مات كنترلي با توجه به هر شغل بطور جداگانه صورت مياقدا

 مهندسي و مديريتي است كه از هر كدام از آنها مواردي در زير بيان شده است:
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 اقدامات مهندسی:

  بكارگيري لوازم مكانيكي كمكي به منظور محدود نمودن يا كاهش اعما ل نيروي الزم براي نگه

 اشتن ابزار و اشياءد

  انتخاب يا طراحي ابزارهايي كه ميزان نيروي مورد نياز و زمان در دست داشتن را كاهش داده و

 شوند. باعث بهبود پوسچر مي

 هاي كاري قابل تنظيم براي كاربران به منظور نزديك كردن محل دسترسي و بهبود  تهيه ايستگاه

 پوسچر

 ت به منظور كاهش مقدار انرژي مصرفي و كار اضافي كه نجام كنتر ل كيفيت و نگهداري تجهيزاا

 با ارزش افزوده كاال در ارتباط است.بويژه 

 روشهای کنترل مدیریتی:

 دهد. اجرايي استانداردهاي كاري كه به كارگران اجازه توقف يا ادامه كار را بر حسب نياز مي 

 )طراحي مجدد وظايف شغلي ) مثالً چرخشي كردن كارها 

  دارند براي همه آنها رويكرد واحدي   عضالني ماهيت پيچيده-هاي اسكلتي كه اسباز آنجايي

 بمنظور كاهش شدت و بروز موارد ابتال وجود ندارد.

  راهكارهاي اختصاصي مهندسي و مديريتي براي كنتر ل در هر صنعت و شركتي متفاوت

 باشد. مي

 ن آگاه ر نظرهاي متخصصيبمنظور انتخاب روش پيشگيري جهت كنتر ل مخاطرات نياز به اظها

 در اين زمينه است.

  زمان استراحت جهت بهبود عاليمMSDS  اي از چند هفته تا  هب صورت دورهمرتبط با كار

 شود. چند ماه درخواست مي

 هاي پيشگيري و كنترلي بايد نتايج ارزيابي شود. بمنظور تعييت اثر بخشي راه 

 وي پيشرفت اين بيماري ها را كه توسعه آنها دربراحتي جلصورتي كه اين اقدامات پياده شود در 

آينده بيش از امروز خواهد بود گرفت . بنابراين اميد كسانيكه در صنايع مشغو ل بكار هستند و با 

ت اين دانش نوپا ياين اختالالت بيشتر در تماس هستند به متخصصين ارگونومي بيش از بيش اهم

 را نشان ميدهد 
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 حوادث

  شدن  كشته  منجر به  شوند كه مي  حوادثي  كارگر قرباني  ها ميليون ده  در جهان  ساله  همه حوادث 

  يشرفتهپ  در كشورهاي  آمار منتشر شده  گردد. بر طبق ها مي از آن  تعداد كثيري  و يا از كارافتادگي

  روزهاي ٪1،  حوانس  اينگونه  شود و در نتيجه مي  دچار سانحه  نفر كارگر يكي  از هر ده  ، ساالنه صنعتي

  اش فرد كارگر و يا افراد خانواده  ناراحتي  سبب  از كار از سويي  ناشي  رود. حوادث هدر مي  به  كار ملي

 ردد. گ يم  جامعه  اقتصادي  بنيان  و تزلز ل  سرمايه  رفتن  از بين  ديگر سبب  شود و از سوي مي

 اهميت حوادث ناشي از حوادث

  انسانی نظر از ـ8 

. شود مي  اش خانواده افراد و كارگر  شخص  ناراحتي و درد  سبب  جزئي ولو كار از  ناشي  حادثه  هرگونه 

  اين ودش  دائمي  كارافتادگي از يا  مرگ  به منجر و باشد شديد  حادثه  كه  صورتي در  است  بديهي

 كند. پيدا مي  يشتريب  اهميت  مسئله

  اجتماعی نظر از ـ8 

كار    لدارد، لذا محصو  كار افراد جامعه  نيروي  به  بستگي  هر اجتماعي  و ترقي  پيشرفت  از آنجا كه 

  جامعه  كاقتصاد ي  و پشتوانه  سرمايه  بلكه  اوست  و خانواده  زندگي  امرارمعاش  تنها مايه  هر كارگر نه

 باشد.  نيز مي

  اقتصادی نظر از ـ3 

دارد.  دربر  اقتصادي  هاي زيان  كارگر، كارفرما و جامعه  باشد براي  كه  اي و درجه  هر صورت  به  حوادث 

  ناشي  سارتاز خ  توان مي  مستقيم  هاي باشند. از زيان مي  و غيرمستقيم  مستقيم  صورت  ها به زيان  اين

  گيارافتاددر مورد از ك  پرداختي  خسارات  و سرانجام  درماني  هاي ، هزينه حادثه  علت  كار به  از وقفه

ورها كش  در تمام  مقدار آن  كه  غيرمستقيم  هاي زيان  برد. در محاسبه  را نام  و يا فوت  ، دايم موقت

  كردن  كمك  علت  به  در كار ساير كارگران  از وقفه  ناشي  بايد زيانهاي  است  مستقيم  هاي از زيان  بيش

كارگر   قا لاز انت  كار پس  نظم  ريختن  هم ، به حادثه  وقوع  و گفتگو در مورد علت  ، بحث فرد مصدوم  به

و نهايتاً   آالت ماشين  به  وارده  امور، خسارات  انجام  براي  فرد مناسب  گماشتن  تا موقع  بيمارستان  به
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( مورد  تمعلولي  كار )در صورت  به  از برگشت  پس  كارگر مصدوم  فعاليت  از تقليل  ناشي  خسارات

 رار گيرد.ق  توجه

 :کار از  ناشی  حوادث  علل

  كار علت از  ناشي  حادثه  طور كلي  به  كه  است  حقيقت  اين  دهنده نشان  شده  انجام  هاي و بررسي  مطالعات

كار و   انجام  شرايط  كار، محيط  نوع  به  بستگي  علل  باشد. اين مي  و انساني  فني  علل  ندارد و معلو ل  واحدي

 د:كر  تقسيم  و غيرمستقيم  مستقيم  علل  دو دسته  آنها را به  توان دارد و مي  ورد استفادهابزار م

  مستقیم  علل ـ8 

. با  را داراست  اصلي  سهم  حادثه  وجود آمدن  در به  كه  است  از عللي  عبارت  مستقيم  منظور از علل 

كاال، كار با   نمود: جابجا كردن  خالصه  نرا چني  علل  اين  توان مي  كار و صنعت  وضع  به  توجه

ليز   علت  به  از ابزار كار، افتادن  غيرصحيح  ، استفاده كارگر از ارتفاع  اشياء، افتادن  ، سقوط آالت ماشين

  يا هنگام و  كارگاه  در محيط  نقليه  با وسيله  تصادف  و همچنين  ، سوختگي ، برخورد با مانع خوردن

 كار.  محل  به  و برگشت  رفت

  غیرمستقیم  علل ـ8 

  به  شانس ، ممستقي  علل وجود  صورت در  بلكه نيستند  حادثه  آمدن بوجود  سبب مستقيماً  علل  اين 

  ، ناراحتي خستگي  باعث  كه  است  عواملي  امتم  شامل  گروه  اين. كنند مي بيشتر را  حادثه  آمدن وجود

  عدم حد، زا  بيش  صداي ، نامناسب نور عبارتند از:  عوامل  اين  همترينشوند. م كارگر مي  و نارضايتي

 حد از  بيش  سرعت كار،  ساعات  بودن  طوالني كار،  محيط  حرارت  درجه  بودن  نامناسب ، خوب  تهويه

. ضمنًا  يرهو غ  با كارفرما و سرپرست  ، روابط ، مالي خانوادگي  : مسايل چون  ديگري  واملع نيز و توليد

  ورعايت  كاري  و مهارت  كمبود تجربه  چون  ، مسايلي از علل  دو گروه  در كنار اين  كه  داشت  بايد توجه

 از كار دارند.  ناشي  درايجاد حوادث  بسزايي  نيز اهميت ايمني  اصو ل  نكردن
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  مدیریت بر فرآیند حوادث

 

ات به حداقل رساندن حوادث، رعايت مسايل يكي از وظايف مديران در كنار توليد كاال يا خدم

 ماعي و پرورش منابع انساني است.زيست محيطي، توجه به مسئوليتهاي اجت

رانه و انجام اقدامات پيشگيمديريت بر فرآيند حوادث يعني بررسي علل حوادث در حين كار 

 است.

حوادث  ياقتصادبا مديريت صحيح بر حوادث مي توان روشهايي را به كار بست كه هزينه هاي 

هزينه هاي مربوط به حوادث و آسيبهاي شغلي به حدي است كه را به حداقل ممكن رساند. 

 يت جدي بر حوادث را طلب مي كند.مدير

 يكي از راههاي مهم جلوگيري از حوادث تقويت فرهنگ ايمني در محيط كار است.

ه ك معاينات دوره اي است يكي از مكانيسم هاي مهم مديريت بر فرايند حوادث انجام به موقع

 نقش پيشگيرانه و درماني دارد.

 

 مقدمه

توليد و عمليات مربوط به آن نيازمند الزامات و پيش نيازهايي است كه يكي از آنها ايمني 

كاركردن و مديريت بر فرايند رواني واجتماعي علل حوادث است. انسانهاي توليدي نيازمند 

زم است در اين خصوص اقدامات موثري صورت پذيرد. داشتن فرهنگ كار ايمني هستند و ال

پيچيدگي كار مديران توليدي و صنعتي بدين خاطر است كه توليد كاال و يا خدمات جزء 

كوچك كار آنان است و در كنار توليد كاال يا خدمات، هدفهاي ديگري را بايستي موردتوجه 

ايت مسائل زيست محيطي، توجه قرار دهند. ازجمله اين اهداف به حداقل رساندن حوادث، رع

به مسئوليتهاي اجتماعي، پرورش منابع انساني و... است و براي رسيدن به اهداف فوق و 

 مخصوصًا كاهش و تعديل حوادث الزم است بــر فــراينــد شكل گيري حوادث مديريت كنند. 

 

 مفهوم مدیریت بر فرایند حوادث

 

علل حوادث و انجام اقدامات پيشگيرانه است. حادثه منظور از مديريت بر فرايند حوادث بررسي 

ناشي از كار واقعه اي است كه درحين انجام كار روي مي دهد و براي ايجاد آن هيچ نوع قصد و 

( براي بررسي علل حوادث و مديريت بر آن بايستي 1يا برنامه ريزي قبلي وجود نداشته است.)

اين زمينه شاخصهاي جهاني تحت عنوان شاخصهاي مناسبي تدوين شود كه خوشبختانه در 
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 ضريب شدت و ضريب تكرار

 

حوادث وجود دارد. اين دو شاخص به عنوان نشانگر و تب گير بيانگر نوع مديريت بر حوادث و 

علل آن هستند. ضريب تكرار حواث عبارت است از تعداد حوادثي كه به ضايعات انساني منجر 

و  1111111ساعات كار درهمان مدت ضرب در مي شود در يك مدت معين تقسيم بر جمع 

ضريب شدت حوادث عبارت است از زمان تلف شدن به علت ضايعات انساني تقسيم بر جمع 

 (3است. ) 1111111ساعات كار درهمان مدت ضرب در 

 

ي مبراي مديريت بر حوادث بايستي علل آن را دسته بندي كرد كه در اين زمينه دو دسته علل 

 ث برشمرد: توان براي حواد

 ، سرخوردن، سقوط از ارتفاع و...ف: داليل مستقيم همانند انواع سوختگي، برخورد با مانعال

ب: داليل غيرمستقيم همانند مشكالت خانوادگي و شخصي، خستگي مفرط، عدم رضايت 

 (.3ر و ...)حيط كاشغلي، سروصداي زياد آهنگ نامتعاد ل انجام كار، روابط انساني نامتعاد ل در م

با مديريت صحيح بر حوادث مي توان روشهايي را به كاربست كه هزينه هاي اقتصادي حوادث  

ا مي توان به شرح به حداقل ممكن كاهش يابد. راههاي كاهش هزينه هاي اقتصادي حوادث ر

 زير بيان كرد.

 تجهيزات و استقرار ! كاهش هزينه ها در مراحل ايجاد كارگاه نظير رعايت ايمني ساختمان،

 ظام ايمني؛ن

ها حرفه اي و انجام كنترل ! كاهش هزينه ها درمراحل به كارگيري نيرو شامل استخدام، آموزش

 و...؛

! كاهش هزينه ها در مراحل اوليه وقوع حادثه كه در اين مرحله از گسترش و زياد شدن حادثه 

رر را ضجلوگيــري مـي شود. )اين مرحله همان ضرب المثل معروف است كه مي گويد جلوي 

 از هر كجا كه بگيري نفع است(.

 

وادث اي جلوگيري از تكرار ح! كاهش هزينه ها در مراحل بعدي وقوع حادثه كه بيشتر تالش بر

 است.
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 راهکارها

 

 راهکار ایجاد تعادل بین جسم، روان و مسائل اجتماعی کارکنان: - 1

عد و كاركنان داراي سه ب حوادث در موسسات صنعتي و توليدي عمدتًا ريشه انساني دارند 

جسم، روان ومسائل اجتماعي هستند. درصورتي كه تعاد ل منطقي بين سه بعد مذكور ايجاد 

شود حادثه اي رخ نخواهد داد ولي درصورت وجود كمترين عدم تعاد ل بين آنها ريشه هاي 

عاد ل تحوادث شكل گرفته و سازمان و فــرايند توليدي با مشكل مواجه مي شود. براي ايجاد 

 به شرح زير اقداماتي صورت گيرد:بين جسم و روان و مسائل اجتماعي الزم است 

يري و تعيين ناهنجاريهاي الف: شناخت روان افراد و تفاوتهاي فردي و انجم طرح غربا ل گ

 رواني؛

 ب: توجه به نارسائيهاي جسمي و عدم تعادلهايي كه در ارگانيسم بدن رخ مي دهد؛

 ريق خانواده و همكاران كاركنان؛افراد ازط ج: حل مسائل اجتماعي

برقرار ساخت و از  2تعاد ل بين جسم، روان و اجتماع كاركنان را مي توان مطابق شكل شماره 

 و بر فرايند حوادث مديريت كرد.پرتو آن بخشي از ريشه حوادث را از بين برد و بدين نح

 :نانراهکار ایجاد تعادل و تناسب در تسهیالت رفاهی کارک - 2

در جامعه امروزي اكثر موسسات صنعتي و غيرصنعتي براي كاركنان خود تسهيالت رفاهي  

تدارک ديده اند. معمواًل فلسفه تسهيالت رفاهي ترميم روحيه كاركنان است تا كاركنان خسته 

از كار و سازمان بتوانند مدتي را در خارج از محيط كار استراحت كرده و با روحيه ترميم يافته 

رد كارزار شوند. يكي از ريشه هاي حوادث خستگي كاركنان است كه ايــن خستگــي پس از وا

مـدتي حادثه آفرين مي گردد. منظور از متعاد ل ساختن تسهيالت رفاهي اين است كه با انجام 

يك كار علمي و تحقيقي مشخص شود كه كاركنان در سطوح مختلف و با كارهاي متفاوت چه 

ترميم روحيه آنان مي گردد. خود كاركنان نمي توانند درمورد نوع  نوع تسهيالتي موجب

تسهيالت رفاهي كه به ترميم روحيه آنان منجر مي گردد تصميم گيري كنند. اين سازمان 

است كه بايستي براي كاركنان مشخص كند چه نوع تسهيالتي روحيه آنان را ترميم مي كند. 

فاوتهاي فردي يك نوع تسهيالت معموالً نمي در موسسات صنعتي به لحاظ تنوع كاري و ت

 .تواند به شكل اثربخشي ايفاي نقش كند
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 راهکار تقویت فرهنگ ایمنی: - 3

ايمن كاركردن و جلوگيري از حوادث قبل از اينكه نياز به ساختار داشته باشد يك فرهنگ  

هنگ ايمنــي است. يكي از راههاي مهم جلوگيري از حوادث به وجود آوردن و تقويت فــر

اسـت. همان طوري كه مديران ارشد سازماني نقش فرهنگ ســازي زيادي دارند در اين زمينه 

نيز مي توانند فرهنگ سازي را تسريع كنند. براين اساس، ابتدا الزم است مديران و اداره 

ازمان فرهنگ دركل سكنندگان كار باور واقعي به ايمني كاركردن پيدا كرده تا سپس اين 

 ادينه شود.نه

  راهکار معنی دار ساختن معاینات دوره ای: - 4

انجام معاينات دوره اي در موسسات صنعتي با اين فلسفه انجام مي گيرد كه نارسائيهاي رواني 

و جسمي مشخص و درجهت بهبود آن گام برداشت. يكي از ريشه هاي شكل گيري حوادث اين 

 رور فرسوده شده و از هوشياري جسمي و روانياست كه كاركنان تحت تاثير شرايط كاري به م

آنان كاسته مي شود و مسلماً به كم شنوايي، كم بينايي و دردهاي كمر مبتال خواهند شد كه 

در آن صورت چابكي و حساسيت موردنياز را نداشته و به موقع درمقابل خواسته هاي كاري و 

نتيجه حوادث ريز و درشت رخ مي الزامات كاري عكس العمل مناسبي نشان نخواهند داد و در

دهد. يكي از مكانيسم هاي مهم مديريت بر فرايند حوادث انجام به موقع معاينات دوره اي 

است كه نقش پيشگيرانه و درماني دارد. معاينات دوره اي را به موجب شرايط و ماهيت مشاغل 

 داد.  صــورت ويژه انجامبــه  مي توان به صورت ساالنه، شش ماه يكبار، سه ماه يكبار و يــا

 :سازوکار پیاده سازی نظام چرخش شغلی - 8

يكي از داليل بروز حوادث در موسسات صنعتي و توليدي اين است كه بعضي از مشاغل از  

درجه سختي كار باال و محيط نامطلوب فيزيكي برخوردارند و كاركنان اين دسته از مشاغل 

وانند وظايف خود را به خوبي انجام دهند و درنتيجه پس از مدتي دچار محدوديت شده و نمي ت

ضريب خطر افزايش مي يابد. براي ازبين بردن اين ضريب خطر اجراي نظام چرخش شغلي 

كمك شاياني مي كند. چرخش شغلي باعث مي گردد كه كاركنان در مشاغل مختلف چرخش 

طقي د به صورت منكنند و عالوه بر اينكه مسائل و مشكالت مشاغل مختلف را مي شناسن

درجه سختي كار و نامطلوب بودن شرايط محيط كار بين كاركنان سرشكن شده و درنتيجه 

آنان از فرصتهاي برابر برخوردار مي گردند. در اجراي چرخش شغلي افرادي كه داراي مشاغل 

سخت و خطرزا هستنـد جاي خود را با افراد داراي مشاغل سبك تــر عــوض كرده و ازاين 
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ابه جايي موجب كاهش حوادث ت افراد تازه نفس در مشاغل سخت قرار گرفته و همين جباب

 شود. اشي از كار مين

  سازوکار تقویت فرهنگ ورزش در کارکنان: - 6

يكي از ريشه هاي حوادث در موسسات صنعتي اين است كه كاركنان پس از مدتي كار، بي 

به دردهاي مختلف مبتال مي شوند كه تحــرک شـده و چابكي خود را از دست مي دهند و 

ياد مي زينه زاين وضعيت رابطه مستقيمي با بروز حوادث دارد. در ايــن زمينـه بدون صرف ه

مديريت صحيح  را رفع كرد.فرهنگ ورزش عمومي تا حدود زيادي مشكل توان از طريق شيوع 

زاتي تجهيانساني و  بر فرايند حوادث بالقوه موجب مي گردد كه كار ايمن شده و از خطرات

 جلوگيري به عمل مي آيد.
 

 نتیجه گیری

نگهداري منابع انساني و امكانات مادي، وظيفه اساسي مديران سازمانهاي صنعتي و توليدي 

است و يكي از عوامل مهم تهديدكننده منابع انساني در اين گونه از سازمانها حوادث ناشي از 

و  روز محدوديتهاي پزشكي، از كارافتادگي جزئي و كليكار است كه منابع انساني را به صورت ب

يا فوت از گردونه كار و توليد خارج و اين امر موجب مي شود كه سازمان از آموزش و تجارب 

به دست آمده درطو ل خدمت افراد محروم مانده و آثار اجتماعي ناگواري نيز به دنبا ل دارد. 

قل رساندن آن از اولويتهاي او ل مديران و كاركنان بنابراين، مديريت بر فرايند حوادث و به حدا

 سازمانهاي توليدي است. 
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 اصول ایمنی در محيط کار

 مقدمه

ايمني بعنوان حفاظت انسان و كارآيي او از صدمات و پيشگيري از صدمه ديدن انسان تعريف مي 

 و Plinyتاريخ طبيعي  سا ل پيش در كتاب 3222شود.اولين تالش انسان در جهت بهبود ايمني 

Elder آمده است. بعنوان مثا ل در اين كتاب گفته شده كه براي جلوگيري از استنشاق مواد سمي

كارگران بايد از ماسكهاي حفاظتي استفاده نمايند و از اولين وسايل ايمني المپهاي ايمني معادن 

 را مي توان نام برد.

مربوطه،امكان بوجود آمدن محيط سالم است هدف از اجراي مقررات ايمني و دستورالعملهاي 

بنحوي كه كارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت بكار خود ادامه دهند. بدين 

ترتيب ترس از آينده نامعلوم كه زائيده و معلو ل حوادث و سوانح در محيط كار مي باشد در جامعه 

ني نه تنها قدمي در راه پيشرفت صنعتي صنعتي ما رخت بر خواهد بست. بدون وجود مسئو ل ايم

برداشته نمي شود بلكه صنعت دچار هرج و مرج و از هم پاشيدگي شده و دير يا زود به سوي زوا ل 

 تدريجي سوق پيدا مينمايد.

 (House Keepingنظم و نظافت کارگاهی )

راهم ت را فروزگاري فروش زياد و يا تعداد كاركنان و بزرگي كارخانه موجبات افتخار يك شرك

انبوه،كاهش هزينه توليد و سود باالتر را تضمين مي كرد در ديدگاه جديد مديريتي مهارت كارگر 

خط توليد و نيز شرايط توليد و محيط كارخانه و كيفيت محصو ل است كه تعيين كننده فروش و 

الت آسود شركت است. پاكيزگي در سيستم پنجسين مديريتي ژاپن يعني پاكيزگي انسان،ماشين 
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،مواد و محيط مي باشد.جهت دستيابي به صنعتي منضبط و كارگاهي تميز با كارگران بهره ور و 

 پاش راهكارهاي زير توصيه مي شود:كاهش ريخت و 

تند ها هس عالمت گذاري و نوشتن مشخصات مواد و يا قطعاتي كه در داخل قوطي ها و يا بشكه.8

 و نوع آنها مشخص نيست.

لوازم غير ضروري تفكيك شده و وسائل غير ضروري از محيط كار دور نگه  لوازم ضروري از. 3

 داشته شوند.

 ماشين آالت و تجهيزات مورد استفاده و كف سالنها و راهروها بعد از هر شيفت تميز شوند. .2

 قالم پر مصرف در نزديكي محل مصرف قرار داده شوند.ا.3

 نامه مدون وجود داشته باشد.. براي نظافت و بهداشت شخصي كارگران بايد يك بر1

 د آن در صنعترنگ و کاربر

 . ميرود بكار خاصي موارد در و بوده اي ويژه كاربرد داراي رنگ هر ANSIطبق استاندارد 

 حريق اب مبارزه و پيشگيري تجهيزات و( اضطراري توقف كليدهاي) توقف عالمت قرمز رنگ :قرمز

 .دهد مي نشان را.. . و شن دهنده،سطلهاي هشدار هاي جعبه مانند

اين رنگ براي نشان دادن خطر بكار مي رود. مثالبراي نشان دادن قسمتهاي متحرک  :نارنجی

ماشين كه مي تواند ايجاد له شدگي،بريدگي و ... بكند و نيز اگر حفاظ ماشين برداشته شود با اين 

 رنگ نشان مي دهند.

ور هاي اوليه،اجازه عبور وسايل نقليه و بطبراي نشان دادن راههاي تخليه،نجات،پستهاي كمك :سبز

 كلي معرف تاسيست حفاظتي است. رنگ سبز يعني رنگ ايمني.

از آنجاييكه آبي رنگ اصلي هشدار دادن مي باشد براي نشان دادن خطر بكار ميرود. كاربرد  :آبی

هايي  شينآن شامل برچسب زدن براي هشدار دادن به منظور جلوگيري از شروع و به راه افتادن ما

 كه تحت تعمير بوده و كارگر در آنها مشغو ل بكار مي باشد.
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براي مشخص كردن خطر تابش اشعه هايي نظير ايكس،آلفا،بتا،گاما،پروتون  زرشکی )ارغوانی (:

و ... بكار مي رود. اين رنگ به همراه پره هاي شكسته شده در يك زمينه زرد براي نشان دادن اتاقها 

 ر آنجا مواد راديواكتيو ذخيره يا جابجا مي شود. و محلهايي است كه د

براي نشان دادن احتياط،مخاطرات فيزيكي نظير برخورد، سر خوردن،افتادن و ماندن بين  زرد:

 چيزي بكار ميرود.

 براي راهروهاي رفت و آمد و خطوط جهت يابي بكار مي رود. :سیاه و سفید

رد نقليه مثل ليفتراک بكار ميرود.مهمترين كارببراي نشان دادن مسير حركت وسايل  :سیاه و زرد

 رنگ در صنعت نشان دادن هويت لوله ها است.

 آموزش ایمنی

آموزش در راستاي اهداف بهداشت حرفه اي از اهميت بسيار بااليي برخوردار است چرا كه آموزش 

ي كند. ن باز مصحيح سطح آگاهي افراد را باالتر برده و فرهنگ ايمني و بهداشت را در بين كارگرا

طبيعي است كه كارگر هر چه قدر نسبت به ايمني و مسائل مربوط به آن آگاه تر باشد كمتر ارتكاب 

 به اعما ل غير ايمن مي كند و همچنين افراد ديگر را نيز از انجام آن منصرف مي كند

 ابزار

 ایمن کار کنید تا ایمن بمانید

واند ابزار مي ت همين ،اما كند مي كمك شما به كارها انجام در حمل قابل برقي ابزار و دستي ابزار 

 براي شما خطر آفرين باشد .

ده و خطرات را به اقدامات ايمني خوب ، به شما اين اجازه را خواهند داد تا مخاطرات را كنتر ل كر

مطالب ذيل به شما نشان خواهد داد كه چگونه مخاطرات استفاده از ابزار را كنتر ل  حداقل برساند .

 و مسايل بهداشتي محافظت كنيد تا خودتان و آنهايي را كه در اطراف شما كار مي كنند از صدمه

لطفًا اين را بخوانيد ودستورالعمل هاي ايمني و بهداشتي آنرا دنبا ل كنيد و در نظر داشته  نماييد.

 .واهد شدر انجام خسانتر و ايمن تباشيد كه اگر مطالب آنرا انجام دهيد ، كار شما با ابزار سريعتر ، آ

انتخاب درست : ايمني ابزار زماني شروع مي شود كه شما ابزار دستي و برقي كارتان را بطور صحيح 

 انتخاب كنيد.
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كيفيت : بهترين ابزاري را كه مي توانيد تهيه كنيد ، انتخاب نماييد . ابزار ارزان قيمت كه از جنس 

كاريكه انجام مي دهيد شده وايجاد صدمه به  نامرغوب ساخته شده اند شكسته و باعث خراب شدن

 خودتان يا همكارانتان خواهد شد .

ايمني : به تمهيدات ايمني كه در ساخت ابزار بكار رفته اند توجه نماييد. اين مورد شامل توجه به 

سويچ هاي ايمني ، حفاظ ، قطعات تيز و گردنده ، محافظ هاي دست ، عايق هاي پوششي و غيره 

 مي باشد .

شود  تناسب : يك وسيله خوب با ساختار مناسب مانند يك جسم محكم دردست شما احساس مي

. همواره چاقوها ، پيچ گوشتي ها ، انبردست ها ، قيچي ها و ابزار برقي مورد نيازتان را از بين انواعي 

ر طوري اانتخاب كنيد كه بر طبق اصو ل ارگونومي ) مهندسي انساني ( طراحي شده اند اين قبيل ابز

 وتاب پيچ و خميدگي ، نياورده شما دست كف و  ساخته شده اند كه هيچ گونه فشاري به انگشتان

 . بگيرد جا شما دستهاي در خوب و نداشته

توانند كار شما را  كارايي : ابزار مطمئن ، براي انجام وظايف ويژه طراحي شده اند ، اين ابزار مي

 ي نمايند .آسانتر كرده و از خستگي شما جلوگير

 ؟افتد می اتفاق چگونه حوادث 

 : هستند زير علل به  افتند ، اغلب حوادثي كه در رابطه با ابزار اتفاق مي

  كار براي نامناسب ابزار از استفاده     *

 . هستند بدي وضعيت در كه ابزاري از استفاده     *

 . كافي توجه بدون ابزار از استفاده     *

 ديده ايم .ن را آن نياز مورد آموزش كه بزاريا از استفاده     *

 . نباشيم آن گيري كار به مجاز كه ابزاري از استفاده     *

 . غلط بطور ابزار ونگهداري حمل     *

 . باشند الزم هاي حفاظ فاقد كه ابزاري نگهداري و حمل     *

 . فردي استحفاظ لوازم از استفاده بدون ابزار گيري بكار     *
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 اتصا ل زمين . سيم بدون برقي وسايل از استفاده     *

 . گيرند نمي جا دست در مناسب طور به كه ابزاري از استفاده     *

 . دارد زيادي نيروي صرف به نياز آن بردن بكار كه ابزاري از استفاده     *

 . دارند حركت تكرار به نياز كه ابزاري از استفاده     *

 . شوند مي لرزش سبب كه ابزاري از استفاده     *

 اده از ابزاري كه توليد صداي نسبتَا زياد مي كنند .استف     *

 . نمايند مي شيميايي بخارات و وغبار گرد ، معلق ذرات توليد كه ابزاري از استفاده     *

 حفاظت فردی

 شما مي توانيد از بروز حوادث و مشكالت براي سالمتي خودتان جلوگيري كنيد اگر :

 استفاده كنيد . مناسب ابزار از كار انجام براي 

 ببريد كار به مربوطه دستورالعمل طبق را ابزار . 

 نمائيد مطالعه را ابزار بردن بكار چگونگي العمل دستور كتابچه . 

 نماييد تعويض يا و تعمير را ديده صدمه ابزار . 

 باشيد ديده وكافي الزم آموزش ، ابزار از استفاده براي . 

 كنيد استفاده فردي استحفاظ ايل وس از . 

 صحيح بطور ابزار از استفاده  

 كنيد دنبا ل و بخوانيد را ابزار نگهداري العمل دستور . 

 ببريد بكار است شده طراحي كه كاري انجام براي فقط را ابزار . 

 كنيد. استفاده است كار با مناسب آنها اندازه كه ابزاري از كار انجام براي 

 دست تانانگش از هرگز و كنيد استفاده چوب قطعه يك از ، تيز ابزار ودنب تيز آزمايش براي 

 . نكنيد استفاده كار اين براي

 كنيد بازرسي صدمه نظر از آنرا ، ابزار گيري بكار از قبل . 

 كنيد تميز آنرا ، ابزار از استفاده از بعد . 
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 گيره  ار كرده يا محكم بهر برقي استفاده مي كنيد ، قطعه كار را روي ميز مهابزا از كه وقتي

 ببنديد . اگر امكان بستن آن ميسر نبود ، حتمَا بايد توسط يك نفر گرفته شود .

 زيرا.  كنيد ردو خود از را زينتي وسايل ساير و دستبند ، حلقه ، انگشتري ، ابزار با كار هنگام 

 است گير كنند و موجب صدمه به دست شما خواهند شد . ممكن وسايل اين

 داريد نگه دور ابزار گردنده هاي قسمت و تيز لبه از را خود البسه و سر موي ، دستها . 

 آنرابرداريد كليد ميكنيدبعدازاتمامكار اگرازابزاركليدداراستفاده 

 حمل ونگهداری ابزار 

o ار دستي كوچك را در كمربند و يا كيسه قرار دهيد .ابز ، نردبان روي كار هنگام 

o بكشيد باال آنرا و داده قرار دار طناب جعبه يا دلو در را سنگين ابزار . 

o داريد نگه بدن از دور را آن برنده هاي قسمت ، ابزار حمل موقع در . 

o يد .، جعبه ابزار يا كشو نگهداري كن قفسه در يا و كرده آويزان ديواري تخته روي را كوچك ابزار 

o نكنيد حمل خود جيب در را برنده و تيز ابزار هرگز . 

  منیای پوشش 

 تراشه ، براده توليد كه ابزاري ساير و پاش ماسه پاش رنگ ، برقي اره ، ها دريل با كار هنگام در 

 صاًعينك ايمني استفاده كنيد .خصو صورت حفاظتي وسايل از حتماً  ، مينمايند معلق ذرات و

 ناسبم ايمني گوشي از نمايند مي مجاز حد از بيشتر صداي توليد كه ابزاري با كار هنگام در 

 . كنيد استفاده

 بپوشيد ايمني كفش ، خود پاي از حفاظت براي . 

 مت اين وسايل به قس ،زيرا كنيد خارج خود دست از را زينتي وسايل ساير و حلقه ، انگشتري

 هاي گردنده ابزار گير كرده و باعث صدمه به دست شما مي شوند .

 ا لش ، گردن دستما ل پوشيدن از ندباش مي گردنده قطعات داراي كه ابزاري با كار هنگام در ، 

 . دكني خودداري شده پاره آن از هايي قسمت كه هائي كار لباس و گشاد آستين هاي لباس

 ایمنی ابزار برقی

ابزار برقي مي توانند ايجاد اتصا ل كوتاه نمايند ، اتصا ل كوتاه مي تواند شما را دچار شوک كرده ، به 

 سوزي بنمايد . ابزار صدمه برساند و يا ايجاد آتش
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 براي اجتناب از اتصا ل كوتاه :

 كنيد استفاده عايقباشند پوشش داراي كه برقي ابزار از . 

 برقي حتماً سيم اتصا ل بكشيد )خصوصاًابزاري كه فاقد پوشش عايق هستند( ابزار براي 

 كنيد استفاده شاخه سه هاي پالک از االمكان حتي . 

 نكنيد حمل يا بلند آنها سيم بوسيله را برقي ابزار . 

 نماييد تعويض را برقي ابزار دار زده هاي سيم . 

 از پريز ، آن را محكم بگيريد و بكشيد ، هيچگاه سيم پالک را نكشيد . پالک كردن خارج براي 

 باشد خاموش وسيله سوئيچ كه نمائيد بررسي ، پريز به پالک اتصا ل از قبل  

 نگذاريد زمين روي روشن حالت در را برقي ابزار . 

 كنيد و پالک آن را از پريز خارج خاموش را آن ، برقي ابزار قطعات تعويض يا كردن تميز هنگام 

 كنيد ،

 كنيد شخامو را آن فوراًسوئيچ ، كرديد مشاهده دود يا و شد داغ كار هنگام در برقي ابزار بدنه اگر 

. 

 باشد تهداش ينزم اتصا ل سيستم كه نماييد دقت ، كنيد مي استفاده سيار سيم يك از اگر 

له مناسب است و اندازه آن براي دسترسي به محل كار كافي وسي براي كه كنيد حاصل اطمينان.

 باشد .

 كاناالم حتي ، زمين رطوبت از حاصل شوک از جلوگيري براي ، ساختمان از خارج در كار هنگام 

  كنيد استفاده دار باطري ابزار از

 راي سيستم اتصا ل زميندا كه سياري هاي سيم از ، رتفاعا در يا ازساختمان خارج در كار هنگام 

 باشند ، استفاده كنيد . مي
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 : دستی ابزار ایمنی 

 مورد وروف به آنجائيكه از و شود مي يافت صنايع و جات اداره تا مناز ل از جا همه در اينگونه وسايل 

 اي ساده وسايل آنجائيكه از و. شدبا مي بسيار نيز آنها از ناشي هاي آسيب گيرد، مي قرار استفاده

ر تواند از اين ابزا مي كسي هر و ندارد خطري آنها با كار كه است اين بر تصور همواره باشند مي

 دست،انبر آچارها، انواع شامل شوند مي استفاده كارخانه اين در كه . ابزارهاي دستياستفاده كند

 فردي حفاظت وسايل از بايد دستي ابزار با كار هنگام كارگران. باشد مي ها چكش و گوشتي پيچ

 ي از پرتاب ذرات به خود ازناش صدمات شدن وارد از جلوگيري منظور به و كنند استفاده مناسب

 حفاظ در مقابل چشم و صورت استفاده كند.

 ( Torsion Toolsایمنی آچارها ) 

ند باش دستي آچارها ميبا توجه به ماهيت صنعت مورد مطالعه كه يكي از معروفترين ابزارهاي 

استفاده ايمن از آچارها به اين بستگي دارد كه استفاده كننده در برابر خطرات احتمالي آچار هميشه 

 هوشيار و آماده باشد.

در هنگام استفاده از اين ابزار ممكن است كه آنها از خار دررفته و در نتيجه شكسته شدنشان باعث 

بايد هميشه احتما ل رها شدن آچار را به حداقل برساند، فرد  صدمه به كاربر شوند. بنابراين فرد

كننده بايد هميشه عيوب آچار را بازرسي نموده و براي هر پيچ از آچار مناسب آن استفاده   استفاده

وص در گردد به خص كند.در اين كارخانه از آچارها در انواع معمولي و پنوماتيكي به وفور استفاده مي

نت و سواري، تنها راه حفاظتي پيشنهادي آموزش درباره نحوه صحيح كار با آچارها سالنهاي مونتاژ وا

 باشد. مي

 ( Pliers Toolsایمنی انبردستها ) 

 شود و اغلب مواقع با توجه به هدف اصلي انبردست اغلب به عنوان يك ابزار چند منظوره بررسي مي

شوند. انبردستها براي عمل گرفتن و  مي از طراحي آنها، اين وسايل اشتباه و نادرست به كار برده

 اند. اند و به عنوان وسيله جايگزيني براي آچارها طراحي نگشته بريدن طراحي شده
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رود كه باعث  چون )فك( دهانه آنها قابل انعطاف است در هنگام كار دهانه آنها از قطعه كار در مي

ها پيچ و مهره در هنگام بستن آنگردد. همچنين از انبردستها براي گرفتن سر آسيب به دست مي

تن ها شده و استفاده از آچار براي بس شود كه باعث اين عمل باعث سائيده شدن سرپيچ استفاده مي

 كند. آنها را مشكل مي

دن گردد كه اين عمل بيشتر در هنگام بري ها سبب صدمات مي ي برنده انبردست بعضي اوقات كناره

ن يك حفاظ در باالي لبه برنده و استفاده از عينك حفاظتي از شود گذاشت هاي كوتاه ديده مي سيم

گردند، جلوگيري خواهد نمود. انبردستهايي كه براي  هاي سيم كه سبب صدمات مي ه پرتاب براد

شوند، بايستي ايزوله بوده و كارگر در هنگام كار از دستكش عايق  كارهاي الكتريكي به كار برده مي

 استفاده نمايد.

 ( Screw Driversها ) گوشتی چایمنی پی 

گردد. از جمله عمل غير  از پرمصرفترين ابزارهاي دستي است كه به طور غلط از آن استفاده مي

گوشتي براي سوراخ كردن، ايجاد لبه يا استفاده به صورت  گوشتي استفاده از پيچ ايمن در كار با پيچ

 باشد. ( ميpnch bars)  سنبه

وشتي براي كارهاي فوق اين وسايل داراي پتانسيل صدمه رساندن به فرد گ در صورت استفاده از پيچ

هستند به عالوه استفاده از اين ابزار با دسته شكسته، تيغه خم شده و كند يا نوک تاب برداشته، 

تر  يبي ايمنهاي سرصل گوشتي گوشتي و صدمه به دست بشود. پيچ ممكن است سبب در رفتن پيچ

گوشتي  باشد چون در نوع او ل احتما ل دررفتن و سرخوردن پيچ ته دستي ميهاي نوع م گوشتي از پيچ

 گوشتي بايد متناسب با نوع پيچ انتخاب شود. كمتر است. سر يك پيچ

د )چهارسو( هاي داراي انتهاي گر گوشتي هاي دوسر نيز نسبت به پيچ گوشتي ليزخوردن و دررفتن پيچ

ارند. هاي دوسو فشار كمتري براي بستن پيچ نياز د گوشتي باشد. همچنين پيچ و كند شده كمتر مي

االمكان توسط  گوشتي نبايد قطعه كار را با دست نگه داشت بلكه بايد آن را حتي در هنگام كار با پيچ

از قطعه  گوشتي يك گيره نگه داشت. با اين عمل شانس صدمه ديدن دست در صورت دررفتن پيچ

ه( بايد گوشتي )به جزء سرميل لكتريكي دسته و ميله پيچيابد. همچنين در كارهاي ا كار كاهش مي

 عايق رساناي جريان برق باشد.
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هاي معمولي يعني نوع مته دستي استفاده مي گشت كه تنها سر آنها  گوشتي در اين كارخانه از پيچ

گوشتي و ميله و سرميله رساناي جريان برق بود.  عايق جريان برق بود يعني دسته پيچ

ي خراب و معيوب كه سر آنها كند و بريده بريده و ناصاف شده است هرچند وقت ها گوشتي پيچ

شود و توسط دستگاه سنگ سر آنها صاف و تيز مي گردد و  يكبار به واحد تعميرات فرستاده مي

فازمتر  گوشتي تحت عنوان كار شركت از نوعي پيچ گيرد. كارگران برق دوباره مورد استفاده قرار مي

 باشد. كاري مي باشد، بنابراين بسيار مناسب براي برق ند كه تنها سرميله آن عايق نميكن استفاده مي

 ( Hammersها ) چکش 

ا اند و انتخاب آنه هاي گوناگون و براي اهداف متفاوت ساخته شده ها و شكل چكشها در انواع اندازه

تفاده مختلفي از چكشها اسنيز بايد براساس هدف و كاربردشان باشد. در مركز بهمن موتور از انواع 

ب سازي جلو و عق سازي، اتاق گردد. گروهي داراي سرآهني هستند كه در خطوط صافكاري، قطعه مي

گردند و گروهي داراي سرالستيكي هستند كه در خطوط مونتاژ جهت باالنس كردن  استفاده مي

 شوند. استفاده مي …درب ماشين، جا انداختن قطعه در محل مورد نظر و 

 طور كلي اصو ل زير در استفاده از چكشها بايد رعايت گردد. به

 ( استفاده شود. Gogglesدار ) ـ براي حفاظت چشمها بايستي از عينك بغل حفاظ

 ـ هميشه چكش مورد نظر بايستي اندازه و وزنش با شغل تناسب داشته باشد.

 ـ هرگز از يك چكش براي ضربه زدن و كوبيدن چكش ديگر استفاده نشود.

طور عمودي پايين آورده شود و به صفحه مورد نظر   زني بايستي چكش به ـ در هنگام عمل چكش

 برخورد نمايد.

 ها به طور روزانه بازديد گردند. ـ هيچگاه دسته چكشها رنگ نگردد و همواره چكش

 ـ تعويض و اصالح چكشهايي كه داراي تورفتگي، شكستگي يا پوسيدگي شديد هستند.
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 رها ایمنی انبا

 :  نوعند دو بر انبارها 

  روباز انبارهاي. 8

  مسقف انبارهاي. 3

 :   نكاتي كه براي احداث انبارها بايد در نظرگرفته شوند عبارتند از

 زمين هاي اطراف باالتر باشد .  سطح از بايد .8

 .  نباشد نمناک و آبگير .3

 .  شود برده بكار اشتعا ل لقاب غير مصالح از بايد استثناء بدون ها سقف و ديوارها .2

 .  باشد اشتهد را تحمل قابليت اجسام وزن برابر در تا باشد مقاوم و مسلح بتن از بايد انبارها كف .3

 نشود عجم آن از هايي محل در آب شسشتو صورت در تا باشد ماليم شيب داراي بايد انبارها كف .1

 . 

 بين اصلف حد در نشاني آتش هاي ماشين راحتي به كه باشد نحوي به بايد انبارها بين فاصله .1

 .  كند حركت آنها

 بدون شكاف باشد .  و صاف آن داخلي سطح و فلز جنس از بايد انبارها درب .7

 .  باشد سيمي تور و حفاظت به مجهز و فلزي بايد انبارها پنجره .1

 . دباش داشته هواكش و تهويه دستگاه آن حجم نسبت به بايد انبارها داخل .1

.سيم كشي برق بايد توكار و از داخل ولوله هاي مخصوص انجام گيرد و كليد و پريزها و روشنايي 82

 از نوع ضد جرقه باشد . 

. المپ هاي روشنايي بايد داراي حفاظ با حباب باشد و از دستگاه هاي حرارتي شعله باز در 88

 داخل انبارها نبايد استفاده كرد . 
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 به وسائل و ابزار آتش نشاني باشد .  . انبارها بايد مجهز83

متر است در نظر  32. فواصل بين هر رديف از اجناس در انبارهايي كه عرض آنها بيش از 82

 گرفته شود . 

 . در صورت تردد وسائط نقليه در داخل انبار اگزوز آن مجهز به فيلتر جرقه گير باشد . 83

 ري باشد كه مهار باشد . . نحوه چيدن بسته ها به روي چيدن آجر به طو81

 سانتي متر باشد .  12.فاصله كاالهاي ديوار جانبي حداقل 81

 متر باشد .  1/3متر و ارتفاع آن نبايد بيش از  3. فاصله بين رديف هاي كاال بايد حداقل 87

 . ارتفاع سقف كاال تا نزديك ترين روشنايي نبايد كمتر از يك متر باشد . 81

 اكيداً ممنوع مي باشد.  . استعما ل دخانيات81

 . مواد ضايع بايد از انبار تخليه شد . 32

 . آبدرخانه يا محل استراحت در داخل انبار نباشد . 38

 . هر جنسي جداگانه انبار شود . 33

 جوشکاری ایمنی 

از آنجا كه جوشكاري به عنوان كارگرم در صنعت از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده وبه لحاظ 

اده از دستگاههاي مختلف كه از برق و گاز براي اين كار استفاده مي نمايند، بايد هم از ايمني استف

دستگاههاي برقي و همچنين از ايمني سيلندرها اطالعات كافي داشته باشيم.در اين جزوه سعي 

 شده است مواردي را در اين رابطه به اطالع شما برسانيم.

 انواع جوشکاری:

 به دو روش اين كار را انجام داد : به طور كلي ميتوان

 برق جوشكاري 

 گاز جوشكاري 
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 جوشكاري برق:

با استفاده از جريان برق )مستقيم( عمليات جوشكاري انجام ميشود كه به دليل استفاده از جريان 

ا در ه موتور پوش ،در شاخه دو ، ارت سيم وجود ها، كابل بودن سالم: شامل برق ايمني موارد  برق،

 شامل  جوشكاري ايمني وسايل از  او ل الزامي است .در مرحله بعد استفادهمرحله 

 ... و بلند ساق ايمني چرمي،كفش ضخيم،دستكش كار ماسك،عينك،لباس:

 نگهداري و مراقبت از كابلهاي جوشكاري :

فرسودگي كابلها در كارگاههاي جوشكاري زياد به چشم مي خورد و علت آن عدم رعايت اصو ل 

 كارگاه مي باشد از اين رو نكاتي چند در مورد مراقبت از كابل ها را يادآور مي شويم :حفاظتي در 

  شود جلوگيري كابل حد از بيش خوردن تاب از 

 .  شود خودداري  جدا كابل روي اجسام سقوط از

 . شود جلوگيري كابل روي مذاب شدن پاشيده و داغ قطعات تماس از 

 ،دنبر افت ولتاژ در اثر طويل بوو مناسب انتخاب گردد تا عالوه لمقدور كابل جوشكاري كوتاه حدا 

 كابلها كمتر دچار آسيب گردند. 

 ضرورت صورت در و شود خودداري جدا كابل روي از غيره و كاميون و ونقل حمل وسايل عبور از 

 ده نگردد،عبور داده شود. خراشي كه اي گونه ،به مناسب فلزي هاي لوله داخل از كابل

 . شوند نگهداري مناسب محل در و آوري جمع منظم طور به كابلها كار پايان از پس 

 بدليل استفاده از گاز نكات زير بايدمورد توجه قرار گيرد: جوشکاری با گاز :

 الف(بازرسي سيلندر ها :

د از وش ، نصب شير يك طرفه بعپ در وجود ، ها شيلنگ ، سنج فشار هاي عقربه ، شير بودن سالم 

، وسايل مخصوص حمل سيلندر، flame arrestor  و روي شيلنگ گاز يا اكسيژن و  مشعل

 استاندارد بودن محل نگه داري سيلندر ها ، كنتر ل تاريخ ساخت سيلندر
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 ب(تفكيك سيلندر ها از يكديگر بر اساس نوع گاز و انبار كردن آنها به طور جداگانه 

 ج(نحوه صحيح استفاده :

 تركيب كه موادي مصرف از اجتناب  ،  مصرف زمان  در سيلندر نوع هر دارداستان فشار كنتر ل شامل

 خا اكسيژن با چرب مواد مثا ل طور به) آورد مي  بوجود  اشتعا ل يا انفجار لت حا موجود گاز با آنها

 بستن  ، ه از وسايل چرخ داراستفاد با صحيح  انتقا ل و نقل( آورد مي  بوجود انفجاري تركيب كه لص

 .  كار اتمام از پس يرهاش كليه

 د(وسايل ايمني الزم :

شامل عينك شيشه رنگي ، دستكش چرمي جوشكاري ، آچار مخصوص باز وبسته نمودن شير آالت 

 كه در زمان استفاده جرقه اي توليد نكند .

 :متفرقه موارد 

 : فرز سنگ دستگاه-8 

ي شود كه در رابطه با آن رعايت مربوط به جوشكاري استفاده زيادي م هاي كار در وسيله اين از 

 نكات زير الزامي است :

 باشد داشته شاخه دو حتماَ  دستگاه برق كابل . 

 باشد شده نصب دستگيره و محافظ صفحه . 

 فا باشيم و به كليد دستگاه اكت آورده در برق از را دوشاخه حتماَ  ، سنگ صفحه تعويض زمان در

 نكنيم .

 داريم نگه دور خود بدن از آنرا انامك حد تا دستگاه با كار زمان در . 

 هشكست امكان ميليمتري 2 نوع در)  نماييم توجه استفاده مورد سنگ صفحه نوع به كار زمان در 

 (.  است بيشتر شدن

 فقط توسط افراد متخصص صورت پذيرد تا بتواند پس از تعمير دور آنرا اندازه  دستگاه تعمير

 گيري نمايند .

 باشد سانيك فرز دور با سنگ دور . 

 حفاظ بين نآ كردن وگير كار دزديدن خطر زيرا نكنيد استفاده ثابت بصورت سيار فرز سنگ از 

 . دارد بر در را سنگ وشكستگي
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 باشد نداشته ترک فرز سنگ كه نماييد بررسي كار به شروع از قبل . 

 از ارك هر براي بنابراين دارد تفاوت فلز مخصوص نوع با وموزاييك سنگ برش مخصوص سنگ 

 . كنيد استفاده مخصوص سنگ

 قرار گيرد . استفاده مورد بايد دادن صيقل براي فقط ميليمتر 1 ضخامت با سنگ 

 (oven( دستگاه گرم كننده الكترود )3

از آنجاييكه اين دستگاهها برقي مي باشند ، رعايت موارد ايمني برق در مورد آنها الزامي است . 

ه داشت كه به دليل حرارت باال در زمان خارج كردن الكترود از همچنين به اين امر هم بايد توج

 دستكش چرمي استفاده شود ودرب آن در زمان كار كردن قفل شود .

 ( جوشكاري هاي خاص :2

 اين اب كار مورد در ، باشد مي آرگون آن متداولترين كه خنثي گازهاي با جوشكاري مثا ل طور به 

 توانيمب تا باشيم داشته بدن روي بر آن احتمالي اثرات نيز و ركا نوع از كافي اطالعت بايد مواد

 تدارک ببينيم . را الزم وسايل و اقدامات

 (گازهاي زيان آور :3

 تهبس محيط يك در بخصوص جوشكاري مواد ديگر يا الكترود وسوز سوخت از حاصل هاي گاز

 چنين در جوشكاري زمان در نبنابراي.  باشد داشته آوري زيان اثرات انسان بدن روي بر ميتواند

 هواكش زا بسته هاي محيط در همچنين كرد . استفاده تهويه و تنفسي ماسك از بايد هايي محيط

 . نمود استفاده آور زيان گازهاي خروج و تهويه جهت مناسب هاي

 ( عينك هاي محافظ :1

 بسزايي همس تواند مي كه ميباشد عينك ، ايمني وسايل از يكي شد گفته اين از پيش كه همانطور

مان جوشكاري در اغلب موارد بدليل بي توجهي ، به ز در ،زيرا نمايد ايفا چشمي حوادث كاهش در

گل جوش بدون استفاده از عينك محافظ تكانده ميشود كه به دليل داغ بودن اگر به چشم اصابت 

 نمايد ، مي تواند باعث آسيب گردد .

 موارد عمومي ايمني درجوشكاري :

  معتبر كار مجوز  -8
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 دار دهنده در محل كار هش عالئم نصب -3

  الزم هاي ليست چك نمودن تهيه با لوازم و دستگاهها از منظم بازرسي -2

 دكن رعايت بايد ديگران و خودش مورد در كه هايي احتياط و خود كار طرز از بايد جوشكار -3

 .باشد واقف جوشكاري در دقت اهميت به و داشته اطالع

 ايل ايمني الزم كه در انواع جوشكاري بايد مورد استفاده قرار گيرند.وس از استفاده -1

 براي الزم هاي بيني پيش بايد شود انجام متر 1/8 از بيش ارتفاع در جوشكاري صورتيكه در -1

 است مكنم كار اين ، آيد بعمل ديگر خطاهاي يا گرفتگي برق اثر در جوشكار سقوط از جلوگيري

 و يا كمربند ايمني وغيره بعمل آيد. كشي دهنر بوسيله

 را دارم و زده را دستگاه اصلي كليد بايد جوشكار ، شود مي متوقف جوشكاري كه موقعي در -7

 .نمايد قطع

 كرد هارم كامال اند شده سوار چرخ روي كه را جوشكاري سنگين وسايل بايد جوشكاري از قبل -1

 مايد.نن حركت به شروع اتفاقي بطور كه

 مشغو ل ديگري جاي در و نمود رها را جوش تازه محل جوشكار وقتي جوشكاري اتمام از پس -1

 آن با نكارگرا ساير كه نمايد مشخص را منطقه آن مناسبي ترتيب به بايد ميشود جوشكاري

 .نسوزند و نكرده برخورد

 نکات ایمنی مربوط به جلوگیری از حریق :

 ه مصالح آتش گير در آنجا نباشد.ري بايد در جايي انجام گيرد كجوشكا 

 شكاريجو شروع از قبل جديد محل هر در شود مي استفاده سيار جوشكاري دستگاه از كه وقتي 

 . گيرد قرار بررسي مورد حريق ايجاد احتمالي خطرات و آيد بعمل بازرسي بايد

 شده وكسب  هد مسئله بايد كتبا به مقامات صالحيت دار اطالع دادباش مشكوک كار محل كه وقتي

 تكليف گردد.

 و مذاب ذرات كه گردد دقت بايد گيرد مي صورت گير آتش مواد مجاورت در جوشكاري وقتي 

 كردن ردو كه صورتي در.  نشود حريق ايجاد باعث و نكند پيدا تماس مزبور مواد با گرم روباره

با ورقه هاي  از محل جوشكاري ميسر نباشد در موقع جوشكاري بايد روي آنها را مزبور مواد

 سيمان و پنبه نسوز يا نظاير آن پوشانيد
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 ليایمنی جراثق

ترين   لمتداو از يكي ، دارد وجود سنگين اجسام انتقا ل و نقل به نياز صنايع تمامي در تقريباً   

باشد كه به لحاظ پيچيدگي  دستگاههايي كه در اين رابطه مورد استفاده قرار ميگيرد جراثقا ل مي

 كار خاص ، دانستن موارد زير و بكارگيري آنها از نظر ايمني الزامي است.ها و نوع  سيستم

ايمني مهمترين مسئله اي است كه راننده جراثقا ل بايد به خاطر داشته باشد، چون با يك اشتباه 

ساده چندين نفر از كارگران كارگاه را خواهد كشت يا جراحاتي به آنها وارد خواهد نمود ، كه با هيچ 

بل جبران نخواهد بود . مسائل مطرح شده در ذيلنكات ايمني است كه بايد يك راننده قيمتي قا

جراثقا ل رعايت كند و كوتاهي و قصور در آن جرم خواهد بود و شخص راننده مسئو ل و پاسخگو 

 خواهد بود.

 : لجراثقی انواع 

 ل انواع مختلفي مي باشد كه متداو ل ترين آنها بدين شرح است :شامجرثقا ل  

 براي مونهن اين در.  دارد طولي ازدياد قابليت و بوده كشويي صورت به آن بوم:  تلسكوپي نوع .8 

 ( .Out Rigging) گردد استفاده جك از بايد حتماً  كار هنگام در جراثقا ل استقرار

ل قطعات فلزي مي باشد كه بوسيله پين و اشپيل به يكديگر متص بصورت آن بوم: خشك بوم عنو .3

 . باشد مي زنجيري چرخهاي داراي آنها بيشتر  مي شوند

2. tower crane دوار حركت داراي آن بوم و گردد مي ثابت جايي در جراثقا ل نوع اين:  نوع 

 .باشد مي

 مورد استفاده قرارمي گيرند.shop در بيشتر جراثقالها نوع اين:  سقفي نوع. 3

 متعلقات جراثقال : 

 شكيل شده است :جراثقا ل از قسمت هاي اصلي زير ت

 :  شامل هيدروليك هاي سيستم  *

 . جريان كنتر ل اصلي هاي اهرم .8
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 بوم تلسكوپ كننده باز سيلندرهاي .3

 بوم باالبر سيلندر .2

 (swingدرجه ) 212 ل محور حو دستگاه چرخش سيستم. 3

 هيدروليك پمپ .1

  : شامل گردنده قطعات* 

 .كنند مي حركت آن روي ها كابل كه هايي قرقره .8

 درجه حركت مي كند . 212كه قسمت كابين و بوم حو ل محور SWING محور .3

 .شود مي پيچانده آن دور واير كه ، درام .2

  گاه : دست قالب  * 

كه به آن هوک گفته مي شود و با يك ضامن نگاهدارنده كه در آن تعبيه شده است براي متصل 

  نمودن بكسل با تسمه به آن استفاده مي شود .

 :  شامل برق هاي سيستم  *  

( كه وظيفه آن متوقف كردن هوک در فاصله معين LIMIT SWITCH) كننده قطع سوئيچ .8 

 از بوم و جلوگيري از قطع شدن كابل هاي مربوطه مي باشد.

 دستگاه نور و دهنده هشدار چراغهاي  .3

  غيره و بوق  .2

 ( :OUT RIGGER)  تعاد ل جكهاي  * 

 استفاده وردم كار زمان در آن تعاد ل حفظ و دستگاه استقرار زمان در تلسكوپي نمونه در بيشتر كه 

 .  گيرد مي قرار
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 ز نكات ايمني كار با دستگاه جراثقا ل عبارتند از :ا تعدادي 

داشته باشد، كه پس از كنتر ل كليه قسمتها CERTIFICATE سالمت مجوز بايد شما دستگاه. 8 

 ود.براي مدت معين صادر مي ش

 . نكنيد كار جراثقا ل با(  علت هر به) نداريد طبيعي حالت كه هنگامي. 3

 ار با كما ل خونسردي و دقت و توجه كافي جراثقا ل را هدايت كنيد. ك موقع در .2

 .شود مي حادثه موجب كه نكنيد پرتاب بيرون به را چيزي و نخوابيد جراثقا ل روي .3

 ترمزها و نندهك قطع كليد ها بكسل سيم بودن سالم ، روغن نشتي از دستگاه با كار شروع از پيش.1

 .شويد مطمئن

 .كنيد امتحان را هوک و اهرمها كار شروع از قبل .1

 .دهيد قرار الوار ها جك زير در حتماً و نموده بازرسي را محل ، زدن جك از قبل. 7

 .ندارد وجود ديگري مانع يا برق شبكه شما سر باالي در شويد مطمئن. 1

به كار خود را مي داند و اطالعات فني الزم را  مربوط قوانين و عالئم شما ريگر كه شويد مطمئن .1

 دارد.

 ( را بداند.loadchart)  بار جدو ل با كار طرز بايدراننده  .82

 جابجا منياي واحد كنتر ل با بايد ، باشد جراثقا ل نهائي ظرفيت اندازه به تقريباً بار وزن اگر .88

 .گردد

 يد متوقف گردد.با كار شديد بادهاي يا طوفاني هوايدر .83

 هوک به شدن اويزان از و گردند جابجا سبد بوسيله بايد كنند مي كار ارتفاع در كه. نفراتي 82

 .كنند خودداري

 بروز صورت در تا گردد نصب صبح در حتماً  و ايمني مسئولين هماهنگي با سنگين. بارهاي 83

 .باشد مشكل آن رفع براي فيكا زمان.  نصب در اشكا ل

 .دباش داشته حضور خود كابين در وقت تمام در بايد راننده تخليه يا بارگيري زمان. در81
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 .شود هداشت نگه هوا در معلق صورت به طوالني زمان مدت براي نبايد بار شرايطي هيچ . تحت81

 يادز سرعت با بكسل سيم شود مي باعث كه آزاد سقوط اهرم ، واير تك از استفاده زمان . در87

 حركت كند ، رابكار نبريد.

 به مقدار باري كه مي توان با آن بلند نمود توجه كنيد.JIB از استفاده زمان . در81

 .نمايد اجرا بارها جابجائي براي را ريگر فرمان فقط بايد جراثقا ل . راننده81

 .شوند حمل جداگانه طور به بايد سايز نظر از مختلف . بارهاي32

 مان نقل و انتقا ل بار كسي روي بار يا به قالب جرثقيل آويزان نشود.ز . در38

 .شود نزديك زمين به تاحدامكان بار جابجائي زمان . در33

 مكاره حتي اختيارديگري در را دستگاه خود سرپرست اجازه بدون ندارد حق جراثقا ل . راننده32

 .دهد قرار خود

قا ل راه ندهيد و در صورتي كه با شما كار دارند از جراثقا ل ثجرا كابين رابه متفرقه . اشخاص33

 پياده شويد و بعد از صحبت بر سر كار خود برويد.

 ،بخصوص ودش خارج كابين از دستگاه حركت و كار موقع در نبايد راننده كه باشيد داشته . توجه31

 .باشد آويزان قالب به بار كه موقعي در

راثقا ل مي باشد تمام مسئوليت جراثقا ل با راننده اصلي دستگاه روي ج كارآموزي كه. هنگامي 31

 است.

 .مايدن متوقف را دستگاه باشد كه كسي هر طرف از استوپ شنيدن محض به بايد . راننده37

 تا كند اهآگ هستند بار اطراف در كه را افرادي آژير يا بوق توسط بايد راننده كار شروع از . قبل31

 رند.بگي فاصله

 او ل بلكه ، بردب باال بار بدون يا بار با ، دارد لنگر كه حالتي در را قالب بكسل سيم نبايد ننده. را31

 .نمايد بار بردن باال به اقدام بعداً كند لنگرگيري بايد
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 مثالً ، ودش بارگيري مخصوص وسيله يك با بايد باري نوع هر باشد داشته توجه بايد. راننده 22

 م گيرد.تسمه برزنتي انجا بوسيله

 از بعد و كرده بلند زمين از سانتيمتر 32 مقدار به را بار ابتدا كه كند فراموش نبايدراننده 28

 . نمايد جابجا و برده باال را بار ترمزها اطمينان

ي كفي رو يا يليتر كابين در كه راننده كمك يا راننده با همراه تريلي بارگيري يا تريلي . تخليه23

 است.تريلي باشند ممنوع 

 .بداند نمايد جابجا خواهد مي كه را باري دقيق وزن بايد . راننده22

 سيم شاخه ود بين زاويه كه شود گرفته نظر در طوري بايد بار كننده بلند بكسل سيم . طو ل23

 .نباشد بيشتر درجه 12 از قالب داخل در بكسل

مايش شده ره بايستي بطور دقيق آز: شگل ، قالب ، بونكر ، زنجير و غيشامل بار بلندكننده . لوازم21

 و داراي برچسب ايمني باشد.

 نظارت اب و قسمت سرپرست اجازه با بايستي بار كردن بلند براي جراثقا ل دو مشترک . كار21

 .باشد ايمني مسئو ل

 بار قرار گيرد. بر عمود كامالً بار بكسل سيم بايد بار كردن بلند موقع . در27

 ایمنی برق

ر ايمني رعايت نشود ، خطر برق گرفتگي حتمي است. بنابراين قبل از دست زدن در صنعت برق اگ

به سيم يا ادوات برقي جهت تعمير و يا هر گونه بازرسي بايستي حتماً جريان برق در مدار قطع بوده 

و مطمئن باشيد كه جريان برق وجود ندارد و آزمايش وجود يا عدم وجود جريان برق توسط فازمتر 

 رد.صورت ميگي

 جریان برق :

 جريان برق را با واحد امپر نشان مي دهند كه بر دو نوع مي باشد:

 ( : جريان برق حاصل از ژنراتورها و باطري ها از اين نوع مي باشد.DC)مستقيم جريان  .8
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 (:جريان برق شبكه شهري از اين نوع مي باشد. AC) متناوب جريان. 3

 ولتاژ برق :

  زير دسته سه به صنعت در كه دهند مي نشان ولت رابا كيالكتري فشار گيري اندازه

 : شود مي تقسيم

 .باشد مي باال به ولت 112 از كه باال ولتاژ. 8

 .باشد مي ولت 112 تا 312 بين كه متوسط ولتاژ .3

 ولت كمتر است. 312از  كه پائين ولتاژ .2

 ولت مي باشد. 31توضيح : ولتاژ پائين از نظر ايمني ولتاژ زير 

 مقاومت الکتریکی :

 مي اهم نآ گيري اندازه واحد و گويند الكتريكي مقاومت را الكتريسيته جريان برابر در مقاومت  

 هد.د مي نشان الكتريسيته جريان مقابل در را انسان بدن مقاومت زير جدو ل.باشد

  

 مقاومت بر حسب اهم اجزاي بدن

 122222تا  822222 پوست خشك

 8222 پوست خيس

 122تا  322 و يا اندام داخلي دست

 822 گوش تا گوش
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 : برقی وسایل ارت سیستم 

 ستگاهد چنانچه است كمتر انسان بدن مقاومت از برق جريان برابر در سيم مقاومت كهاز آنجايي 

يك سيم به زمين وصل شود ، جريان برق از طريق اين سيم به زمين منتقل خواهد  بوسيله ما برقي

ههاي برقي سيار بوسيله سيمي كه در دو شاخه آن تعبيه شده به پريز مخصوص متصل شد.دستگا

 EARTHمي گردد. براي دستگاهها و سازههاي بزرگ بايد تمامي كابلها به يك نقطه به نام چاه ارت 

PEAT گردند متصل. 

 بار نيكهماز. است برق اطمينان شير فيوز حقيقت در ، برق جريان قطع براي است اي وسيله :فیوز

 در لكتريكيا جرقه يا و سوختن باعث امر اين اينكه از قبل باشد مجاز مقدار از بيش مدار الكتريكي

 .سوزد مي ،فيوز بشود دستگاه

 انواع فیوزها :

 يا حلقه اي هوايي خط فيوز .8

 اي شاخه دو فيوز .3

  فشنگي فيوز .2

 اتوماتيك فيوز .3

 اي استوانه فيوز. 1

اند و استفاده نامناسب  ه هر يك از اين فيوزها براي جريان خاصي طراحي شدهبايد توجه داشت ك

 از آنها مي تواند موجب آسيب رسيدن به شخص يا دستگاه گردد.

 ای از اصول اولیه ایمنی برق : پاره

 .نمائيد اخذ را الزم مجوز حتماً  برقي وسايل تعمير شروع از قبل .8

 قفل را قسيمت جعبه درب و نموده قطع را شبكه برق اصلي دكلي( تعمير) كار به شروع از قبل. 3

 .نمائيد
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 وردن فيوز جريان را قطع نمائيد.آ در با باشد، نداشته وجود جعبه كردن قفل امكان چنانچه .2

 .شود زده نيز تعميرات برچسب امكان صورت در .3

 .دارند را ها دستگاه يا شبكه روي بر كار اجازه برقكاران فقط .1

 .باشند ارت سيم داراي بايد برقي دستگاههاي ماميت .1

 .شوند تعويض بايد معيوب كابلهاي تمامي .7

 .شود گرفته انشعاب يك فقط كابل هر از .1

 .باشند داشته شاخه دو بايد دستگاهها تمامي .1

 .آوريد در آنرا شاخه دو بايد حتماً برقي وسيله يك تعمير براي .82

 .نكنيد عمل شانسي ههيچگا برقي كارهاي در .88

 د.نكني جدا پريز از كابل كشيدن با را شاخه دو هيچگاه .83

 .نكنيد لمس را لخت برق سيم يك هرگز .82

 .دهيد العاط مسئولين به كاري هر از قبل نموديد برخورد برقي كابل به اگر حفاري زمان در .83

 برق هب منجر تواند مي قيبر وسايل با مرطوب هاي زمين در كار كه باشيد داشته توجه .81

 .شود گرفتگي

ولت باشد ، خطر برق گرفتگي در آنها كاهش  31لتاژ آنها كمتر از و كه دستگاههايي فقط .81

 يافته است.

 يا لوله كي درون از بايد حتماً هستندرا نقليه وسائط مرور و عبور مسير در كه برق كابلهاي .87

 .داد عبور آن شبيه چيزي

جدد راي استفاده مب را سوخته فيوزهاي و نموده استفاده را مناسب فيوز تگاهدس هر براي .81

 سيم پيچي نكنيد.

 .كنيد رها نراآ آرامي به بلكه نكشيد فشار با را است كرده گير كه دستگاهي كابل هيچگاه .81
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 ، نمود شخامو پودر يا گاز با بايد فقط را برق از ناشي سوزي آتش كه باشيد داشته توجه .32

 .است خطرناک آب از استفاده

بل از شروع تعميرات ، محيط ايمن سازي مي شود بايد پس از اتمام ق كه صورتي در .38

عمليات و برقرار كردن مدار ، عالئم هشدار دهنده و بطور كلي تجهيزات ايمني سازي محيط 

 برداشته شود .

 رتست از :اقداماتي كه براي نجات شخص برق گرفته مي توان انجام داد عبا

  برق مدار قطع  -8

 كردن شخص برق گرفته از مدار  رها  -3

 مصنوعي تنفس -2

  پزشك به رساندن -3

 مرگ در اثر برق گرفتگي معموالً نتيجه مستقيم دو چيز است :

 قلب منظم كار ريختن بهم *

 تنفس دستگاه شدن متوقف  *

گرفتگي  ابود ميكند و چنانچه مسير برقيك تماس جزئي با سيم يا وسايل برقي انسان را به سرعت ن

مسئله مهم در برق گرفتگي تنفس  ا از سمت سر باشد خطرناک تر است.از سمت چپ بدن ي

دقيقه پس از برق گرفتگي با انجام اين كار جريان تنفس  2مصنوعي مي باشد كه بايد در كمتر از 

 را به حالت عادي بازگردانيم.

 ود را تا كنيد و با قرار دادن آن زير شاته ، بطوريخ كت يا كار بلوز و بخوابانيد پشت به را مصدوم 

كه سر به عقب كشيده شود ، پهلوي سر مصدوم قرار گيريد و تنفس مصنوعي و ماساژ قلبي انجام 

 دهيد.

 

 ایمنی حریق
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 مقدمه:

 مراكز  تمامي افراد آگاهند كه غالبا مرگ ناشي از آتش سوزي بيشتر در خانه ها صورت ميگيرد تا

 از ناشي رگم كه داد نشان گرفته صورت انگلستان كشور در كه برآوردي. كارخانجات يا صنعتي

% 1 از كمتر كه است بوده نفر 3222 - 2222 سوزي آتش طريق از يكساله دوره يك طي كار

راكز صنعتي بوده است. اما حريق هائي كه در صنعت روي مي دهد از لحاظ مالي بسيار م در آن

رتر از حريقهاي خانگي است. مثاًل حريق و انفجار ناشي از گازسمي متيل ايزوسيانات در سا ل زيانبا

نفر و صدمه هزاران نفر شد و در حادثه اي مشابه  3222در شهر بوفا ل هند باعث مرگ  8113

نفر و  112( موجب مرگ 8113در شهر مكزيكوسيتي بعلت نشت گازهاي نفتي در همان سا ل )

د زيادي شد كه زيان هاي مالي اين حوادث بسيار زياد مي باشد، بطوريكه حتي صدمه ديدن افرا

 تواند صنعتي را فلج نمايد. مي

از  مواد بيش و آورند مي بوجود صنعتي مراكز در را سوزيها آتش از% 81 حدود سيگار تهسيگار و 

مايعات و ديگر  % آتش سوزيها را تشكيل مي دهد و اين امر اغلب در مورد1اندازه حرارت ديده 

 مواد اشتعا ل زاست كه در دما باال نگهداري مي شوند. 

% ، جرقه هاي مواد 7% ، شعله برخي ابزار آالت 7به غير از عللي كه گفته شد، سطوح داغ 

% ، 2% ، در مجاورت آتش قرارگرفتن 3% ، دستگاه برش جوشكاري 3% ، تورم ناگهاني 1سوختني 

% ، فعل و انفعاالت 3% ، پاشش مواد مذاب 3ناشي از سايش  % ، جرقه هاي2حريق هاي عمدي 

% از 8% ،ساير عوامل نيز حدود 8% ، جرقه هاي ناشي از برق 8% ، جرقه هاي مخرب 8شيميائي 

 عوامل ايجاد حريق مي باشند.

 :(NFPA) بندی حریق بر مبنای استاندارد قهطب

ه و اغلب پس از سوختن خود خاكستر : عمدتاً از سوختن مواد جامد به وجود آمدAحریق گروه 

 گذارند. به جاي مي

 از ناحيه مايعات و گازهاي قابل اشتعا ل به وجود مي آيند.  :Bحریق گروه 

 : از ناحيه دستگاههاي الكتريكي و سيستم هاي الكتريكي ناقص بوجود مي آيند. Cحریق گروه 



119 | P a g e  
 

.. بوجود يم، منيزيوم و آلومينيوم و .: از ناحيه فلزات قابل اشتعا ل نظير سديم، پتاسDحریق گروه 

 مي آيند. 

بهترين روش حذف ضلع حرارت توسط ماده اطفائي آب است. : Aهای اطفاء حریق گروه  روش 

برابر پيدا مي كند و در اين حالت  8722اگر در فشار عادي آب تبخير شود افزايش حجمي حدود 

 شود. مي Co3برابر  1/1برابر كف و  7قدرت خفه كنندگي اش 

بهترين روش حذف ضلع اكسيژن يا خفه كردن مي باشد كه : Bهای اطفاء حریق گروه  روش 

 توسط مواد شيميائي مختلف نظير كف پودر و گاز، هالوژنها، پودر خشك و ... انجام مي شود. 

بهترين روش حذف ضلع اكسيژن مي باشد نكته قابل توجه اين : C  های اطفاء حریق گروه روش

 ر اطفاء اينگونه حريقها بايد از موادي استفاده شود كه:است كه د

 الف( عايق الكتريسته باشد.

 ب( به دستگاه الكتريكي آسيب وارد نكند. 

 و پودر خشك چند منظوره جهت اطفاء اين حريقها استفاده مي شود.  Co3معموالً 

(  Dry powderجهت اطفاء اين حريق ها از پودر خشك ) :  Dهای اطفاء حریق گروه روش

 مخصوص براي هر فلز استفاده مي شود. 

 روشهاي عمومي اطفاء حريق: 

          سرد كردن -الف

 خفه كردن -ب

  سد كردن يا حذف ماده سوختني-ج

 كنتر ل واكنش هاي زنجيره اي -د

 

 

 

 

 



120 | P a g e  
 

 نکاتی در مورد پیشگیری از آتش 

 پيشگيري از آتش 

   منابع قابل اشتعا ل در محوطه آزمايشگاه را شناسايي كنيد )براي مثا ل، شعله هاي باز، گرما و

 تجهيزات الكتريكي(. 

   .عوامل قابل اشتعا ل را در كمترين مقدار ممكن خريـداري و در محل مناسب ذخيره كنيد 

  دارنـد در يخچا ل هاي ضد انفجار  محـلو ل هاي قابل اشتعا ل را كه نيـاز به خنك شدن

 نگهداري كنيد. 

   .محلو ل هاي قابل اشتعا ل را در كابينت ها و يا ظروف ايمن مناسب نگهداري كنيد 

   .)عوامل ناسازگـار را كنار يكديگر نگهداري نكنيد )مثاًل اسيدها با مواد اشتعا ل زا 

  ني نگهداري نكنيد، زيرا ممكن است اِترها يا مواد شيميايي هم نـوع را براي مـدت طوال

 پراكسيدهاي منفجر شونده تشكيل گردند. 

   .از سالم بودن كابـل هاي برق اطمينان حاصل كنيد 

   .در صورت بروز آتـش سوزي، از آن محل فاصله بگيريد 

   .محـل، وضعيت و چـگونگي استفـاده از كپسو ل هاي اطفاء حريق را بدانيد 

  ه شدن پلمپ ها، آسيب ها، كاهش فشار )آب يا گاز( يا نصب نامناسب تجهيزات هرگونه شكست

 و لوازم آزمايشگاهي را گزارش دهيد. 

   براي استفاده به موقع و مناسب، آبپاش اتوماتيـك هشدار دهنده آتش، بايستي هميشه تميز و

 سالم باشند. 

   ز سر آبپاش نگهداري شوندسانتيمتر پايين تر ا 12مواد شيميايي نبايد در فاصله 

 

 

http://iranianhse.mihanblog.com/post/26
http://iranianhse.mihanblog.com/post/26
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 اجزاء سیستم اعالم حریق اتوماتیکی

 مركز كنتر ل-8

 دتكتور -3

 شستي -2

 آژير-3

 چراغ چشمك زن -1

 ميليمتر( 1/8-3كابلها و سيمها )با قطر  -1

  تكرار كننده

 ایمنی دستگاه تراش:

 . اشدب مي ممنوع دستگاه با كار هنگام در دستكش و گشاد لباس ، گردن شا ل پوشيدن (1

 . نبريد فرو است چرخش در كه جسمي سوراخ در را خود دست (2

 . كرد رها دستگاه روي را تعميراتي ابزار ديگر و نظام سه آچار نبايد (3

 شده محكم خود هاي محل در كامالً  رنده – مرغك دستگاه بايد تراش عمل شروع از قبل (4

  باشند

 از ستفادها. شود استفاده دست نيروي از تنها نظام هارچ و نظام سه كردن پياده يا سوار هنگام (5

 نيروي دوار ماشين مخاطره انگيز است(

 تا دهيد رقرا ماشين ريل روي را مخصوصي چوبي تخته ، نظام سه كردن پياده و سوار از پيش (6

 . نگردد ماشين هاي ريل ديدن صدمه باعث

 طايخ است گردش حا ل در كار كه هنگامي رنده كردن ميزان يا كار گيري اندازه به مبادرت (7

 . است محض
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 وجود كار قطعه تراش از ناشي هاي براده پرش خطر همواره چون شد خم نبايد زياد كار روي بر(8

 . دارد

( كار قطعه گاه تكيه) مخصوص وسايل از بايد( بلند هاي ميله) طويل كارهاي تراش براي (9

 . نمود استفاده

 يس كاري دستگاه تراش آن را از كار بيندازد .(هنگام پاک كردن و گر11

 (برآمدگي گيره هاي سه نظام را با كالهك حفاظتي بپوشانيد .11

 (هنگام تراش و كار با سنگ سمباده عينك حفاظتيبه چشم بزنيد .12

 (براي جمع آوري براده ها از چنگك يا جاروب دستي استفاده كنيد .13

برابر قطر آن بيشتر شود بهتر است از مرغك استفاده  5ز (وقتي كه طو ل آويزان قطعه كار ا14

برابر قطر هم كمتر باشد در موقع تراشكاري با بار زياد استفاده  5شود حتي اگر طو ل ياد شده از 

 نكردن از مرغك ايمني را كاهش مي دهد .

 ن(در موقع سوراخكاري قطعات طويل استفاده از كمربند ثابت توصيه مي شود زيرا در اي15

 صورت اطمينان مي يابيم سوراخ تعبيه شده دقيقًا در مركز قطعه كار حفر مي شود .

(براي تراشكاري قطعات طويل از يك كمربند متحرک طوري استفاده مي كنند كه دو فك اين 16

وسيله و قلم تراش جمعاً يك ياتاقان را براي قطعه كار درست نمايند براي كاهش فشار ناشي از 

 ممي توان زاويه براده قلم را افزايش داد . عمل تراشكاري

 (هنگام سوهان زدن دسته سوهان را با دست چپ و سر سوهان را با دست راست نگه داريد .17
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 ایمنی دستگاه پرس

: به ماشيني اطالق مي شود كه عموماً داراي بستر ساكن و ايستا بوده و ضربه  پرس هاي قدرتي  -

شده تا بر روي مسيري معين حركت رفت و برگشتي تناوبي با زاويه زدن آن در قاب پرس هدايت 

قائم نسبت به بستر پرس داشته باشد . پرس هاي قدرتي براي انجام عمليات خمش ، تغيير شكل 

مواد نيمه ساخته و فشردن مواد فلزي به كار مي روند اين كار بوسيله قالب هاي بااليي و پاييني 

 ه دارنده بسته مي شود انجام مي گيرد.كه به كف ضربه زن و ميز نگ

: يا ضربه ايي به ماشيني اطالق مي شود كه داراي نيرو محركه بوده و  پرس هاي مكانيكي -

 انتقا ل نيرو در آن ها به ميل لنگ توسط كالچ انجام مي گيرد .

اشكا ل  ه)انبرک ها( : وسيله ايي براي گرفتن قطعات و تغذيه دستي پرس كه ب ابزار تغذيه دستي -

 گوناگون ساخته مي شود .

: به بخش ايستايي ساختمان پرس اطالق مي شود كه معموالً روي كف يا فندانسيون  بستر پرس -

كارگاه قرار مي گيرد اين بخش سنگيني ساير قسمت هاي پرس را تحمل كرده و در مقابل نيروي 

 اعما ل شده پرس نيز مقاومت مي نمايد .

ن مكانيزي كه براي ساختن قطعات ساخته شده يا مواد از داخل قالب هاي : يا پرا بيرون انداز -

 بااليي يا پاييني به كار مي رود .

: بخشي از سيستم كنتر ل كالچ / ترمز است كه فقط براي انجام يك ضربه در هنگام  تك ضرب -

عيت ضفرمان دادن به پرس طراحي شده است به تعبيري چنانچه وسيله فرمان راه اندازي در و

عمل نگه داشته شود ميل لنگ بيش از يك ضربه نزند اين سيستم عالوه بر اينكه ضربات بعدي را 

كنتر ل مي نمايد در پرس با تغذيه دستي قرار دادن قطعه كار و برداشتن قطعه ساخته شده را 

 امكان پذير مي سازد .

و يا خارج ساختن از آن مي  : منظور قرار دادن و جابجايي قطعه كار و يا مواد در قالب تغذيه -

 باشد .
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 انواع تغذيه :

 خودكار تغذيه  .1

 خودكار نيمه تغذيه  .2

 يه ايي كه فرآيند تغذيه توسط متصدي پرس انجام مي گيرد .تغذ:  دستي تغذيه  .3

: وسايلي كه  electro sensitive safety devices –)وسايل حس كننده  چشم الكترونيكي -

حي شده اند كه يك سطح و يا ميدان حساس براي سيستم كنتر ل كالچ / ترمز به گونه ايي طرا

پرس بوجود آورد تا زماني كه دست هاي كارگر يا هر قسمت ديگر بدن در آن سطح يا ميدان قرار 

گيرد سيستم كالچ عمل نكند اگر ضربه زن در وضعيت حركت به پايين باشد در صورتي كه دست 

 ور الكتريكي را قطع نمايد دستگاه فورًا متوقف گردد .يا هر قسمت از بدن شعاع ن

: وسيله ايي كه مانع ورود دست يا هر قسمت از بدن اپراتور به داخل منطقه  حفاظ حصاري -

 عمل پرس مي شود .

( : وسيله ايي كه در جهت انجام عمل two hands tripping devices) راه انداز دو دستي -

با هر دو دست پرسكار دارد به طوريكه در هنگام پايين آمدن ضربه زن پرس نياز به فشار هم زمان 

دست هاي اپراتور را از منطقه خطر دستگاه دور نگاه دارد اين وسيله راه اندازي مي توانند به 

 صورت برقي يا هواي فشرده مكانيكي عمل نمايند .

 ي شود .)پدا ل پايي( : وسيله ايي مكانيكي كه باعث گردش ميل لنگ مركاب  -

)مسلسل( : اصطالح رگبار بدان معني است كه ضربات پي در پي بدون ايست انجام پذيرد رگبار  -

. 

: يك حركت رفت و برگشتي يا سيكل كامل بخش كشويي پرس )ضربه( ناميده مي شود . ضربه  -

 به بيشترين فاصله اي كه ضربه زن مي تواند در سيكل خود طي نمايد كورس گفته مي شود .
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 مقررات کلی :  

موارد مورد استفاده در ساخت قسمت هاي مختلف پرس بايد به نحوي انتخاب و به كار برده  -

شود كه عالوه بر تحمل بارهاي وارده و تنش هاي حاصل از كيفيت و مرغوبيت مناسبي برخوردار 

 باشد .

ه ها ، تسمه ، فلك كليه قسمت هاي متحرک پرس از قبيل مچرخ دنده ، فاليو ل ها )چرخ طيار( -

 و ... بايد به نحو مناسبي حفاظ گذاري شود به طوريكه با باز كردن حفاظ دستگاه متوقف گردد .

هر دستگاه پرس بايد داراي يك لوحه شناسايي حاوي اطالعات و مشخصات زير بوده و در محل  -

 قابل رويت بر روي دستگاه پرس نصب شود .

 سازنده كارخانه عالمت و نام/ 1

 ساخت تاريخ/ 2

 توليد شماره /3

 تناژ يا پرس ظرفيت /4

 دقيقه در ها ضربه تعداد /5

 پرس ميز ابعاد /6

 پرس وزن /7

 متر ميلي برحسب پرس كورس( ارتفاع) طو ل /8

 متر ميلي برحسب( زن ضربه) كشويي تنظيم و تعديل مقدار /9

 هيدروليك  هاي پرس براي ثانيه بر متر ميلي حسب بر فرود سرعت حداكثر /11

 موتور قدرت  /11
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 خطرات مرتبط با دستگاه پرس :

 دست هاي كارگر در حين عمليات عادي پرس در زير دستگاه قرار گيرد . -

 در هنگام عمليات عادي پرس كارگر نتواند به موقع دست هايش را از منطقه خطر خارج نمايد . -

ه پرس در حالت فرمان نيست و كارگر در بعد از اتمام يك ضربه و سيكل كامل و در زماني ك -

حين گذاشتن قطعه كار و يا برداشتن قطعه ساخته شده از ميان قالب هاست ضربه ناخواسته و غير 

 )رد شدن از آستانه معين( ايجاد شود . overrunمنتظره اي زده شده و شرايط 

 ایمنی ليفتراک

 مقررات ایمنی لیفتراک در فضای بسته : 

تور احتراق داخلي در صورتي مي تواند در فضاي بسته كار كند كه بوسيله تميز كننده ليفتراک با مو

دود اگزوز ، گازهاي مسموم كننده و زيان آور خروجي از اگزوز اصالح شود يا تهويه موثر و كافي در 

محل كار ليفتراک وجود داشته باشد . ليفتراک هاي گاز سوز نبايد در مجاورت محلهاي حفاري شده 

سنگين تر از هوا بوده و در مناطق  LPGا در محيطهاي پايين تر از سطح زمين كار كنند ، زيرا گاز ي

 پست و گودالها و زير زمينها تجمع يافته و باعث ايجاد مخاطراتي از جمله وقوع انفجار مي شود. 

 مقررات ایمنی در خصوص بار گیری لیفتراک :

ري كند. ظرفيت مجاز حمل بار كه روي پالک مشخص ليفتراک هرگز نبايد بيش از ظرفيت بارگي

شده است ، مربوط به حالت عمودي دكل است . شاخكها را تا جايي كه ممكن است از هم دور كنيد 

و تا جايي كه ممكن است آنها را در زير بار قرار دهيد به گونه اي كه بار بطور متعاد ل قرار گيرد. 

. براي برداشتن بارهايي همچون بشكه يا رو ل ورق از هرگز با يك شاخك باري را بلند نكنيد 

 تجهيزات مخصوص استفاده مي شود .

با توجه به اينكه در اكثر مواقع برداشتن بار از روي يكديگر و يا از روي سطح باالتر از سطح قرارگيري 

گر ا راننده صورت مي گيرد ، مي بايست ليفتراک هميشه داراي حفاظ سقف و اتاقك راننده باشد و

 باري از قطعات ريز تشكيل شده است بايد حفاظ پشت بار نيز نصب گردد. 



127 | P a g e  
 

 
در هنگامي كه ديد راننده كافي نمي باشد ، نبايد بطرف جلو حركت نمايد و مي بايست ليفتراک را از عقب هدايت 

 نمود. 

وجه كنيد ين بيايد . بايد تزماني كه ليفتراک حامل بار است از طرف جلو از شيب باال رفته و از عقب از شيب پاي

كه بار ليفتراک در قسمت باالي شيب مسير ، قرار گيرد. اين مسئله باعث مي شود بار از روي شاخكهاي ليفتراک 

 سر نخورد يا پايين نيفتد. 

 

 مقررات ایمنی در خصوص حرکت لیفتراک :

 ري شود. ترمز شديد باعث لغزش چرخاز حركت ناگهاني و ترمز ناگهاني و سرعت باال و گردش هاي ناگهاني خوددا

 ها و چپ شدن ليفتراک مانند هر وسيله نقليه ديگر مي شود. 

ترمز كردن در پيچ ها خطر چپ شدن ليفتراک را افزايش مي دهد ، پس الزم است قبل از رسيدن به پيچ و يا 

 سراشيبي از سرعت خود بكاهيد. 

 

 نوان باالبر جهت کار در ارتفاع :مقررات ایمنی در خصوص استفاده از لیفتراک به ع

استفاده از ليفتراک به عنوان باالبر و سكوي ايستادن بر روي آن ، فقط در صورت نياز مبرم و نظارت كامل و با 

 استفاده از سبدهاي مخصوص فلزي ) كه طبق شرايط ويژه ساخته مي شود ( و بطور موقت امكان پذير است . 

 ه از لیفتراک ها :مقررات ایمنی در بازدید روزان

فتراک را يقبل از استارت و روشن نمودن ليفتراک ، بايستي مراحل زير در خصوص بررسي چگونگي وضعيت ل

 مورد توجه قرار دهيم :

 تايرها و فشار باد تاير ها را كنتر ل كنيد.  -6

 از محكم بودن پيچ چرخ ها مطمئن شويد. -1

 آن را مرتفع سازيد.آب رادياتور را بازديد كنيد و چنانچه كسري دارد  -2

 روغن موتور را نيز بررسي كنيد. -0

 ترمز دستي و بوق و فرمان ماشين را چك كنيد.  -5

 بررسي كنيد كه آيا دكل و سيستم هيدروليك درست كار مي كند.  -1

 از ايمني و سالم بودن شاخك ها و قفل مربوطه مطمئن شويد: -1

 ر باشد.ميلي مت 1فاصله ارتفاع بين لبه دو شاخك نبايد بيش از  -

% در قسمت پاشنه دچار سائيدگي شده باشد و نيز نبايد كج شده 69شاخكهاي دكل نبايد بيش از  -

 باشد.

وطه قبل از يلنگهاي مربدر صورتي كه از ليفتراک گازي استفاده مي شود از سالمتي سيلندرهاي گاز و ش -1      

 استارت زدن بايد اطمينان حاصل كرد .
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 رخانه کوشش کارانوضعيت ایمنی در کا
 مواد و روشها

در يك مطالعه توصيفي و اطالعات بدست آمده از چك ليست هاي جمع آوري شده جهت ارزيابي 

 نتايج استفاده شده است.

روش گردآوري داده ها با استفاده از اطالعات موجود مشاهده و مصاحبه بوده در بخش هاي مختلف 

 توليد صنايع صورت گرفته است.

جهيزات مورد استفاده در اين بررسي شامل نوشت افزار, وسايل حفاظت فردي بازرسي وسايل و ت

, جدو ل استاندارد, انواع چك كننده از جمله: ماسك و گوشي حفاظتي, فرم هاي مخصوص ارزيابي

 ليست هاي طراحي شده, لوكس متر و ترازسنج صوتي مي باشند.

قدامات مذكور صورت گرفت كه اهداف آن به منظور در ادامه كار بعد از هماهنگي با مدير كارخانه ا

كانون هاي خطر, پي بردن به نواقص موجود در سيستم ايمني كارخانه, پي بردن به عملكرد درست 

 سيستم هاي اعالم خطر موجود در خطر و ارائه راه هاي پيشگيري از وقوع حوادث تعيين نموديم.

اجرايي بازرسي و همچنين جلوگيري از پيچيدگي در قدم بعدي به منظور نظم و ترتيب در مراحل 

 و بروز خطرهاي احتمالي, مراحل كار به ترتيب ذيل اوليت بندي گرديد. كار

بازديدهاي مختلف و مكرر از كارهاي انجام شده در كارخانه به منظور آشنايي با پروسه توليد  .6

 و خطرات احتمالي كه كاركنان را تهديد مي كند.

تي شامل: نظافت عمومي, ذخيره مواد, حفاظ ماشين آالت, حفاظت بررسي مخاطرات صنع .1

عمومي و فيزيكي در منطقه كار, تعمير و نگهداري, جابه جايي مواد, وسايل حفاظت فردي 

 و اقدامات كنترلي حريق.

 ,بررسي وضعيت بهداشت صنعتي شامل: كنتر ل خطرات شيميايي, كنتر ل آلودگي پوست .2

 دفع زباله, آلودگي كننده هاي آب و هوا سيستم تصفيه آب, جمع آوري و

بررسي وضعيت آموزش و انگيزش در كارخانه شامل: آموزش ايمني سرپرستان, آموزش  .0

پرسنل تازه استخدام شده, اناليز خطرات مربوط به شغل, ارتقاي ايمني و تبليغ آن و ارتباط 

 كارگران با سرپرستان در زمينه ايمني

امل: بررسي حادثه توسط پرسنل خط, تجزيه و تحليل بررسي وضعيت حوادث كارخانه ش .5

 علل حادثه
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در زمينه بدست آوردن آماري از حوادث كارخانه با توجه به محرمانه بودن اطالعات و 

همكاري نكردن مسوالن ما نتوانستيم كه از حوادث صورت گرفته در كارخانه اطالعاتي داشته 

 باشيم.

 بحث و نتیجه گیری

گرفته به دليل عدم آموزشهاي الزم به سرپرستان خط توليد براي بررسي  تي صورتبا توجه به اقداما

حوادث , عدم روش مشخص براي تشخيص حوادث, عدم دسترسي به آمار حوادث, عدم ارزيابي 

ه كمترين امتياز را ب و ... ضرر و زيان هاي مالي, عدم گزارش علل مستقيم و غير مستقيم حوادث

 تعلق مي دهيم.بخش آموزش و انگيزش  

كافي وه بعال, استفاده نمي شود همچنين در كارخانه از پوسترها و تابلو اعالنات جهت ارتقا ايمني

االستخدام و كاركناني كه از يك شغل به شغل ديگر منتقل  نبودن آموزش ايمني به كارگران جديد

 ارد در آينده توجه خاصي به اين بخش معطوف شود.لذا ضرورت د مي شوند

توجه به نتايج ارائه شده مي توان به نقاط ضعف سيستم و كانون هاي خطر موجود پي برد و  با

 عمل آورد.نسبت به پيشگيري از حوادث احتمالي اقدام الزم به 

بررسي هاي به عمل آمده نشان دهنده اين امر است  كه نه تنها در كارخانه كوشش كاران بلكه در 

ن تاكنون به مسئله بازرسي ايمني از ديدگاه علمي توجه نشده است اكثر كارخانه هاي موجود در ايرا

 پس وضعيت ايمني نيز همانند بسياري از پارامتر هاي ديگر آن تا به حا ل ناشناخته باقي مانده است. 

بنابراين پيشنهاد مي شود كه در صورت امكان, ساليانه بوجه كافي به قسمت ايمني و بهداشت 

, تدوين روشهاي عملكرد ايمني و همچنين استفاده از شركت هاي مشاوره ايمني الزم براي پرسنل

سطح آن را افزايش دهند و به حد نسبتا خوب و خوب ي خارجي جهت اجراي برنامه هاي ايمني 

 برسانند.

ضمنا ضرورت دارد به منظور فراگير شدن فرهنگ ايمني در جامعه, پژوهش هاي مشابهي در سطوح 

 به طوري كه صنايع مختلف ديگر را هم پوشش دهد.وسيع تر انجام گيرد 

 

 

 

 

 منی و حفاظت فنی کارخانهوضعيت کميته ای
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 وظایف کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای

نقش كميته هاي ايمني و بهداشت حرفه اي بررسي و حل مشكالت خاص ايمني وبهداشتي توسط 

كاركنان يا ارجاع به مديريت است.كميته ايمني و اعضاء آن همچنين در شناسايي ،ارزيابي و كنتر ل 

 شركت كمك مي كنند.براي مثا ل: مخاطرات محيط كار به سازمان يا

 انجام بازرسي هاي منظم از ساختمانها حداقل هر سه ماه يكبار

آناليز اطالعات بويژه آمار و اطالعات حوادث و رويدادهاي محيط كار براي شناسايي خطرات ايمني و 

 بهداشت حرفه اي و روند آن.

 يت.ح شده توسط كاركنان يا مديربررسي و تالش براي حل مشكالت ايمني و بهداشت حرفه اي مطر

 اختیارات کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای

براي انجام اين وظايف كميته ايمني و بهداشت حرفه اي داراي يكسري اختيارات قانوني است.بر اساس 

 قانون ايمني و بهداشت حرفه اي اختيارات كميته ايمني و بهداشت حرفه اي بشرح زير مي باشد:

 امات ايمني و بهداشتيبازبيني اقد §

 بررسي مخاطرات ايمني و بهداشتي §

 حل مشكالت ايمني و بهداشتي §

 .درخواست بازرس يا مشاور بيروني در مواقعي كه مشكل در داخل سازمان قابل حل نباشد §

 چه مسایلی را مدیریت باید برای مشاوره ارجاع دهد؟

و سويه مي داند . همچنين با ارجاع مشكالت قانون جديد ايمني و بهداشت مشاوره را يك فرآيند د

ايمني و بهداشت حرفه اي توسط كاركنان به مديريت، قانون مديريت را ملزم به مشاوره با كاركنان در 

 مسائل عمده ايمني وبهداشتي مي نمايد. اين مسايل عبارتند از:

 طراحي تاسيسات جديد يا بازسازي ساختمانهاي موجود· 

 زشيابي برنامه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي،خط و مشي ها و رويه هاطراحي،اجرا و ار· 

ايجاد تغييرات يا ارائه روشهاي كاري جديد از قبيل چرخه نوبت كاري كه بر ايمني و بهداشت · 

 كاركنان تاثير دارد.

 خريد تجهيزات جديد مانند كامپيوترها يا تغييرات در ساختمانها و تجهيزات.· 
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ند تا مباحثي از اين قبيل را كه تاثيرات بالقوه بر ايمني و بهداشت دارند به كميته مديران ملزم هست

 ارجاع داده يا با ساير مشاوران براي حصو ل اطمينان از آگاه بودن كاركنان و بازخورد آنها مشاوره كنند.

آیا این به مفهوم اطاعت مدیر از توصیه های کمیته ایمنی وبهداشت حرفه ای یا مشاوران 

 است؟

نه.بعنوان بخشي از وظيفه مديريت ،اتخاذ تصميم نهايي در مورد مسائل ايمني و بهداشت حرفه اي بر 

عهده مديريت است.اما مديريت بايد توصيه هاي كميته را بطور جدي در فرآيند تصميم گيري مورد 

 توجه قرار دهد.

 در صورتی که مدیریت کمیته را نادیده بگیرد چه اتفاقی می افتد؟

صرف اينكه مديريت كميته ايمني و بهداشت حرفه اي را داير كرده رافع مسوليت هاي مديريت در 

 قبا ل كميته نيست.بمنظور تكميل وظايف خود مديريت بايد:

 اطالعات ايمني و بهداشت حرفه اي را با كاركنان به اشتراک بگذارد.· 

 ي و بهداشتي را فراهم كند.فرصت بيان ديگاهها و نظرات كاركنان نسبت به مسائل ايمن· 

 از نظرات و پيشنهادات كاركنان در فرآيند تصميم گيري استفاده كند.· 

همانطور كه قبال بيان شد يك مدير همچنين بايد در مورد برخي موضوعات خاص كه در قانون ذكر 

ت گرفته رشده مشاوره كند.در صورتيكه مدير اين موضوعات را به مشاوره نگذارد تخلف از مقررات صو

 است.

 مسئولیت های مدیریت در ارتباط با کمیته ایمنی و بهداشت حرفه ای

قانون ايمني و بهداشت حرفه اي برخي الزامات قانوني خاص را مطرح مي كند تا اطمينان حاصل شود 

كه مديريت امكانات ،زمان و حمايت مالي را براي مكانيسم مشورتي كه در محيط كار داير شده را 

 ميكند.بطور خاص نماينده كميته و نمايندگان كاركنان عضو كميته بايد بتوانند:فراهم 

 ساعت كار جهتد مشاوره داشته باشند. 83دسترسي قابل قبو ل به كاركنان در طو ل · 

دسترسي قابل قبو ل به محيط كار در طو ل ساعات كار داشته باشند تا بتوانند جلسات،انتخابات و · 

 ند.بازرسي ها را انجام ده

حق الزحمه اي براي مشاركت آنها در كميته و ارائه خدمات مشاوره اي از جمله آموزش و حضور در · 

 جلسات دريافت كنند.
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 بازپرداخت هزينه هاي معقو ل صرف شده براي فعاليتهاي مشاوره اي از جمله آموزش· 

اي مناسب مكانات كپي، جمكان مناسب براي فعاليتهاي مشاوره اي.اين مكان بايد داراي تلفن،فاكس،ا· 

 براي بايگاني و اتاق جلسات باشد.

در كميته ايمني و بهداشت حرفه اي نمايندگان بايد توسط كاركنان براي يك دوره دو ساله انتخاب 

مي شوند.نمايندگان كميته ايمني و بهداشت و نيز نمايندگان كاركنان و مديريت در كميته بايد 

شند.اين آموزش ها بايد شامل يك دوره چهار روزه از يك مركز آموزش هاي رسمي را گذرانده با

آموزش رسمي معتبر باشد.آموزش بايد در طو ل ساعات كار بوده و هزينه آن توسط مديريت پرداخت 

 گردد.

 روش حل مسایل و مشکالت ایمنی و بهداشت حرفه ای

حرفه  ايمني و بهداشتبر اساس مقررات جديد ايمني و بهداشت حرفه اي وظيفه اصلي حل مشكالت 

اي بر عهده كميته ايمني و بهداشت حرفه اي است.براي اين منظور مديريت بايد فرصت مطرح كردن 

 مشكالت و ارائه راه حلها را به كاركنان بدهد.مراحل كار بشرح زير است:پ

ان ودر صورت امكان كاركنان بايد براي حذف يا كنتر ل خطرات محيط كار در منبع تالش كنند )بعن

 مثا ل حذف خطرات سقوط با برداشتن جعبه ها و موانع يا تميز كردن مواد ريخته شده(

در صورتيكه مشكل ايمني و بهداشتي بسرعت قابل حل نباشد كاركنان بايد در اولين فرصت مسله -8 

 .را به سرپرست يا مسئو ل خود گزارش كنند

 -ت الزم را مبذو ل نمايدمسئو ل مربوطه بايد براي حل مشكل تالش كرده و اقداما-2

جائيكه سرپرست قادر به حل مشكل نيست كاركنان يا سرپرست بايد مسئله را از طريق نمايندگان -2

 ارجاع دهد خود به كميته

در صورتيكه نماينده مديريت در كميته قادر به حل مشكل نيست در يك محدوده زماني قابل قبو ل 

 ار گان دولتي مسئو ل براي تحقيق و رسيدگي ارجاع شودمسئله بايد به بازرس بيروني يا نماينده 
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كاران كوير ابركوه نيز كميته حفاظت فني با حضور افراد مربوطه حداقل ماهيانه  در كارخانه كوشش

ين تصميمات ا نيز اتخاذ شده است كهتشكيل و پس از بررسي مسائل ايمني و بهداشتي تصميماتي 

مورد اجرا گذاشته شده و رعايت گردد و ضمنًا تمامي كارگران همگي بايستي توسط كارگران به 

موظف به رعايت موازين بهداشتي و ايمني و منجمله استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي 

باشند كه همگي در كميته حفاظت فني مورد بررسي قرار گرفته و نواقص احتمالي و مشكالت به  مي

جويي خواهد شد. ضمناً مديريت اين  به رفع آنها چارهوجود آمده در طو ل يكماه مطرح و نسبت 

كارخانه مصمم به تشكيل منظم جلسات بوده و پيگيري نواقص و معضالت به نحوه مطلوبي صورت  

گيرد.بنابراين به همين دليل ميزان بروز حوادث در اين واحد در طي چندين سا ل فعاليت بسيار  مي

 حل يا مراكز بهداشتي درماني بوده است.ناچيز و همگي در حد درمان سرپايي در م
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 مقدمه:

باشيم نقش استفاده از وسايل و تجهيزات در وضعيت پر خطري كه در آن مشغو ل به كار مي

كسي  ناشي از محيط كار بر حفاظت فردي در تأمين سالمت كاركنان در مقابل صدمات فيزيكي

دا هاي سازماني شركتها ابتو مسئولين در همه ردهجا دارد مديران باشد. بنابراين نمي  پوشيده

خطرات محيطهاي كاري خود را شناسايي و سپس متناسب با نوع فعّاليتها، كاركنان را در مقابل 

خطرات احتمالي تجهيز نمايند. عدم كاربرد وسايل و البسه حفاظت فردي كه در اختيار كاركنان 

مني گردد و مسئولين ايايمني در شركت تلقي مي گيرد بمنزله تخّطي از مقررات جاريقرار مي

توانند با چنين كاركنانيكه از پوشيدن البسه ايمني در محيط كار امتناع ورزيده و بدينطريق مي

 دهند متناسبًا برخورد نمايند. خود را در معرض حادثه قرار مي

ط با ظت فردي مرتببه تجربه ثابت شده است كه صرفًا شناخت عمومي از وسايل و تجهيزات حفا

رد بايد در مشاغل مربوطه جهت كاربفعّاليتهاي جاري در شركت كافي بنظر نميرسد و كاركنان مي

 صحيح اينگونه تجهيزات و البسه ايمني، تحت آموزشهاي تخّصصي كوتاه مّدت نيز قرار گيرند.

 : تجهیزپرسنل به لوازم حفاظت فردی به عنوان

ان آور است . و در صورتي قابل قبو ل است كه نتوان از راه مهندسي آخرين راه كنتر ل عوامل زي  -8

و مديريتي مشكل را حل كرد يا اقدام اساسي ايمني مشكل و يا محتاج زمان باشد در اين صورت 

 . خواهد بود تامين شرايط ايمني براي افراد به طور موقت

  . وردنظر غير ممكن استبعنوان ابزار كار تلقي شده كه بدون آن پرداختن به شغل م – 3 

  . بعنوان اقدام اساسي ايمني بر روي محيط پيرامون كارگر وآنچه در اختيار دارد -2

وظايف ياد شده در فرهنگ ايمني امروزي ، نه تنها كاري انساني در راستاي اهداف اختصاصي      

ن مي تواند از آ محسوب مي شود بلكه وظيفه قانوني نيز تلقي مي شود كه چشم پوشي و اجتماعي

  . قانوني شود باعث اعما ل مجازات
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در واقع طبق استاندارد هاي جهاني و مقررات از مشكالت مهم صنايع به ويژه در كشورهاي در حا ل 

توسعه ، مشكالت ايمني و بهداشتي پرسنل شاغل در صنايع است بديهي است كه شناسايي و كنتر ل 

ورت دارا بودن محيطي بهداشتي ايمني و كارگران سالم خطرات براي باالبردن سطح بهره وري در ص

زماني مي توان از لوازم حفاظت فردي استفاده كرد  oshaامكان پذير خواهد بود . المللي از قبيل 

كه به داليل فني و اقتصادي قابل قبو ل اجرا و بكارگيري كنتر ل هاي مهندسي و مديريتي عملي 

ان با عوامل زيان آور را به حد بي خطر و يا قابل قبو ل كاهش نبوده و يا نتواند سطح مواجهه كارگر

  . دهد

ممكن است براي كارفرمايان استفاده از لوازم حفاظت فردي براي كنتر ل مواجهه كارگران با خطرات 

يك راه حل ساده و مناسب و صحيح به نظر برسد ولي بايد به خاطر داشت در صورت عدم توجه به 

  . يك برنامه پيشگيري مي تواند بسيار نامناسب و حتي خطرناک باشدعوامل متعدد دخيل در 

  : از جمله فاكتورهاي دخيل در انتخاب لوازم حفاظت فردي عبارتند از

پذيرش كارگران جهت استفاده از لوازم حفاظت فردي كه يك فاكتور اساسي در يك برنامه موفقعيت  

  .  محسوب مي شودPPES   آميز استفاده از 

  : یط حفاظت لوازم حفاظت فردی از کارگرشرا

 سايز مناسب-8

 ( خوب كيفيت و مناسب نوع)  مناسب صحيح انتخاب – 3 

 نگهداري صحيح – 2 

 استفاده صحيح و مداوم- 1         كارگران با گفتگو – 3 

  

  ر:ول لوازم حفاظت فردی از طرف کارگشرایط قب
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استفاده  – 3 كارگران آموزش – 2 وسايل كاربرد واقعي علل تفهيم – 3آگاهي از اهداف برنامه  -8

 PPE Sا ز تجارب كارگران از كاربرد 

براي استفاده بهينه از لوازم حفاظت فردي بايد يك برنامه استفاده از وسايل حفاظت فردي تدوين 

  : گردد . اين برنامه بايد شرايط زير را داشته باشد

شامل جلسه آموزشي با كارگران و تهيه فرم ثبت   موثرآموزش افراد طي يك برنامه آموزشي  -8

  . اسامي افراد شركت كننده با تاريخ و نوع آموزش

 آگاهي افراد ازاهداف برنامه آموزشي  -3

 كارگران PPE Sاستفاده از تجارب كاربردي  -2 

 PPE Sآگاهي افراد از ضرورت استفاده از  -3 

براي حصو ل اطمينان از استفاده صحيح و كامل از  شركت مستقيم شاغلين در برنامه آموزش -1

 تجهيزات 

چگونگي برداشتن  ) بعنوان بخش اساسي فرايند آموزشPPE Sآموزش عملي افراد استفاده از  -1

 ( هاPPE S، ميزان كردن يا پوشيدن و در آوردن 

   .را بايد پوشيدPPE Sچه وقت  -7

 PPES  محدوديت هاي استفاده از -1

 2ها مثالً عمر كاله ايمني PPE Sاي صحيح ، نحوه نگهداري ، همچنين عمر مفيد مراقبت ه -1

  . سا ل يا دستكش برزنتي يك هفته مي باشد

   .را از تن خارج كردPPE Sچه زماني مي توان  -82

 آلوده را دور انداخت ) نحوه معدوم سازي آن ( PPE S چگونه بايد -88
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كه هنوز مهارت كافي در استفاده و آگاهي در مورد  برگزاري آموزش مجدد براي افرادي-83 

PPE S كسب نكرده اند براي بروز كردن آموزش بايد آموزش مجدد برقرار شود همچنين زماني

آموزش هاي گذشته منسوخ شده باشد و مراجعه به استانداردهاي جديد جهت اعما ل آموزش مناسب 

  . در صورت تغيير آنها

 فاظت فردی فاکتورهای انتخاب لوازم ح

 اندارد تاس -8

انطباق شامل فرد حساسيت و قابليت هاي فرد و سايز كار متناسب با عامل زيان آور شدت ، -3

 غلظت آالينده زمان مواجهه نوع آالينده 

  (قابليت پذيرش جامعه )فرهنگ تناسب -3                            تناسب با فصل -2

 كيفيت  -1   (لرنگ ، شك)زيبايي ،شكل ظاهري -1 

 عدم مزاحمت جهت انجام كار  -1                            سهولت استفاده -7

 چندمنظوره بودن  -82                    عدم ايجاد اثرات جانبي-1

 دسترس بودن  -83                    مدت زمان استفاده -88 

 نظر كارگر ) فرد استفاده كننده (  -83                                 نگهداري -82 

 قيمت ) هزينه (   -81                            تاريخ انقضاء  -81 

 جنس ) نوع ماده اي كه از آن ساخته شده (  -87

 

 

 بررسی وسایل حفاظت فردی کارگران
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ورد م كاران وسايل حفاظت فردي بندي مواد غذايي كوشش هاي بسته در كارخانه مونتاژ دستگاه

 لزوم عبارتند از:

 نوع كارگاه نوع وسيله حفاظت فردي

ن تنگ، كار آستين كوتاه يا آستي عينك حفاظتي، گوشي حفاظتي، لباس

 كفش ايمني

 سازي سالن قطعه

عينك يا ماسك كدورتي مناسب، ماسك تنفسي،دستكش چرمي، لباس 

 كار يك تكه، كفش ايمني

 سالن جوشكاري

هاي مخصوص،  هاي مناسب، چكمه شماسك تنفسي مناسب، دستك

 كار مناسب، لباس كار سندبالست لباس

 سالن رنگ

 سالن مونتاژ كار مناسب، كفش ايمني، ماسك تنفسي)لحيم كاري( لباس

 

كه طبق بررسي بعمل آمده كليه وسايل مذكور توسط كارفرما تهيه و تحويل شاغلين گرديده و 

همچنين تعمير و تگهداري وسايل مذكور ارائه گرديده  هاي الزم در زمينه استفاده صحيح و آموزش

 است.
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 فصل هفتم

 تأسيسات و تسهيالت بهداشتی
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 کاران تأسيسات و تسهيالت بهداشتی کارخانه کوشش
 باشد. ها از نظر ابعاد و جنس مصالح مطابق با استاندارد مي ساختمان سالن-6

بت به ها كافي و كارگران به سهولت نس اسب دستگاها با توجه به نحوه استقرار من فضاي كارگاه-1

 نمايند. انجام وظيفه خود اقدام مي

آميزي  نگهاي ر شود كه بغير از سالن ها به وسيله تعدادي هواكش جانبي انجام مي تهويه سالن -2

هاي الزم در  هاي مذكور توصيه شود، لذا در مورد سالن و جوشكاري مشكل خاصي مشاهده نمي

 حي صحيح تهويه در فصو ل قبل ارائه گرديده است.زمينه طرا

برداري انجام  آب آشاميدني كارخانه از سيستم آبرساني شهري تأمين شده كه با توجه به نمونه-0

 باشد. شده از لحاظ ميكروبي و شيميايي و ميزان كلر آزاد باقيمانده مورد تأكيد مي

و تعداد آنها با توجه به بعد كارگري كارخانه و  باشد كه ابعاد عدد مي 1هاي كارخانه  تعداد توالت-5

 باشد. نامه وزارتخانه مي همچنين رعايت مقررات بهداشتي مطابق با استاندارد و آيين

هاي مناسب از جنس استيل به صورت يكپارچه و با تعداد شيرهاي  كارخانه داراي دستشويي-1

 باشد. يح فاضالب و صابون مايع ميكافي با فاصله استاندارد و همچنين داراي سيستم دفع صح

براي كارگران اين كارخانه در پايان هر شيفت امكان استفاده از حمام بهداشتي با تعداد مناسب -1

 نامه وجود دارد. و مطابق با آيين

ن واحد خانه اي آورند لذا در آشپز با توجه به اينكه كارگران نهار را از منز ل تهيه و به همراه مي -1

خ نشده و صرفاً كارگران غذاي خود را در درون فر مخصوص با گنجايش مناسب قرار غذايي طب

 داده تا بتوانند آن را به صورت گرم صرف نمايند.

ي شرايط بهداشتي و ايمني بوده و همچنين داراي تعدادي ميز و  خوري داراي كليه سالن غذايي-0

 باشد.  صندلي به نسبت بُعد كارگري اين كارخانه مي

دلر در اتاق رختكن جهت قرار دادن وسايل و  تك كارگران داراي كمد لباس مجزاي قفل تك-69

 باشند. لوازم شخصي و همچنين لباس كار و وسايل حفاظت فردي مي

آوري و دفع فاضالب اين واحد مناسب بوده و مشكل بهداشتي در اين زمينه  سيستم جمع-66

 شود. مشاهده نمي

هاي صنعتي  شود الزم به ذكر است زباله وع زباله در اين كارخانه توليد ميبا توجه به اينكه دو ن-61

هاي خاصي  آالت متفرقه و ... در انبارک هاي ترشكاري و آهن اين واحد شامل ضايعات، براده

هاي بهداشتي ديگر توسط مأموران شهرداري وارد سيستم  آوري و به فروش رسيده و زباله جمع

 گردد. شده و دفع ميي شهري  آوري زباله جمع
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هاي سرمايش شامل كولرهاي آبي به تعداد مناسب و سيستم  اين كارخانه داراي سيستم-62

ها در ارتفاع مناسب با  باشد كه در تمامي سالن دار مخصوص مي گرمايش شامل هيترهاي فن

 كارايي مطلوب نصب گرديده است.

بندي شده در آخر هر  ي و گروهنظافت كلي كارخانه توسط خود كارگران به صورت چرخش-60

گردد كه نظارت مستمر از طرف مديريت كارخانه در اين خصوص اعما ل  شيفت كاري انجام مي

 گردد. مي
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 :یشرح فعاليت کارآموز

سپري  نيز در اين سالنما سالن مونتاژ بود كه بيشترين زمان  در ابتداي كار در مانشروع فعاليت

مونتاژ قطعات مختلف از جمله موتور ها قلطك ها تسمه ها بدنه  المنتها و زنجيرها و...  گشت.

كه با  ديممي شدچار مشكل كم  هتجرب داشتننيز به علت  بعضي مواقع بسيار جذاب بود. مانبراي

سته تر از همه تعمير وتنظيم دستگاه بجالب ندر اين ميا م.يصبر و تحمل استادان آنها را اصالح كرد

مام قسمت تقريبا ت ,خودمان انجام دهيم كارها را به كمك استادان تنوانستيم بيشتربود كه بندي 

ك يهفته  دودر مدت انستيم وت و همچنين  و تنظيم شدند مهاي اين دستگاه از هم جدا تعمي

تادان .كار كردن در كنار تمام اسبه اتمام برسانيمكاران  قبه كمك بر را پكتابلوي برق شرينگ 

وجه آنها تهايي كه قبال ميزبه چ مانداشت وتوجه انتجربيات فني فراواني برايم ,مونتاژ شركت

 م جذب كرد.ينبود

ها را كه كاركنان رعايت نمي كردند به آن نكاتي كشي ميكرديمسر اين كارگاه ها  بار كه بههر در 

سعي مي كرديم كه آنان را از بيماريها و خطراتي كه تهديدشان مي كنند آگاه و يم گوشزد ميكرد

كه در اين  ,ان اطالع رساني مي كرديمبه آنسرپرستان مي شدند  و بخشهايي كه مربوط بهسازيم 

 .ه كرداشار به گذاشتن سيستم تهويه در كارگاه شاسي سازي و جوشكاري آرگون توانيم يانم

تقويت  بيش از پيش ماهم صحبتي با استادان كار موجب شد تا فن بيان وارتباط اجتماعي در ضمن 

 م.يبرانگيز مانم تحسين آنان را در مورد خودستيتوان شود و

م كه نحوه ارتباط با ديگران به شدت در پيشبرد اهداف كاري موثر يدر اين مدت به اين نتيجه رسيد

ه جوش و گادوره به كاراين كند.در بين راندمان كاري افراد را به شدت دستخوش تغيير مياست و 

   جالب بود. ناواحد سند پالست برايمدر اين ميان كه  ميشاسي سازي و رنگ نيز سر زد
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 (های ایمنی چک ليست)

 کارخانه بهداشت واحد ليست چک

 ردیف موارد بازرسی بله خير توضيحات

    واحد به ستخداما جدید کارکنان معرفی و استخدام بدو معاینات روند آیا 

 است؟ شده تعيين بهداشت

1 

 
   2 شود؟ می انجام شغل تغيير معاینات آیا 

 
   3 باشد؟ می کنترل ليست دارای اوليه های کمک تجهيزات آیا 

 
   4 شود؟ می ارائه اهميت کم و کوچک حوادث گزارش آیا 

  
  5 ؟گيرد می قرار ارزیابی مورد حوادث بررسی و دهی گزارش سيستم آیا 

  
  6 ؟گيرد می قرار بررسی مورد حوادث علت آیا 

 
   7 دارد؟ وجود اوليه های کمک جهت دیده آموزش تيم آیا 

 
   انجام عمومی اماکن از بهداشتی ای دوره و مدون بازدیدهای آیا 

 شود؟ می

8 

 
   9 است؟ شده تشکيل بهداشتی پرونده پرسنل کليه برای آیا 

 
   10 اند؟ شده ارزشيابی و گيری اندازه کار، محيط آور زیان عوامل آیا 

  
  11 اند؟ شده معرفی تندرستی کارت دریافت جهت افراد آیا 

 
   12 ؟است شده تشکيل کار بهداشت و فنی حفاظت کميته آیا 

 
   13 شود؟ می انجام دقيق و پيگيری ای، دوره صورت به واکسيناسيونها آیا 

 
   و حفاظت مرکز های فعاليت رآما گزارش برای خاصی فرمهای آیا 

 است؟ شده طراحی کار بهداشت

14 

 
   15 دارد؟ وجود اورژانس خدمات برای خاصی روش آیا 

  
  16 دارد؟ وجود اوليه های کمک وسایل و تجهيزات آیا 

  
  هستند صدا و غبار و گرد معرض در افراد برای گوش و ریه معاینه آیا 

 شود؟ می انجام

17 

  
  18 باشد؟ داشته وجود تناسب شغل و فرد بين که شود می سعی آیا 

    19 دارد؟ وجود کار محل نزدیک بيمارستان یا کلينيک آیا 

  
  جدید لوازم با مصرف، از بعد اوليه های کمک تجهيزات و لوازم آیا 

 گردند؟ می جایگزین

20 

  
  21 ؟باشد می تميز آشپزخانه محوطه و دستشویی آیا 

 22 اند؟ شده فراهم مناسب شکل به زیر موارد آیا   

  
  23 توالتها 

 24 آب دوشهای ▄  

 25 آشاميدنی بآ ▄  

 26 سلبا کمد ▄  

 برق ایمنی ليست چک

 ردیف موارد بازرسی بله خير توضيحات
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 استفاده برقی وسایل با کار هنگام در مناسب فردی حفاظت وسایل از آیا  ▄ 

 شود؟ می

1 

 امداد و ایمنی درمورد را الزم آموزشهای عادی و کار برق کارگران آیا  ▄ 

 اند؟ دیده برق

2 

 3 دارد؟ وجود زمين به اتصال سيم کارخانه در آیا ▄  

 می استفاده سوخت و رنگ انبار در ضدجرقه پریزهای و کليدها از آیا  ▄ 

 شود؟

4 

 5 است؟ شده مفروش عایق پایی زیر بوسيله برق تابلوهای مقابل آیا ▄  

 6 گيرد؟ می صورت آنها کنترل برقی وسایل از استفاده از قبل آیا ▄  

 7 شود؟ می کنترل آن ولتاژ برقی دستگاه استفاده از قبل آیا ▄  

 8 دارد؟ وجود کارگاه در رابط های سيم آیا ▄  

 9 است؟ مناسب رابط سيم طول آیا ▄  

 10 هستند؟ سالم ...و اپریزه کليدها مثل برقی ادوات و وسایل کليه آیا  ▄ 

 11 است؟ فنی اصول طبق کارگاه ساختمان های کشی سيم آیا  ▄ 

 دارد؟ وجود افراد برای عایق پای زیر دستگاهها تعميرات هنگام آیا  ▄ 

 ؟شود می استفاده

12 

 13 دارند؟ قرار مسئول فرد اختيار در برق تابلوهای آیا  ▄ 

 14 گيرد؟ می صورت ئولمس افراد توسط برق تعميرات آیا  ▄ 

 15 دارند؟ قرار دار قفل محفظه در برق تابلوهای آیا  ▄ 

 جدا دهنده خبر دستگاههای کابل از الکتریکی دستگاه های کابل آیا  ▄ 

 است؟

16 

 17 دارد؟ وجود گير برق سيستم آیا  ▄ 

 پوشش تحت مناسب طور به را واحد شده نصب گير برق سيستم آیا  ▄ 

 دارد؟

18 

 19 ؟گيرد می صورت خوبی به شده نصب الکتریکی تجهيزات نگهداری آیا ▄  

 20 دارند؟ شناسایی مناسب های برچسب دستگاه الکتریکی کليدهای آیا  ▄ 

 فلزی نردبانهای از الکتریکی مدار با کار یا و کشی سيم موقع در آیا ▄  

 شود؟ می استفاده

21 

 22 اند؟ شده عایق گاههدست بين الکتریکی های قسمت آیا ▄  

 می استفاده ارت سيم به مجهز سيار سيم از دستگاهها این تغذیه جهت آیا  ▄ 

 شود؟

23 

 رطوبت از وصل و قطع کليدهای و برقی وسایل نصب محل آیا  ▄ 

 محفوظند؟

24 

 و صدمات از وصل و قطع کليدهای و برقی وسایل نصب محل آیا ▄  

 محفوظند؟ ضربات

25 

 26 ؟شوند می بازدید مرتبا   الکتریکی وسایل و تجهيزات آیا  ▄ 

 27 اند؟ شده مشخص دهنده آگاهی عالئم با دار برق مناطق آیا ▄  



145 | P a g e  
 

 چک ليست ابزار دستی

 توضيحات خير بله یموارد بازرس ردیف

    باشد؟ می زیر شرایط دارای استفاده مورد برق ابزار آیا 1

   ▄ .دارد نخورده ترک عایق و سالم دسته 2

  ▄  .باشد می ارت سيستم به مجهز برقی ابزار 3

   ▄ است؟ شده ذکر دستورالعمل در غيرایمنی و ایمنی ابزارهای بين تفاوت آیا 4
 نگهداری خاص محل در یا شده آویخته مخصوص محل از ابزار ارهاک انجام از پس آیا 5

 شوند؟ می

▄   

 دارای که نگهداری مخصوص های تخته یا و چنگک گيره از قطعه نگهداری جهت آیا 6

 شود؟ می استفاده قطعه سوراخهای به فرورفتن جهت هایی ميله

▄   

  ▄  شود؟ می استفاده دستها برای گاهی تکيه از دقيق کارهای انجام برای آیا 7
 و مرغوب نوع از دستی ابزار خرید هنگام به که دارد وجود مکتوبی دستورالعمل آیا 8

 شود؟ تهيه استاندارد

▄   

   ▄ هستند؟ شکستگی و ترک فاقد و سالم سالنها در استفاده مورد دستی ابزارهای آیا 9

   ▄ دارد؟ وجود یرز موارد مانند ابزارها نگهداری برای مشخصی مکان آیا 10

  ▄  دارد؟ وجود ابزار استفاده با رابطه در مکتوبی دستورالعمل آیا 11

   ▄ است؟ سالم )برقی هویه( توليد سالن در استفاده مورد برقی ابزار دوشاخه و کابل آیا 12
 از جلوگيری منظور به هستندکه هایی دسته دارای شوند، می استفاده که ابزارهایی آیا 13

 باشند؟ داشته اصطکاک سرخوردن یا ليز

▄   

   ▄ هستند؟ معين و مشخص نگهداری محل دارای سالنها در ابزارها آیا 14

  ▄  به ابزار از استفاده چگونگی برای کارگران آموزش با رابطه در مستندی مدرک آیا 15

 باشد می الکتریسته عایق که الستيکی های کفش برق واحد کارکنان آیا  ▄ 

 پوشند؟ می

28 

 های کشی سيم از تا هستند جا همه در کافی تعداد به پریزها آیا  ▄ 

 کنند؟ سيارجلوگيری

29 

 30 گيرد؟ می صورت کارخانه الکتریکی وازیرهای سوپر مخصوص آموزش آیا  ▄ 

 31 است؟ شبکه عبوری جریان ولتاژ با مناسب خودکار کليدهای و فيوزها آیا ▄  

 32 است؟ کافی موجود تسهيالت فيزیکی، صدمات از گيری پيش برای آیا ▄  

 و برد؟ می خود با را فيوز مسئول شخص برق جریان قطع هنگام آیا ▄  

 کند؟ می نصب کليد روی را الزم اخطار

33 

 34 است؟ مناسب تابلو موضعی و عمومی روشنی آیا  ▄ 

 35 است؟ مناسب برق تابلوهای گرفتن قرار محل آیا ▄  

 هنگام الزم فاصله ایجاد جهت تابلو در نشانگر و کليدها موقعيت آیا ▄  

 ت؟اس کارمناسب

36 

 37 است؟ مناسب زمين و سقف از تابلو استقرار فاصله آیا ▄  

 38 شده؟ رعایت برق تابلوهای و دستگاهها بين مجاز فاصله آیا  ▄ 

 39 باشد؟ می بسته برق تابلوهای درب آیا ▄  

 40 باشد؟ می ایمن کارخانه کولرهای کشی سيم آیا ▄  
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 دارد؟ وجود صحيح طور

   ▄ کند؟ می استفاده ایمنی محافظ از و کرده تهيه ایمن برقی ابزار واحد، آیا 16
   ▄ کنيد؟ می استفاده کاال یا مواد داشتن نگه برای چنگک یا گيره از آیا 17

 گرفتن بدست برای مناسب شکل و طول ضخامت، با ای دسته دستی، ابزارهای برای آیا 18

 است؟ شده تهيه آن راحت

▄   

   ▄ باشند؟ می مناسب عایق دارای ابزارها گرفتگی، برق و سوختگی از جلوگيری برای آیا 19

  ▄  شوند؟ می تعمير و بازدید مرتب طور به دستی ابزارهای آیا 20
   ▄ باشد؟ می فراهم مناسب پای جای و کافی فضای برق، ابزار با کار برای آیا 21

 

 برق جوشکاری ليست چک

 توضيحات خير بله موارد بررسی ردیف

  ▄  دارند؟ قرار افراد تردد مسير از غير درمسيری جوشکاری کابلهای آیا 1
 از ناشی فلزی های دمه و بخارات کنترل جهت مکشی تهویه دستگاه آیا 2

 دارد؟ وجود جوشکاری

 ▄  

 می استفاده الکتریسيته ایجاد جهت بنزینی موتور یا دیزلی ژنراتور از آیا 3

 شود؟

 ▄  

  ▄  ؟دارد قرار محل یا ساختمان بيرون در ژنراتور آیا 4
 با رابطه در تاسيسات در شاغل افراد آموزش با رابطه در مستندی مدرک آیا 8

 دارد؟ وجود جوشکاری خطرات

 ▄  

 ترک و سوراخ فرسودگی، از عاری و نو و سالم جوشکاری کابلهای آیا 6

 هستند؟

▄   

  ▄  هستند؟ روغن و چربی از عاری جوشکاری کابلهای آیا 7
   ▄ دارند؟ قرار حرارت مولد یا داغ اشيا از دور یجوشکار کابلهای آیا 5
   ▄ است؟ چربی و روغن از عاری شيلنگها فلزی اتصاالت آیا 0
   ▄ دارد؟ وجود تاسيسات در حریق اطفاء وسایل آیا 19
 عاری ميگيرند قرار استفاده مورد برق جوش برای که الکتریسيته کابلهای آیا 11

 هستند؟ سالم و بوده زدگی از

▄   

   ▄ است؟ شده بندی عایق دستگاه به یکدیگر به کابلها اتصال محل آیا 12
 فواصل در زدگی و فرسودگی تشخيص جهت جوشکاری شيلنگهای از بازدید 13

 .شده زمانبندی

▄   

  ▄  .)ممنوع اکيدا  دخانيات استعمال( تابلو نصب و دخانيات استعمال از امتناع 14
   ▄ .وقت اسرع در صدمه و دهفرسو کابلهای تعویض 18

 بند پيش دستکش،( جوشکار افراد توسط فردی حفاظت وسایل از استفاده 16

 )جوشکاری سپر و ایمنی کفش چرمی،

▄   

 شدت جوشکاری، نوع به توجه با جوشکاری سپرهای از مختلفی انواع تهيه 17

 .الکترودها ضخامت و جریان

 ▄  
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 و ها گيره و خشک و چرمی دستکشهای از الکتریکی شوک از جلوگيری جهت 15

 .شود استفاده دار عایق و ایزوله جوشکاری های پنس

▄   

 در فيوز و اطمينان کليد از و بوده نقص بدون و سالم ابزار و وسایل و کابلها 10

 .شود استفاده مسير

▄   

   ▄ .شود استفاده مستقيم برق از کابينتها و کوچک جوشکاریهای برای 29
   ▄ شود جلوگيری قطبها تغيير یا کابل اتصال از دستگاه بودن روشن هنگام به 21

 
 

 چک ليست جوشکاری

 ردیف موارد بازرسی بله خير توضيحات

 1 است؟ دیده آموزش و سال 18 باالی جوشکار کارگر ▄  

 2 دارند؟ ماسک و عينک کاله، سپر، برشکار و جوشکار ▄  

 پوشانده را کفش روی شلوار و شلوار روی بر کار لباس بسته جيبها در ▄  

 است؟

3 

 4 .باشد می قسمتها سایر از جدا جوشکاری محل ▄  

 بر ناظر دیگری فرد و است مناسب تهویه سيستم مخازن در جوشکاری برای  ▄ 

 .دارد وجود جوشکاری

5 

 خشک و شستن از پس سوختنی مواد به آغشته قطعات در جوشکاری ▄  

 .دپذیر یم صورت کردن

6 

 7 .دارد وجود جوشکاری کابين در مناسب تهویه سيستم  ▄ 

 8 .دارد وجود جوشکاری نوع با مناسب ماسک شيشه ▄  

 9 .است روکش در فرسودگی بدون و سالم جوش کابل ▄  

 10 .شود می استفاده دستکش از الکترود تعویض جهت ▄  

 11 .شوند می دور محل از اشتعال قابل گاز کپسولهای جوشکاری هنگام ▄  

 فرد جوشکاری محل از متری 6 فاصله تا جوشکاری عينک از استفاده بدون  ▄ 

 .کند نمی نگاه جوشکاری محل به دیگری

12 

 13 .باشد می زدگی دارای و نيست سالم دستگاه، کابهای  ▄ 

 

 

 

 انبار ليست چک

 ردیف موارد بازرسی بله خير توضيحات

 و استفاده دریافت، محل در که مواردی از کاملی و توبمک فهرست آیا ▄  

 دارد؟ وجود شوند می انبار

1 

 2 ؟است متفاوت رنگها و جداگانه اوليه مواد انبار آیا ▄  

 سالم روزانه استفاده مورد رنگی مواد و حاللها نگهداری جهت انباری آیا ▄  

 ؟دارد وجود رنگ

3 
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 محل در را مواد با رابطه در موجود مکتوب اطالعات ایمنی واحد آیا  ▄ 

 کند؟ می نگهداری )فایل( مناسبی

4 

 5 باشد؟ می اضطراری خروج راههای دارای انبار آیا ▄  

 )آتش ضد( نسوز و فلز جنس از انبار در مواد نگهداری های قفسه آیا ▄  

 هستند؟

6 

 7 است؟ موجود حریق اطفاء وسایل انبار در آیا ▄  

 8 است؟ برآمدگی و فرورفتگی از عاری و هموار ارانب کف آیا ▄  

 9 است؟ پاش و ریخت و موانع از عاری و آزاد مرور و عبور آیامسير ▄  

 10 .دارد وجود سوزی آتش هنگام دود تخليه جهت هواکش  ▄ 

 متر 8 نقليه وسایل و افراد عبور برای راهروها و کاالها بين خالی فاصله  ▄ 

 .است

11 

 12 .است انبار بيرون و اصلی درب کنار انبار اصلی برق یتابلو ▄  

 13 .باشد می متر یک کاالها و چراغها بين فاصله ▄  

 14 دارد؟ وجود ایستگاهها بين ساخته نيمه کاالهای برای موقت انبارهای آیا ▄  

 15 .باشد می مناسب روشنایی سيستمهای وضعيت ▄  

 16 شود؟ می انجام ایمن بصورت انبار در کاال نقل و حمل آیا ▄  

 17 باشد؟ می ها قفسه مقاومت و ظرفيت با متناسب شده انبار اقالم وزن آیا ▄  

 18 باشند؟ می ایمن و سالم انبار کف و دیوارها و سقف آیا ▄  

 می رویت قابل و گردیده نصب انبار در دهنده هشدار و ایمنی عالئم آیا ▄  

 باشد؟

19 

 20 شود؟ می رعایت انبار نظافت و یپاکيزگ آیا ▄  

 21 است؟ شده نوشته مشخصات ها بسته روی بر آیا ▄  

 22 است؟ مناسب ها بسته ارتفاع و فاصله آیا ▄  

 23 مناسبند؟ آن نوع و حریق اطفاء وسایل تعداد آیا ▄  

 24 باشد؟ می موجود انبار در حرارتی یا دودی تکتور آیا  ▄ 

 25 است؟ مناسب و کافی ارانب تهویه آیا ▄  

 26 دارد؟ فاصله دیگر ساختمانهای با انبار آیا ▄  

 27 است؟ دار شيب انبار کف آیا  ▄ 

 28 است؟ برقگير دارای انبار ساختمان آیا  ▄ 

 29 دارد؟ وجود )فصل برحسب( کننده خنک یا کننده گرم آیا ▄  

 موقع در که اند شده چيده یکدیگر از جدا های توده بصورت کاال آیا ▄  

 باشد؟ شدن مهار قابل آتش سوزی، آتش

30 

 چيده آجری فرم به باشند می مکب یا کارتن شکل به که اجناسی آیا ▄  

 نریزند؟ که اند شده

31 

 32 است؟ زیاد انبار در کاالها ارتفاع آیا  ▄ 

 33 باشند؟ می توکار تماما  انبار برق کشی سيمآیا   ▄ 

 34 گيرد؟ می انجام مناسب بطور نهایی محصول و خام مواد سازی ذخيره آیا ▄  
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 چک ليست وسایل حفاظت فردی

 ردیف موارد بازرسی بله خير توضيحات

ران ها و وسایل حفاظتی کارگ آیا سرپرست کارگاه هر روز شروع کار پوشش ▄  

 نماید؟ بازدید می

1 

ار اظتی خود را در اختيآیا همه کارکنان کاله، کفش، عينک و وسایل حف ▄  

 دارند؟

2 

 3 باشند؟ می ها و وسایل ایمنی سالم  آیا پوشش ▄  

 4 شوند؟ های تنفسی به موقع تميز می آیا صافی ماسک  ▄ 

 5 دهند؟ آیا کارکنان به استفاده از وسایل حفاظتی عالقه نشان می  ▄ 

 6 ند؟ا آیا کارکنان جهت استفاده از وسایل حفاظتی آموزش دیده  ▄ 

 7 آیا وسایل حفاظتی با نظر مشاورین ایمنی تعيين گردیده است؟  ▄ 

 8 آیا کليه وسایل حفاظتی در کارخانه موجود است؟  ▄ 

د خبر باش ها از وسایل حفاظت فردی که در کارخانه موجود می آیا سرپرست ▄  

 دارند؟

9 

 10 آیا وسایل حفاظتی از کيفيت خوبی برخوردارند؟ ▄  

آیا پوسترهای هشداردهنده جهت استفاده از وسایل حفاظت فردی وجود   ▄ 

 دارد؟

11 

 12 آیا نظارتی جهت تعمير و نگهداری وسایل حفاظتی وجود دارد؟  ▄ 

 13 گردند؟ آیا وسایل حفاظتی به موقع تعویض می ▄  

 14 آیا وسایل حفاظت فردی برای خطرات احتمالی کافی است؟ ▄  

 15 فاظتی استاندارد هستند؟آیا وسایل ح ▄  

 16 آیا کاله ایمنی مناسب با نوع کار فراهم شده است؟ ▄  

 17 آیا عينک و وسایل حفاظت صورت متناسب با نوع کار فراهم شده است؟ ▄  

 18 باشند؟ می آیا تمامی لباسهای کار بدون صدمه و پارگی   ▄ 

 19 باشند؟ دارند مشخص میآیا مناطق و مشاغلی که نياز به حفاظت تنفسی   ▄ 

 20 آیا لوازم حفاظت شنوایی متناسب با نوع کار فراهم شده است؟ ▄  

 21 اند؟ ها حفاظت شود مشخص شده آیا مشاغلی که نياز است از دست ▄  

 22 ؟گيرند های حفاظتی تهيه و مورد کاربرد قرار می آیا دستکش و کرم ▄  

 23 با نوع کار فراهم شده است؟های حفاظتی متناسب  آیا از کفش ▄  
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 توضيحات خير بله چک ليست صدا در محيط کار ردیف

  ▄  ؟ هستند تماس در ساعت 8 در بيشتر یا بل دسی 85 معادل صدای با کارگران آیا 1
  ▄  ؟ گيرد می پایش صورت است بل دسی 85 باالی صدای جا هر آیا 2
  ▄  ؟ گيرد می صورت حرکت حال در کارگران برای فردی برداری نمونه آیا 3
 اندازه بل دسی 120 تا 80 از ای کوبه و متناوب پيوسته صوتی ترازهای آیا 4

 ؟ شود می گيری

▄   

  ▄  ؟ گيرد می صورت پایش یابد می افزایش ادص که زمانی آیا 8
 قرار صدا معرض در کار ساعت 8 در بل دسی 85 باالی که کارگری هر به آیا 6

 ؟ است تماس در بل دسی 85 باالی صدای با که شود می گفته دارد

 ▄  

 تراز از باالتر )سال در یکبار اقلحد( ایصد تشد با یافته تماس کارگران آیا 7

 ؟ شوند می ادیومتری معاینه مجاز

 ▄  

  ▄  ؟ ودش می تهيه ارداستاند طبق ادیوگرام آیا 5
 وجود آزمایش از قبل کار محيط ایصد با تماس ونبد ساعته 14 دوره یک آیا 0

 ؟ دارد

 ▄  

 تراز از باالتر صوت تشد با یافته تماس کارگران همه برای ساليانه ادیوگرام ایا 19

 ؟ ودش می آماده مجاز

 ▄  

  ▄  ؟ دارد وجود ادیومتری آزمایش های اتاقک ایا 11
  ▄  ؟ باشد می ارداستاند طبق ادیومتری آزمایش های اتاقک آیا 12
 می صورت روزانه استفاده از قبل ادیومتر کاليبراسيون برای عملی بازبينی اآی 13

 ؟ گيرد

 ▄  

  ▄  ؟ گيرد می صورت ادیومترها روی ساليانه آکوستيکی کاليبراسيون آیا 14
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  اصغر فرشاد / بهرام صنعی، دکتر علی1/ گفتار 5کتاب جامع بهداشت عمومی / فصل 

 ای/ ویرایش دوم چاپ ششم/ دکتر علیرضا چوبینه، فرید  یات بهداشت حرفهکل

 امیرزاده
 
 
 

 

 ای/ ویرایش دوم چاپ ششم/ دکتر علیرضا چوبینه، فرید  کلیات بهداشت حرفه

 امیرزاده

 
 

 

 تا  20آوران/ دکتر تیمور الهیاری، هانیه اخالص/ صفحه ارگونومی کاربردی/نشر فن

 157صفحه 

 حرارتی محیط کار/ مؤسسه انتشارات تهران، چاپ سوم/ دکتر فریده  انسان و تنشهای

 گلبابایی، دکتر منوچهر امیدواری

 های حمل دستی کاال  صادقی نائینی حسن : اصول ارگونومی در طراحی سیستم

  آسانا انتشارات ـ
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  /بیماریهای شغلی/ چاپ اندیشه رفیع/ دکتر اکبراحمدی آسود، امیر محمدی دهرزی

 187، صفحه3لفص

 341، صفحه6بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی بر اساس نوع عضو/ فصل 
 

 
 
 
 

 5ایمنی بهداشت برایمهندسین)ایمنی در صنعت(/ مهندس غالمحسین حلوانی/ فصل 

وسایل حفاظت  9، فصل103آالت صفحه  ابزتر و ماشین 6، فصل83ایمنی برق صفحه

 208فردی صفحه 

 10نگرش/ سید رسول حسینی بهارانچی/ فصل اصول بهداشت محیط کار/چاپ ،

 189صفحه

 27، صفحه4مدیریت ایمنی/ موسسه آموزش عالی ایوانکی/ فصل 

 مهندسی حریق/ ویرایش چهارم/ دکتر رستم گلمحمدی 

 

 

 آوران/ دکتر ایرج محمد فام تهجیزات حفاظت فردی/ ناشر فن 

 

 

 

 چک لیست (های ایمنی، بهداشت، محیط زیستHSEو فنی در )  /پروژهای عمرانی

 آوران مهندس مهدی ادیبی/ انتشارات فن
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