6

ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری
عنوان توانایی

آشنایی با عوامل موثر در محیط کار

زمان آموزش (ساعت)
نظری

عملی

آشنایی با نحوه تهویه کارگاه با روش مناسب
آشنایی با اصول اطفاء حریق و مواد آن
شناسایی اصول رعایت مقرات ایمنی و بهداشت هنگام جوشکاری
کهای اولیه
شناسایی اصول کم 
شناسایی اصول بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار

فراگیرنده پس از پایان این درس باید بتواند

 1عوامل مخاطره آميز را در كارگاه جوشكاري معرفي كند.
 2عوامل اصلي ايجاد حريق و اصول اطفاء آن را بیان کند.
 3نکات ايمني را در كارگاه جوشكاري بیان کند.
 4اصول كمكهاي اوليه را معرفي نمايد.
 5اصول انضباط شغلي و مراتب آن را بيان كند.
 6نحوه تهويه كارگاه جوشكاري را تشريح كند.

2

2

نمونه سؤاالت پیش آزمون
الف) شغلی که براي كارگر خسته كننده و برای سالمتي او زيانآور باشد
ب) شغلی که با اجسام سخت سروکار داشته باشد و در زیر زمین مثل :معادن انجام شود
ج) شغلی که در مكانهاي روباز يا سربسته انجامشود
د) شغلی که با حرارت سروكار داشته باشد

 -2چرا رعايت نكات ايمني الزامي است؟
الف) انسان در مقابل خدا مسئوليت دارد

ب) جان و سالمتي انسانها امانت الهي است

ج) انسان داراي فكر و انديشه و خرد است

د) همه موارد را در بر ميگيرد

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

 -1کدام گزینه توصیف کننده شغل سخت و زيانآور است؟

 -3در شهرهای بزرگ كدام عامل زيان بار از طرف اكثريت مردم ناديده گرفته ميشود؟
الف) سرو صدا

ب) شوك الكتريكي

ج) گرما

د) سرما

 -4آيا اجراي دستورالعملهاي ايمني واجب است؟
ب) خير

		
الف) بلي
ج) بستگي به شرايط كار دارد

د) به نظر كارفرما بستگي دارد

 -5كدام دسته از مواد سوختنی سريعتر مشتعل ميشوند؟
الف) جامد

ب) گاز

ج) مايع

د) گزينه الف و ب

 -6عامل اشتعال مواد سوختنی كدام است؟
الف) گرما

ب) هوا

ج) اكسيژن

د) الف و ج

شنشانان براي خاموش كردن آتش چه ميكنند؟
 -7آت 
الف) آب روي آتش ميريزند

ب) مانع رسيدن اكسيژن به ماده سوختي ميشوند

ج) دماي ماده سوختني را پایين ميآورند

د) انجام گزينه ب و ج با هم مؤثرتر است
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 6-1ضرورت رعايت ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

ایمنی ،حفاظت فنی و بهداشت صنعتی رشته وسیع و گستردهای است که تحت عنوان حفاظت صنعتی به
مجموعه تدابیر ،اصول و مقرراتی گفته میشود که با بهکار گرفتن آنها بهتوان نیروی انسانی و سرمایه را
در مقابل خطرات مختلف و محتمل در محیطهای صنعتی به نحو مؤثری حفظ و حراست کرد و یک محیط
کاری بیخطر و سالم جهت افزایش کارایی کارکنان به وجود آورد.
در محیطهای صنعتی با وجود ماشینآالت و ابزار فراوان ،بهطور معمول کارگران در معرض مخاطرات
مختلف قرار دارند .با توسعه تکنولوژی و افزایش کاربرد ماشین در امر تولید احتمال مخاطرات و حوادث
در این گونه محیطها زیادتر میشود .سوانح در کارخانه ها ممکن است باعث نقص عضو یا فوت افراد
شود که به سهولت و سرعت قابل جبران نیست و برای سازمان فقدان یک متخصص که سالها برای تربیت
او سرمایه و وقت مصرف شده است ،زیان سنگینی بهشمار میآید.
در كارگا ههایي که اصول ایمنی و حفاظت فنی مراعات نمیشود ،روحیه کارکنان ضعیف و متزلزل است
و کمتر امکان دارد کارگران طراز اول به خدمت در چنین سازمانهایی راضی شوند .بنابراین اجرای تدابیر و
برنامههایی به منظور ایمنی و حفاظت فنی کارکنان در راستای تأمین و نگهداری نیروی انسانی ،در درجه اول اهمیت قرار
دارد .در عین حال ،صرف هزینه و تخصیص اعتبار در برنامههای سازمان ،به منظور ابداع تدابیر و استقرار وسایل ایمنی
جهت جلوگیری از حوادث ،در مقابل منافع حاصل از آن اندک و ناچیز است.
در اين بخش سعي شده است بهصورت خالصه عوامل اصلي مخاطرهآميز در محيط كارگاه جوشكاري معرفي شود.
ه مچنين در مورد نكات ايمني و راههاي مقابله يا جلوگيري از پيشامدهاي ناگوار توصيههاي مهم ارائه گردد.
الزم به ذکر است با پایان یافتن اين بخش از كتاب آموزش ،اجرای مباحث ایمنی پایان نمیپذیرد ،بلکه
ضروری است امور حفاظت و ايمني در تمام مراحل كار مدنظر قرار گيرد.
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چند توصیه مهم ایمنی و بهداشتی

 -2هرگز مسائل ايمني را كوچك نشماريد.
 -3در انجام يا اجراي مسائل ايمني سهلانگاري نكنيد.
 -4امنيت شما مسئوليت شماست و شما خود بايد بيش از هر كس ديگر به اين مسئوليت بهپردازيد.
 -5حفظ سالمتي خود و ديگران بهعنوان يك وظيفه انساني و اسالمي از اهم واجبات است ،بهخصوص در
محيطهاي كارگاهی كه با خطرات بيشتري مواجه ميشويد ،از اهميت باالتری برخوردار است.

 6-2ایمنی و حفاظت فنی دركارگاه جوشكاري

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

 -1نكات ايمني مرتبط با كار خود را به درستي بشناسيد.

حرفه جوشكاري ،مانند ساير مشاغل صنعتي داراي خطرات بالقوهاي است .در صورت شناخت عوامل
خطرساز و آگاهي در خصوص نكات ايمني و بهداشتي محيط كار و نيز رعايت آنها توسط همه افراد شاغل
در كارگاه جوشكاري ميتوان از وقوع حوادث ناگوار جلوگيري كرد که در ادامه به معرفی عوامل خطرساز
و راهکارهای مقابله با آنها پرداخته میشود.

 6 -2-1عوامل مخاطره آمیز در کارگاه های جوشکاری
به طور كلي خطرات بالقوهاي كه پرسنل شاغل در كارگاههاي جوشكاري را تهديد ميكند به دو دسته تقسيم
ميشوند.

الف) خطرات عمومي
مثل :شكستگي اعضاء بدن در اثر سقوط يا برخورد اجسام ،برق گرفتگي ،جراحت و خونريزي ،كوفتگي
اعضاء بدن ،سوختگي ،مسموميتهاي عمومي و خفگي

ب) خطرات ناشي از فعاليت جوشكاري
نظير :مسموميت ناشي از تنفس گازهاي جوشكاري ،برقزدگي چشمها بوسيله قوس جوشكاري ،سوختگي
اعضاء بدن توسط اشعههاي جوشكاري ،شوك الكتريكي در اثر تماس بدن با جريان جوشكاري ،آسيبديدگي
گوش ،ناشي از صداي زياد عمليات جوشكاري و سنگ زني ،ورود برادههاي ريز به چشم در اثر عمليات
جوشكاري و سنگ زدن
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در نمودار ( )6-1به مهمترین عوامل مخاطرهآمیز حرفه جوشکاری اشاره شده است.
نمودار ()6-1
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشكاری

عوامل مخاطره آمیز در مﺤیﻂ كارگاه جوشکاري

بحﺚ كنيد

به نظر شما چه عوامل دیگري در کارگاه جوشکاري ایمني فرد جوشکار را تهدید ميکند؟
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 6-3راهکارهای مقابله با خطرات در کارگاه جوشکاری

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

 6-3-1تهويه كارگاه جوشكاري

شکل ()6-1

تهاي جوشكاري و برشكاري به
در حين فعالي 
دليل ايجاد دماي باال در منطقه قوس و حوضچه
مذاب مقدار زيادي دود ،غبار ،و گازهاي سمي
ناشي از سوختن اجزاء تشكيل دهنده پوشش
الكترود آن توليد ميشود .ه مچنين به دليل بخار
شدن مقدار کمی از مواد مذاب ،بخارات فلزي
توليد ميگردد كه براي سالمتي جوشكاران و افراد
شاغل در كارگاه مضر ميباشند (شکل .)6-1

در هنگام جوشکاری دود و مواد مضر زیادی تولید می گردد

براي خارج كردن گازهاي مضر از محيط كارگاه از سيستم تهويه استفاده ميشود که در شکل ()6-2
نمونهای از سیستم تهویه موضعی جهت خارج کردن آلودگیهای ناشی از جوشکاری نشان داده شده است.
سيستمهای تهویه به طور معمول بر اساس مكش هواي آلوده داخل كارگاه به صورت عمومي يا موضعي
از طریق نصب هودهاي ثابت و متحرك کار میکنند.
با توجه به شرايط كار جوشكاري بهتر است در صورت امكان از هر دو سيستم موضعي و عمومي براي
خارج كردن آلودگيهاي ناشي از جوشكاري استفاده كرد .زيرا به كمك سيستم تهويه مصنوعي بالفاصله
پس از متصاعد شدن دود ميتوان آنرا مكش كرد و از پخش شدن آن در فضاي كارگاه جلوگيري كرد.
همچنین براي خارج كردن دود و غبارهایی که به هر دليل ممكن است در فضاي كارگاه پخش شونده از
سيستم تهويه عمومي نظير :فنهای الکتریکی كمك گرفت.
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شکل ()6-2

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

نمونهاي از سيستم تهويه موضعي در اتاقكهاي مخصوص جوشكاري

به هر صورت با توجه به شرايط خاص جوشكاري بهتر است سيستم تهويه مصنوعي به نحوي طراحي و ساخته شود
تا دودهايي را كه از محل جوشكاري متصاعد ميشوند ،مطابق شکل ()6-3مكش كرده و از رسيدن آن به سروصورت
جوشكار جلوگيري گردد.
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شکل ()6-3

سيستم تهویه قابل انعطاف ،دودهاي متصاعد شده را مكش كرده و مانع از رسيدن آن به صورت جوشكار می شود.

 6-3-2حريق و اصول اطفاء آن

شکل ()6-4

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

شسوزی يكي از خطرات بالقوه حرفه جوشكاري
آت 
جترين و دردنا 
است و سوختگي يكي از راي 
كترين
آسي 
بهايي است كه در كارگاه های جوشكاري

رخ ميدهد .به طور کلی براي ايجاد آتش سه
عامل اصلي نياز است كه از آنها به عنوان مثلث
آتش نام ميبرند که در شکل ( )6-4نشان داده
شده است.

سه عامل اصلي براي ايجاد آتش

 -1ماده سوختني كه ميسوزد.
 -2اكسيژن که عامل سوختن است.
 -3گرما كه براي شروع سوختن الزم است.
شکل ()6-5

الف) ماده سوختني
مواد قابل اشتعال در هر سه حالت ماده (جامد،
مايع و گاز) وجود دارند از مواد جامد قابل اشتعال
ميتوان چوب ،مواد سلولزي ،الستيك ،پالستيك،
پارچه و كاغذ را نام برد كه به طور معمول داراي
سرعت سوختن كند يا آرام هستند .در شکل
( )6-5احتراق ناشی از مواد جامد قابل سوختن
را مشاهده کنید.

احتراق ناشی از مواد جامد قابل سوختن
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شکل ()6-6

مايعات قابل اشتعال نظير :نفت ،گازوئيل ،بنرين،
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

الكل و روغن دسته دوم مواد قابل اشتعال راتشكيل
ميدهند كه داراي درجه سوختن متوسط و تند
ميباشند .شکل (  ) 6-6احتراق ناشی از مواد نفتی
را در یک مخزن ذخیره سوخت نشان میدهد.

احتراق ناشی از مواد نفتی را در یک مخزن ذخیره سوخت

دسته سوم مواد قابل اشتعال گازهای سوختني مثل :بوتان ،پروپان ،متان و استيلن هستند كه داراي درجه
سوختن بسيار تند يا ناگهاني هستند ،به طوری که سوختن آنها ايجاد انفجار ميکند.

ب  -اكسيژن:

اكسيژن عامل احتراق است و حدود  1حجم هوا را تشكيل ميدهد.

ج) گرما:

5

يكي ديگر از عوامل الزم برای احتراق گرما است .زیرا براي اينكه اجسام شروع سوختن كنند الزم است تا
درجه حرارت معینی گرم شوند كه به آن درجه حرارت اشتعال 1گويند.

 6 -4طبقهبندي آتش سوزي
از طرف كارشناسان و متخصصين آتشنشاني براي مقابله صحيح و اصولي با حریق ،آتشسوزيها را به
چهار سطح با كالس( C، B، Aو )Dتقسيم مينمايند که در جدول ( )6-1توضیح داده شده است.
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 - 1درجه حرارت اشتعال هر ماده سوختنی عبارت است از درجه حرارتی که آن ماده شروع به سوختن میکند.

جدول ( )6-1تقسیمبندی آتشسوزی و اصول اطفاء آنها

آتش

آتش سوزیهای نوع  Aتوسط موارد جامد قابل احتراق معمولی مانند برگ،
خاشاک ،كاغذ ،چوب و پارچه ایجاد می شود .این نوع آتش سوزی ها را باید
با استفاده از آب و یا مواد خاموش کننده آتش پایه آبی و یا پوشاندن مواد قابل

A

اشتعال توسط یک ماده خشک شیمیایی چند منظوره خاموش نمود .خاموش کننده
هایی نظیر مخازن آب تحت فشار  ،مواد شیمیایی خشک چند منظوره ،جهت
خاموش کردن آتش های نوع  Aبسیار مناسب هستند.
كپسول آتش نشاني نوع  Aبا يك مثلث به رنگ سبز و حرف  Aدر وسط آن
مشخص می شوند.

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

کالس

اصول اطفاء

تصویر

اگر آتش سوزی توسط مایعات قابل اشتعال نظير :مشتقات نفتي مثل :الكل ،بنزين،
نفت ،گازوئيل و گریس یا رنگ ایجاد گردد ،آتش سوزی از نوع  Bمیباشد.
آتشهای نوع  Bرا باید از طريق «خفه کردن» خاموش نمود .در نتیجه باید از
B

کپسولهایي استفاده شود که پوششی برروی مواد آتشزا ایجاد نموده و از این طریق
آتش را خاموش میکنند .از موادی نظیر :مواد شیمیایی خشک معمولی و یا چند
منظوره مثل :دیاکسیدکربن ،هالون ،یا ماده فلوئوروپروتئن ،جهت خاموش نمودن
استفاده میشود .كپسول آتشنشاني نوع  Bبا حرف  Bدر وسط آن مشخص می شود
آتشسوزیهایی که در تجهیزات برقی مثل دستگاه جوشكاري رخ میدهد ،از
نوع  Cاست.
این نوع آتشسوزیها را باید توسط یک ماده خاموش کننده نارسانا خاموش کرد

C

تا از برق گرفتن اجتناب شود .قبل از انجام هر کاری باید سریع جریان برق را قطع
کرد .موادی مانند :مواد خشک شیمیایی ،دیاکسیدکربن و هالون برای خاموش
نمودن این گونه آتشها مناسب هستند .كپسول آتشنشاني نوع  Cبا حرف  Cدر
وسط آن مشخص میشود
آتشسوزیهای نوع  Dتوسط فلزات قابل اشتعال مانند :ذرات و برادههای فلزاتی
مانند :منیزیم ،سديم ،پتاسیم و..........رخ میدهد .این نوع آتشها را باید با خفه

D

کردن ،توسط ترکیبات پودری خشک که در کپسولهاي مخصوص برای این نوع
آتشسوزیها وجود دارند ،مهار نمود .كپسول آتشنشاني نوع  Dبا حرف  Dدر
مركز آن مشخص میشود.
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 6 -5پیشگیری از آتش سوزی از طریق تهويه فضای جوشکاری
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

تهويه فضاي جوشكاري از مواد قابل اشتعال یکی از راه کارهای موثر جهت جلوگیری از وقوع آتشسوزی
میباشد .به عنوان مثال :براي جوشكاري مخازن ذخيره مايعات قابل اشتعال ضرورت دارد قبل از عمل
سنگزني و جوشكاري و یا برشكاري ،مخزن به طور کامل تخلیه و تمیز گردد ،تا انفجار رخ ندهد .همچنین
میتوان مخزن را تا نزدیک محل جوشکاری از آب پر کرد و سپس اقدام به جوشکاری نمود.

 6-6اطفاء حريق
شكل ()6-7

احتمال وقوع آتشسوزي همیشه وجود دارد.
بنابراین الزم است جوشكاران و کلیه افرادي كه
در کارگاه جوشكاري كار ميكنند روشهاي اطفاء
حريق را فراگيرند و در دورههای آموزشی زیر نظر
مربیان اطفاء حریق شرکت نمایند .ولی در حالت
کلی چنانچه در شرایط آتشسوزی يكي از اجزاء
مثلث آتش را حذف كنيم ،آتش از بين ميرود.
بدين ترتيب در كليه فعاليتهاي آتشنشاني و یا
موادي كه براي اطفاء حريق استفاده ميشود ،هدف
از بين بردن يك يا چند جزء مذكور ميباشد.

آتشنشانان برای مقابله با آتش یک یا چند عامل ایجاد آنرا
از بین می برند.

تحقیق کنید

با توجه به مثلث آتش ،در مورد حذف هر يك از عوامل سه گانه ايجاد آتش مواردي را بیان نمائيد؟

به طور معمول در کلیه سازمانها ،واحدهای صنعتی و کارگاهی جهت مواجهه با آتش و آتشسوزی
تمهیدات مختلفی بکار گرفته میشود که اسنفاده از کپسولهای آتشنشانی جزء متداولترین تجهیزات به
حساب میآیند .بنابراین در این قسمت به معرفی آنها میپردازیم
100

 6-6-1كپسول هاي آتش نشاني

شكل ()6-8

سوخت يا اكسيژن را از آتش ميگيرند و يا در واكنش
زنجيرهاي تركيب اكس��يژن با ماده سوختني اختالل
ايجاد ميكنند .اغلب آنها هم آتش را س��رد ميكنند
و هم اكس��يژن را از آت��ش ميگيرند .در كارگاههاي
جوشكاري بيشتر از كپسولهاي آتشنشاني محتوي
كف ،دياكس��يدكربن همراه با پودرهاي ش��يميايي
خش��ك اس��تفاده ميكنند (ش��کل  .)6-8در هنگام

نمونه ای از کپسول های آتش نشانی که به طور معمول در
کارگاه های جوشکاری وجود دارند.

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

كپسولهاي آتشنشاني با شكستن مثلث آتش ،دما،

اس��تفاده از دياكسيدكربن و كف بهتر است طوري
عمل شود كه اين مواد ابتدا اطراف آتش را بگيرند
و سپس بطرف مركز آتش تخليه شوند.
چند نكته در خصوص محل استقرار كپسولهاي آتشنشاني

از نوع متناسب به مواد سوختني و در موقعيت نزديك به آن نصب گردد.
در ارتفاعي نصب شوند كه به راحتي قابل دسترسي باشند.
در محلهایي قرار گيرند كه در معرض ديد باشند.
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 6-7اشعه های مضر در جوشكاري
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

در حين جوشكاري قوسي اشعههاي مختلفي توليد ميشود كه الزم است جهت كاهش خطرات و عوارض
ناشي از آنها ابتدا اشعهها را بشناسيم و اثرات و عوارض ناشي از آنها را بدانيم تا نسبت به مقابله با آنها اقدام
كنيم.
به طور کلی سه نوع اشعه يا پرتو در قوس جوشكاري توليد ميشوند كه در جدول ( )6-2توضیحات
تکمیلی در این خصوص آورده شده است.

جدول (  ) 6-2معرفی اشعههای جوشکاری ،ویژگیها و اثرات آنها
ردیف

نوع اشعه جوشكاري

1

اشعه مادون قرمز

2

اشعه ماوراء بنفش

3

نور مرئی

ویژگی ها و مضررات آن
اشع ه مادون قرمز با چشم غيرمسلح ديده نميشود بلکه به صورت حرارت احساسي ميشود و چنانچه فرد
به طور مستقيم در معرض آن قرار گيرد باعث سوختگي پوست ميشود و با فیلتر شیشهای مناسب براحتي
ميتوان جلو آن را گرفت.
اشع ه ماوراءبنفش با چشم غيرمسلح ديده نميشود .این اشعه يكي از خطرناكترين اشعهها است كه در قوس
جوشكاري توليد ميشود .چنانچه چشم يا هر نقطه ديگر از پوست جوشكار در معرض تابش اين اشعه قرار
گيرد به شدت دچار سوختگي ميشود .اين اشعه از لباسهاي نازك ،لباسهاي داراي رنگ روشن و كالهاي
جوشكاري آسيب ديده عبور ميكنند .به عالوه (اکسیژن  )O2در مجاورت اين اشعه به  ( O3اوزون) تبديل
ميشود كه براي مخاط مجاري تنفسي بسیار خطرناك است.
نور مرئي با چشم دیده می شود و اگر چه نور مرئي شديد باعث ايجاد فشار به چشم ميشود و بايستي از آنها
پرهيز شود ولي خیلی خطرناك نيست .همچنین کمبود بیش از حد آن نسبت به شرایط نرمال در دراز مدت
سبب آسیب دیدن چشم میشود.
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 6-8شوك الكتريكي
برشكاري ،ماشينكاري ،كورههاي الكتريكي ،سنگزني و غيره كه اكثر اين دستگاهها با برق سه فاز کار
میکنند .همچنين بدليل مصرف باالي جريان الكتريسته توسط ماشينها و دستگاههاي مختلف از تابلوهاي
برقي و كابلهاي با ظرفيت باال استفاده ميشود .لذا يكي از خطراتي كه همواره شخص جوشكار و
همكاران او را در كارگاه تهديد ميكند خطر برق گرفتگي است .بنابراين براي جلوگيري از خطر برق
گرفتگي و ايجاد آتش سوزيهاي ناشي از آن ضروری است يكسري اقدامات و تمهيدات ايمني بكار گرفته
شود که در جدول ( )6-3به موارد مهم در این خصوص اشاره شده است.

جدول (  ) 6-3تمهيدات ايمني برای مقابله با خطر برق گرفتگی در کارگاه جوشکاری

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

در كارگاه جوشكاري انواع مختلف تجهيزات و وسایل برقي وجود دارند نظير :دستگاههاي جوشكاري،

نوع تمهيد ايمني

قبل از اتصال دستگاه هاي برقي به پريز برق از سالم بودن كابلهاي برق وعايق بودن اتصاالت مطمئن شويد.
اتصاالت الكتريكي بايستي محكم باشند تا از ايجاد جرقه و افزایش
مقاومت الكتريكي جلوگیری شود.

سيمها و كابلهاي برق بايد متناسب با ظرفيت جريان مصرفي دستگاه
انتخاب شود در غير اينصورت سيم داغ شده و عايق خود را
ميسوزاند.
هرگز روي دستگاههاي برقي آب نريزيد و با دست مرطوب لوازم برقي
را لمس نكنيد.

تمام دستگاههاي برقي داراي بدنه فلزي ،الزم است داراي سيم اتصال به زمين باشند.
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ادامه جدول (  ) 6-3تمهيدات ايمني برای مقابله با خطر برق گرفتگی در کارگاه جوشکاری
كابلهاي برق هرگز نبايد در تماس با اشياء تيز و برنده یا قطعات داغ
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

قرار گيرند.

كابلهاي جوشكاري الزم است به طور منظم بازرسي شوند تا در
صورت هرگونه آسيب ديدگي بالفاصله تعويض شوند و نيز محل تماس
انبر اتصال تميز و عاري از رنگ يا چربي باشد.

به عالئم و نشانههاي هشداردهنده دقيق ًا توجه كنيد
در هنگام ترك كارگاه جريان الكتريكي را از كليد اصلي قطع كنيد.
به مشخصات فني دستگاه دقت شود و متناسب با شرايط و ويژگيهاي دستگاه از آن بهرهبرداري گردد .مثل :سيکل كاري ،محدوده شدت جريان ،ولتاژ و...
در دستگاههاي جوشكاري حين كار مقدار زيادي حرارت توليد ميکنند
كه به كمك يك فن الكتريكي خنك میشوند ،لذا دقت کنید فن دستگاه
که باید همیشه سالم و موقع روشن بودن دستگاه در گردش باشد.
بنابراين مقتضي است در ابتداي كار كه دستگاه را روشن ميكنيم از
سالم بودن و كاركرد صحيح آن اطمينان حاصل كنيم.
محيط كار جوشكاري و كابين جوشكار حتياالمكان بايد تميز باشد و
از تجمع و انباشته شدن ابزار ،ضعايعات و اشياء اضافي جلوگيري شود،
مثل :انداختن ته مانده الكترودها و رها كردن قطعات كار جوشكاري
شده در داخل كابين.

الكترودهاي جوشكاري بايستي به اندازه مصرف شود ،يعني نه تا انتها
مصرف كرد كه باعث داغ شدن انبر جوشكاري و صدمه ديدن آنشود و
نه تا نيمه مصرف كرد و دور ريخت .بهطور معمول مقدار بهينه براي قطع
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كردن قوس و انداختن ته مانده الكترود در ظرف مخصوص جمعآوري
ضايعات حدود  3تا  5سانتيمتر است.

 6-9وسایل ایمنی فردی
الزم است متناسب با شرایط کار از وسایل ایمنی فردی استفاده شود.که در جدول (  ) 6-4به مهمترین
وسایل ایمنی فردی برای جوشکاران اشاره شده است.

ردیف

نوع وسایل
ایمنی

جدول ( ) 6-4معرفی وسایل ایمنی فردی برای حرفه جوشکاری
ویزگی ها و مشخصات
لباس كار عمومي براي كارگاههاي جوشكاري بهتر است از
پارچههاي ضخيم پشمي وكتاني با رنگ تيره تهيه شوند.

1

تصویر

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

به منظور حفاظت افراد شاغل در کارگاههای صنعتی و از جمله پرسنل جوشکار درکارگاههای جوشکاری

لباس کار عمومی

با توجه به شرايط حرفه جوشكاري بهترين جنس براي پوشش

2

پوششتكميلي
جوشكاران

تكميلي جوشکاران چرم است نظير :كاله ،پيش بند ،آستين بند،
پابند ،دستكش كه در تصوير ( )4-39تعدادی از این وسائل
نشان داده شده است.

چشم حساسترين عضو بدن انسان است ،لذا بايد از هرگونه
صدمه و آسيب مصون ماند .از طرفي در صورت بروز خراش
و جراحت چشم به سختي معالجه شود .بنابراين ضروريست
متناسب با شرايط فرآيند جوشكاري و برشكاري يا سنگ زدن

3

ماسک و عینک
جوشکاری

و تميزكاري نسبت به انتخاب شيشههاي رنگی يا سفيد كه
بتواند ضمن حفاظت فيزيكي چشم جهت جلوگيري از ورود
ذرات و برادههاي تيز از رسيدن اشعههاي مضر به چشم كه
ميتوانند سبب سوختگي اجزاء داخلي چشم و خستگي آن
شوند جلوگيري كنند.
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جدول ( )6-4معرفی وسایل فری برای حرفه جوشکاری
امروزه عينكها و ماسكهاي جوشكاري در انواع و مدلهاي
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

مختلفي ساخته ميشوند و در بازار موجود ميباشند
شيشه عينكها و ماسكها ممكن است يك جداره و يا دو
جداره باشد يعني يك شيشه سفيد معمولي براي برشكاري
با سنگ زدن كه هدف حفاظت فيزيكي چشم است به

3

ماسک و عینک
جوشکاری

اضافه يك شيشه رنگي با درجه تاري متناسب با نوع فرآيند
جوشكاري و اشعههاي مضر آن كه در موقع جوشكاري و
همزمان با برقراري قوس جلو چشم قرار ميگيرد .حتي در
موقع تك خال زدن بايد از ماسك سالم با شيشه مناسب
استفاده گردد.

در كارگاههاي جوشكاري كه انجام عمليات برشكاري و
سنگ زني توليد صداهاي گوش خراش و باالتر از حد
4

گوشیمحافظ

5

کفشایمنی

مجاز ( 85دسبيل) ميكنند الزم است از حفاظ مخصوص
گوش استفاده كرد.
اين كار همچنين جلو ورود گرد و غبار را به بخشهاي
مياني و داخل گوش ميگيرد.
كفشهاي ايمني مناسب براي كارگاههاي جوشكاري الزم
است داراي پنجه فوالدي باشند چون خطر سقوط اجسام
سنگين و تيز وجود دارد .همچنين بهدليل خطر برق گرفتگي
بايد داراي تخت الستيكي و ضخیم باشد .کارکردن با کفش
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خيس و کفشهای پاره احتمال برق گرفتگی و صدمه ديدن
کارگران را زیاد میکند.

 6-10ضوابط ايمني و بهداشت كار
فعاليتهاي ايمني و بهداشتي بهصورت صحيح
اجرا شود و هر فردي در هر سطح شغلي از خود
بپرسد:
آيا كاري كه انجام ميدهد درست و ايمن است؟
آيا در محيط اطراف او عاملي وجود دارد كه
سالمت خود و همكارانش را تهديدنمايد؟

ایمنی را به همدیگر یادآور شوید.

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

براي دستيابي به محيط كار ايمن ،الزم است

هر فرد بايستي در شناخت اصول و ضوابط ايمني كوتاهي نكند .در همه مسائل به دانش خود اكتفا نكند و
از اطالعات افراد بهرهمند شده و نیز روزبهروز دانش خود را در زمینه ایمنی افزایش دهد.
تمام افراد متناسب با رده و سمت شغلي در ايجاد محيط ايمن و بهداشتي مسئول میباشند .در جداول (6-5
و )6-6به بعضي از مهمترين وظايف كارفرمايان و پرسنل كارفرما اشارهشده است.

جدول ( )6-5وظایف و مزیت های ضوابط ايمني و بهداشت كار برای کارفرمایان
وظايف كارفرمايان

مزایای رعایت اصول ایمنی برای کارفرما

 -1نصب تابلوهاي هشداردهنده مناسب در محلهاي الزم

 -1کاهش حوادث

 -2وضع مقررات ،دستورالعملهاي ايمني و بهداشتي

 -2افزایش کیفیت محصول

 -3نظارت و كنترل دقيق عوامل ايمني و بهداشتي از طريق افراد متخصص
 -4تهيه و تدارک تجهيزات ايمني و بهداشتي متناسب با فعاليت كارگاه

 -3افزایش کارایی کارکنان
 -4کاهش خطاها
 -5کاهش مخارج درمانی کارگران

 -5آموزش پرسنل و ايجاد سيستم انگيزش جهت رعايت و بكارگيري مسائل ايمني  -6استفاده بهتر از نیروی انسانی
و بهداشتي

 -7کاهش مخارج تولید

 -6پيشبيني ابزار و تجهيزات آتشنشاني و كمكهاي اوليه و نيز سيستمهاي
هشداردهنده مثل :حريق ،نشت گاز ،اتصاالت الكتريكي و...
 -7جايگزين كردن فرآيندهاي خطرساز توسط روشهاي ايمنتر و بهبود مستمر آنها
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جدول ( )6-6وظایف و مزیت های ضوابط ايمني و بهداشت كار برای پرسنل
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

وظايف پرسنل

مزایای رعایت اصول ایمنی برای کارگران

 -1بازرسي منظم ماشينآالت و دستگاههاي مورد استفاده جهت اطمينان از سالم  -1افزایش روحیه و نشاط
بودن آنها

 -2کاهش فشار کار

 -2استفاده صحيح و كامل از وسايل حفاظت فردي و گروهي مثل :لباس كار ،كفش  -3کاهش جراحات و صدمات
ايمني ،كاله ايمني و غيره
 -3فراگيري مسائل ايمني و بهداشتي و التزام عملي به رعايت آنها

 -4کاهش مخارج و هزینهها
 -5افزایش راحتی

 -4پرهيز از شوخي و اقدامات خطرناك

 -6افزایش سطح رفاه و سالمتی

 -5خودداري از كار در زمان خستگي ،شرايط غيرايمن و يا بيماري

 -7افزایش کارایی

 -6توجه به عالئم هشداردهنده ايمني و بهداشتي

 -8كاهش حوادث

 -7اجراي صحيح فعاليتهاي كاري بهصورت ايمني
 -8تغيير در نگرشها و عادتهايي غلط غيرايمن و غيربهداشتي

 6-11آشنايي با كمكهاي اوليه
کمکهای اولیه ،مجموعه اقدامات و مراقبتهایی است که هنگام وقوع حادثه صورت میگیرد .هدف اصلی
از این اقدامات جلوگیری از مرگ ،پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت ضایعات ،صدمات و عوارض بعدی و
یا کاهش درد و رنج مصدوم پیش از رسیدن پزشک و انتقال به مراکز درمانی است .این اقدامات میتوانند
شامل اقدامات جسمی و یا روحی باشند.
در كارگاههاي جوشكاري مثل همه محيطهاي كاري ديگر ممكن است بهداليلي حوادثي مثل آتش سوزي،
برقگرفتگي مسموميت و غيره اتفاق بيافتد .در چنين شرايطي الزم است تا موقع رسيدن عوامل آتشنشاني
و اورژانس يكسري اقدامات جهت كمك به حادثه ديدهگان از طرف همكاران و افراد حاضر در محل
حادثه صورت گيرد.

 6-11-1اهداف و وظایف امدادگر
هدف امدادگر ،نجات و یا زندهنگاه داشتن شخص یا اشخاص آسیبدیده قبل از اعزام به مراكز درماني
است .در راستای این هدف اصلی ،امدادگر باید ابتدا از وارد آمدن صدمات جدید جلوگیری نموده و جلوی
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شدت یافتن عارضه حادث شده را بگیرد .در مرحله بعد ،امدادگر موظف است تا ضمن تدارک امکانات

درمانی برای بیمار و یا رساندن بیمار به محلی که اینگونه تدارکات در آنجا فراهم است (مثل بیمارستان)،

مجموعه وظایف امدادگر را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:
 -1حفظ خونسردی
 -2انتقال مصدوم از محیط پرخطر به محیط با حداقل امنیت (مثل انتقال به خارج از ساختمانی که دچار
حریق شدهاست).
 -3روحیه دادن به مصدوم و خودداری از تضعیف روحیه وی (درصورت لزوم)
 -4بازرسی راههای تنفسی و عالیم حیاتی

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

اقداماتی را در حد توان خود برای بهبود حال بیمار انجام دهد.

 -5تعیین نوع جراحات و ضایعات برای تعیین نوع اقدامات الزم
 -7کنترل خونریزی داخلی و خارجی ،بررسی عالیم مسمومیّت ،شکستگیها و سایر آسیبها برحسب
اولویت
 -8فراهم کردن امکان آسایش و راحتی بیمار تا رسیدن امکانات درمانی

مهمترین مواردی که نیاز به اقدام امدادگر دارد را نيز میتوان به شرح زیر بیان کرد:
 مسمومیت

 بیهوشی و اغماء

 اشکاالت تنفسی و خفگی

 مشکالت قلبی

 خونریزی خارجی و داخلی

 زخمها

 گزیدگی

 شوک زدگی

 سوختگی

 برق گرفتگی

 گرمازدگی و سرمازدگی

 آفتاب سوختگی

 آسیبهای چشمی

 شکستگی و دررفتگی استخوان

 کوفتگی و ضربدیدگی

 عوارض ناشی از بیماریهای مزمن

 آسیبهای ورزشی

 خودکشیها و مشکالت شدید روحی
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 6-11-2ارزیابی اولیه مصدوم و بیمار
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

بدنبال اطمینان از امنیت محل استقرار خود و مصدوم باید به ارزیابی اولیه عالیم حیاتی و هر عاملی که حیات
مصدوم را در معرض خطر قرار میدهد ،بپردازد (در این ارزیابی سوال مهم این است که آیا مصدوم بیهوش
است و یا موارد تهدید کننده حیات وجود دارد؟) سپس بالفاصله اقدامات الزم جهت رفع خطر را انجام دهد.
هر فرد بیهوش باید در معرض خطر تلقی شود زیرا راه هوایی وی ممکن است بسته شده باشد.
الزم به ذكر است جدول ( )6-7روش معاینه اعضاء مهم فرد مصدوم را بیان میکند و جدول ( )6-8روش
ارزیابی عالئم حیاتی را در فرد مصدوم تشریح میکند.

ردیف
1

جدول ( ) 6-7روش ارزیابی عالئم حیاتی در افراد مصدوم
روش ارزیابی
موارد تحت ارزیابی
بررسی سطح هوشیاری مریض
باز کردن مجاری هوایی

ابتدا هوشیاری مریض را بررسی کنید ،سعی کنید فقط شانههایش را تکان دهید و مراقبت کنید تا

سر و گردن او تکان نخورد (چون ممکن است شکستگی گردن در بین باشد)
سعی کنید مجاری تنفسی را باز کنید .به عقب افتادن زبان و قرار گرفتن آن در برابر گلو
شایعترین علت انسداد راه هوایی در مصدومین بیهوش است .اجسام خارجی و آسیب به مجاری
هوایی نیز میتوانند باعث انسداد راه هوایی شوند.

2

عالیم انسداد راه هوایی :در صورت انسداد کامل راه هوایی صداي تنفسی به گوش نمیرسد و
صورت و لبها کبود است و در انسداد ناقص راه هوایی صدای خفيف غلغل یا خرخر به گوش
میرسد و نشان میدهد که ورود و خروج هوا به ریه خوب انجام نمیگیرد.
بررسی تنفس

اگر راه هوایی مصدوم باز بود ،تنفس او را چک کنید که آیا تنفس دارد یا نه؟ پس از باز نمودن
راه هوایی با مانور سر به طرف عقب و چانه به طرف باال ،سر خود را نزدیک دهان مصدوم آورده
سعی کنید با گوشتان صدای تنفس مصدوم را بشنوید( .با الله گوش حرکت صدا را در مقابل

3

دهان و بینی مصدوم حس کنید و با چشمهایتان حرکت قفسه سینه وی را ببینید ).اگر مصدوم
تنفس دارد و بیهوش است او را در وضعیت بهبود قرار دهید (یعنی به پهلو ،طوریکه پای باالیش
به سمت جلو و دست زیرش به سمت عقب برود ).تا ترشحات طبیعی دهان (یا استفراغ) وی وارد
ریهها نشود .و اگر تنفس ندارد تنفس به او دهید.
بررسی وجود خونریزی

4

وجود خونریزیهای شدید سبب از دست رفتن خون و نرسیدن خون به اندامهای حیاتی مانند مغز و
کلیه و سرانجام پدیدار شدن شوک میشود .پس از کنترل موارد فوقالذکر (اطمینان از اینکه راه هوایی
باز است ( ،)1بیمار به خوبی نفس میکشد ( ،)2و جریان خون به خوبی در رگها جاری است())3
که ارزیابی اولیه نام دارد .در مرحله بعدی ارزیابی کیفیت عالیم حیاتی بیمار را بررسی میکنیم.

4
5
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6

بررسی وجود خونریزی

عالیم حیاتی عبارتند از :نبض ،تنفس ،وضعیت پوست ،سطح هوشیاری و فشار خون.

بررسی سیستم گردش خون

نبض گردنی یا نبض کاروتید بیمار را برای اطمینان از وجود گردش خون و عملکرد طبیعی
قلب چک کنید.

معاینه مصدوم

معاینه بالینی مصدوم باید پس از بررسی و اطمینان از طبیعی بودن عالئم حیاتی بیمار انجام شود.
که برای معاینه همیشه از ناحیه سر به سمت پایین بدن مصدوم معاینه صورت میپذیرد.

معاینه

روش معاینه
تنفس را چک کنید .به عمق ،میزان و ماهیت آن (اینکه تنفس آسان است یا مشکل و صدادار یا آرام است) توجه کنید .داخل
دهان را بررسی کنید تا مطمئن شوید چیزهایی مثل :استفراغ ،خون ،غذا ،دندان مصنوعی و غیره که باعث بند آمدن نفس بیمار
میشوند ،در دهان وجود ندارد .لبها را چک کنید و ببینید آیا كبود یا بیرنگ هستند یا نه (عالمت مسمومیت هستند) پشت

1

دهان

2

جمجمه

لبها را نگاه کنید و د ّقت کنید که آیا کبودی وجود دارد .چون کبودی لبها نشانه خفگی است .دندانها را آزمایش کنید.
اطمینان یابید که دندان در گلوی بیمار نیفتاده باشد .مطمئن شوید که دندانهای مصنوعی محکم به لثه چسبیدهاند .در غیر
اینصورت دندانها را از دهان خارج کنید.
با مالیمت سر را از زمین بلند کنید ،به دنبال خونریزی ،ورم یا برآمدگی ،فرورفتگی بگردید .اینها ممکن است نشانه شکستگی
در جمجمه باشند.

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

ردیف

عضو مورد

جدول ( ) 6-8ارزیابی اولیه اعضاء شخص مصدوم و روش اجرای آن

یقه را شل کنید ،انگشتان خود را روی ستون فقرات قرار دهید و از باالی گردن تا به پایین بدن (تا آنجا که دستتان میرسد)
انگشتان خود را با مالیمت در فرورفتگی پشت قرار دهید و بدون آنکه باعث حرکت مصدوم شوید یا لباسش را درآورید
3

گردن و ستون

از روی لباس تا آنجا که ممکن است باال و پایین پشت را بررسی کنید .تا اطمینان حاصل کنید که دررفتگی و یا شکستگی

فقرات

روی ستون فقرات وجود دارد یا خیر؟ به وجود یا عدم وجود بینظمی در ستون فقرات دقت کنید .چون بینظمی در ستون
فقرات احتماال نشانه شکستگی است.

3

گردن و ستون
فقرات

مصدومی را که احتمال میدهید آسیب مهرههای گردنی یا کمری داشته باشد ،تکان ندهید بهخصوص اگر بیهوش باشد.
برای معاینه از هر دو دست استفاده نمایید ،به صورتی که بتوانید دو سمت بدن را با هم مقایسه کنید.
باید از نظر احتمال وجود اشیاء خارجی چک شوند .در بینی و گوشها بهدنبال نشانههایی از خون و یا مایع شفاف نخاعی

4


گوشها
بینی و

5

صورت

یا مخلوط هردو باشید که احتمال دارد بیانگر شکستگی در جمجمه باشند .نزدیک گوش مصدوم صحبت کنید تا شنوایی
او را بسنجید.
به رنگ صورت دقت کنید ،ممکن است رنگ پریده یا برافروخته باشد ،و حتی ممکن است در صورت اشکال در تنفس کبود
باشد .در همان حال به حرارت صورت توجه کنید .ببینید که به طور غیرعادی سرد است یا گرم .به حالت پوست توجه کنید
که خشک  ،مرطوب یا عرق کرده است یا خیر؟

111


كمكهاي اوليه
 6-11-3جعبه
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

جعبه کمکهای اولیه ،جعبه یا کیفی است که حاوی
ابزار ،مواد و تجهیزاتی است كه در صورت لزوم
میتوان به وسیله آن اقدام به ارائه خدمات پزشکی
(کمکهای اولیه) تا رسیدن عوامل اورژانس و یا
رسیدن فرد مصدوم به مراکز درمانی کرد.
نمونهای از جعبه کمکهای اولیه

كهاي اوليه
 6-11-3-1محتوی جعبه كم 
بهطور کلی یک جعبه کمکهای اولیه برحسب نوع نیاز ،دارای لوازم و وسایل گوناگونی است .جعبه
کمکهای اولیه یک امدادگر حرفهای با جعبه کمکهای اولیه مورد استفاده در اتومبیل شخصی از نظر نوع
وسایل و ملزومات تفاوت دارد .همچنین جعبه کمکهای اولیه مورد استفاده در منزل با جعبه کمکهای
اولیه در یک مدرسه از نظر حجم و تنوع وسایل داخل جعبه متفاوت است .در جدول ( )6-9فهرست تقریبا
کاملی از مواد ،داروها و ابزار مورد نیاز در جعبه کمکهای اولیه را نشان میدهد.

كهاي اوليه
جدول (  ) 6-9وسایل ،داروها ومواد شیمیایی محتوی جعبه كم 

مواد شیمیایی

داروها

محلول بتادين و سرم فیزیولوژی

آسپرين

نخ و سوزن بخيه

الكل سفید(ضد عفونی کننده)

استامینوفن

پنبه استريل

محلول آمونياك (محرک تنفسی)

قرص بروفن

گاز یا تنظیف استریل در ابعاد مختلف

محلول  ۲درصد مرکورکروم (ضد عفونی کننده) قرصهای ضد اسهال
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وسایل و ابزار

باند یا نوار در اندازههای مختلف

ژل سوختگی

قرصهای ضد سرماخوردگي

پماد جنتامایسین و پماد تتراسیکلین

آمپول آدرنالين

آنتی هیستامین

ژل شوینده

کیت مارگزیدگی

قرصهای ضد تهوع

درجه تب (ترمومتر)

آنتیشوک


داروهای ملین (روغن بادام)

قيچي

قرص هیوسین

پنس ،انبرک یا موچين

قرص متوکلوپرامید یا پالزیل

سرنگ آماده برای تزریق ضروری در اندازههای ۲و  ۵و  ۱۰سانتیمتر مکعبی

پماد سوختگی

تخته شکستهبندی کوچک و بزرگ (آتل)

كهاي اوليه
ادامه جدول (  ) 6-9وسایل ،داروها ومواد شیمیایی محتوی جعبه كم 

كيسه آب گرم (مبارزه با سرما یا درد)
چسب زخم

لوکوپالست یا نوار چسب که برای بستن و ثابت نگه داشتن پانسمان
بکار میرود.
پودر تالک (برای دستکش ،ماساژ ،نوزاد)
گیالس چشمشویی
برس
آئينه کوچک

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

پماد گزیدگی حشرات
آدرنالین

باند سه گوش و نواری
کیف یخ یا کمپرس سرد آنی

صابون ،حوله و كبريت
دستکش استرلیزه
قرصهای تصفیه آب

باند زخم
زانو بند
سوت

 6-12توصيههاي مهم امدادي
با توجه به ماهيت حرفه جوشكاري و شرايط كارگاه جوشكاري خطراتي نظير :آتشسوزي ،برق گرفتگي،
شكستگي و بريدگي اعضاء بدن بيشتر اتفاق ميافتد لذا در این قسمت به چند توصيه مهم در خصوص
موارد فوق توجه فرمائيد.

الف) به هنگام بروز حادثه
 -1پيشگيري از بروز حادثهاي جديد در محل از كارهاي مهم ميباشد.
 -2به هنگام بروز حادثه در خيابان يا جاده محل حادثه را با گذاشتن باليز محدود كنيد.
 -3اگر حادثه برق گرفتگي ميباشد بالفاصله برق را قطع كنيد.
 -4حادثه را به پليس ،آتشنشاني و یا پزشك اطالع دهيد( .هميشه شماره تلفن سازمان های امدادگر مثل:
اورژانس بيمارستانها و يا آمبوالنس را در نزديكي تلفن و يا در كيف خود داشته باشيد).
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 -5به عوامل امدادگر آدرس دقيق محل وقوع حادثه و تعداد نفرات و وضعيت آنان و نیز كمكهاي اوليهاي
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

كه انجام دادهايد را اطالع داده و فراموش نكنيد كه شماره تلفن خود را نيز بدهيد.

ب) امداد و كمكهاي اوليه
در صورت بروز خونريزي فرد را به حالت خوابيده نگاهداشته و با قدرت هر چه تمامتر با كف دست به روي
محل خونريزي تا رسيدن كمك فشار دهيد .فراموش نكنيد كه براي اينكار از دستكش پالستيكي يا كيسه
پالستيكي استفاده كنيد( .اين براي پيشگري از سرايت احتمالي بعضي بيماريها توسط خون به بدن مصدوم
ميباشد ).دراز كردن فرد براي جلوگيري از بيهوشي و اغما به دليل از دست دادن زياد خون ميباشد.

سه چيز را هميشه به خاطر داشته باشيد
 -1هرگز مصدوم را ايستاده نگاه نداريد
 -2هرگز سعي نكنيد تا جسمي خارجي را كه در داخل عضو مجروح ميباشد خارج كنيد
 -3هرگز حتی اگر مصدوم از شما تقاضا كرد به او آب و غذا ندهيد

بيشتر بدانيم

با توجه به اهمیت موضوع امدادرسانی در زمان وقوع حوادث ،بهخصوص در لحظات اولیه (تا زمان رسیدن

عوامل اورژانس یا رساندن مصدوم به بیمارستان) در این قسمت یک سری نکات مهم در رابطه با عوارض
ایجاد شده برای فرد مصدوم و ارائه کمکهای اولیه ارائه میشود.

موضوع :نارسايي و ناراحتي قلبي
چگونه متوجه ناراحتي قلبي بشويم؟
فردي كه دچار ناراحتي قلبي ميشود شكايت از دردهاي شديدي در قفسه سينه خواهد كرد كه همانند
منگنهاي او را میفشارد و مضطرب است .همچنين ممكن است دردي در بازو يا در پشت قفسه سينه يا
ناحیه فك و شكم داشته باشد.
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اقدامات ضروری
به او پيشنهاد بدهید كه دراز بكشد ،مگر اينكه خود او حالت ديگري را ترجيح بدهد.

سپس از او پرسيد كه از چه زماني دردش آغاز شده است و آيا اولين بار است كه چنين دردي را دارد يا خير.
آيا تحت مداوا و زير نظر پزشك ميباشد؟
آيا تا به حال در بيمارستان بستري شده است؟
جواب اين سوالها ميتواند براي توضيح دقيق به پزشك اورژانس و كمك بهتر و سريعتر موثر باشد.
تا رسيدن پزشك يا انتقال بيمار به بيمارستان در صورتيكه براي اينگونه دردها دارويي ميخورده است
آن دارو را به اندازهاي كه توسط پزشك تجويز شده به او بدهيد.
به هيچ وجه سعي نكنيد كه سرخود دارويي را براي رفع دردها به او بدهيد.
تا رسيدن پزشك و يا آمبوالنس در كنار او بمانيد.

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

در صورتيكه قبال هم دچار اين درد گشته آيا دارويي استفاده ميكرده است؟

موضوع :از كار ايستادن قلب
شخصي كه دچار سكته قلبي شده به حالت بيخودي فرو ميرود و عكسالعملي نشان نميدهد و هرگاه
از او سوال كنيد جواب نداده و نفس هم نميكشد .از كار ايستادن قلب در بزرگساالن اغلب بعد از توقف
تنفس و يا سکته پيش ميآيد.

اقدامات ضروری
فرد در حالت بيخودي بوده و عكس العملي نشان نميدهد لذا:
آرام و با احتياط سر او را عقب كشيده و چانهاش را به طرف باال بگيريد تا مانع از افتادن زبان به داخل
گلو شده و تنفس را مشكل نكند.
داخل دهان او را بررسی كنيد تا اگر چيزي نظير پروتز يا دندان مصنوعي دارد ،آن را در آوريد.
از عدم تنفس مطمئن شويد .دقت كنيد ،اگر شكم و سينه آن شخص باال و پايين نميشود و هيچگونه صداي
نفسي احساس نمیشود ،يعني عمل تنفس متوقف گشته است .اگر شخص ديگري حضور دارد از او بخواهيد
كه بالفاصله براي خبر كردن پزشك و آمبوالنس اقدام كند و در غير اينصورت خود اينكار را انجام دهید.
تا قبل از رسيدن عوامل امدادگر اقدام به دادن تنفس مصنوعي كنيد( .با هر دمي كه در دهان او ميدميد
قفسه سينهاش باال خواهد آمد).
اگر با تنفس مصنوعي عكسالعملي مشاهده نكرديد تنفس دادن و ماساژ قلب با سرعت را بهصورت
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همزمان انجام دهيد .براي اينكار  15بار برقسمت تحتاني قفسه سينه در زير محل تالقي دندهها با سرعت
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

 100بار در دقيقه فشار دهيد.
بعد از هر  15بار فشار بر قفسه سينه ،دوبار عميقا در دهانش بدميد و بالفاصله دوباره  15بار برقسمت
تحتاني قفسه سينه همانند قبل فشار دهيد .به طور مرتب دقيقهاي يك بار دقت كنيد تا بينيد كه آيا فرد
عكسالعملي نشان ميدهد يا خير و اگر باز هم تنفس نميكرد اين روش را ادامه دهيد.

موضوع :روش تنفس دهان به دهان
با يك دست چانه را به طرف باال كشيده و با انگشت شصت دهان را باز كنيد .دست ديگر را روي پيشاني
قرار داده و سر را به عقب كشيده و با انگشتان منافذ بيني را مثل گيرهاي براي مانع شدن خروج هوا محكم
ببنديد .دهانتان را بر روي دهان شخص قرار داده و هوا را به تدريج در دهان او تا باال آمدن قفسه سينه
بدميد .سپس دهانتان را از روي دهان او برداشته ،صاف بنشينيد و نفس بكشيد و منتظر شويد تا قفسه سينه
فرد دوباره خالي از هوا شود و فرو رود .اين عمل را تا رسيدن به نتيجه ادامه دهيد.
در زماني كه فرد شروع به نفس كشيدن كرد او را به پهلو قرار دهيد .زانو زده و پاهاي او را در كنار هم
قرار دهيد .بازوي او را كه به شما نزديكتر است در طرف راست بدنش قرار داده و آرنجش را در حاليكه
كف دستش رو به باالست خم كنيد.
پشت دست ديگرش را بقل گوش او كه در سمت شما ميباشد قرار دهيد .اينكار براي ثابت نگاه داشتن
سر و مانع شدن از خطر صدمه ديدن مهرههاي پس گردن ميباشد.
با دست ديگر خود پاي ديگر او را گرفته ،زانويش را خم كرده و بلند كنيد و به آرامي در حالي كه زانويش
را به سمت خود مي كشد و در حاليكه دست او را همچنان كه در كنار گوشش قرار دادهايد و بدون
اينكه سرش حركت كند بدن او را چرخانده و او را به پهلو قرار دهيد.
زانوي خم شده را طوري قرار دهيد كه زاويهاي مستقيم با باسن داشته باشد و طوري بر زمين تكيه كند
كه ثابت بوده و مانع حركت وي شود و دهانش را باز بگذاريد.
توجه داشته باشيد كه زماني كه مصدوم شروع به نفس كشيدن كرد و تا زماني كه هنوز بهخود نيامده است
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هرگز او را به پشت نگاه نداريد بلكه همانطور كه باالتر توضيح داده شد بايد او را به پهلو قرار دهيد.

موضوع :روش ماساژ قلب
دركنار فرد و نزديك قفسه سينه او زانو زده و دكمههاي لباس او را باز كنيد بهطوري كه قفسه سينه كامال
لخت باشد.
قسمت پايين يك كف دست خود را بدون اينكه فشاري وارد كنيد در نيمه پاييني قفسه سينه مصدوم قرار
داده و دست ديگر خود را در قسمت باالي قفسه سينه قرار دهید .سپس بدون اينكه دستهايتان را از روي
قفسه سینه برداريد با نظم  100بار در دقيقه بر روي قفسه سينه فشار وارد كنيد .بعد از هر  15بار كه اين
عمل را انجام داديد دو بار تنفس دهان به دهان به گونهاي كه پیشتر گفته شد اجرا نمایید.

موضوع :بيهوشي و اغما

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

براي ماساژ دادن قلب حتما بايد فرد را روي سطح صاف و سخت نظير :چوب يا زمين قرار دهید.

فردي كه در حالت بيخودي و بيهوشي و يا اغما میباشد نه قادر است كه به سواالتي ساده نظير صداي
مرا ميشنويد؟ چه اتفاقي افتاده؟ جواب دهد و نه به آنچه كه به او گفته ميشد نظير چشمهايتان را بازکنيد
و يا دست مرا بفشاريد ،عمل كند.

اقدامات ضروری
همانگونه كه براي فردي كه دچار ناراحتي قلبي توضيح داده شده بايد او را به همان صورت به پهلو با دهان
باز دراز كرده و براي اينكه راحتتر تنفس كند دكمههاي پيراهن او را در قسمت قفسه سينه باز كنيد.

موضوع:سوختگي
اقدامات ضروری
به مدت  5دقيقه محل سوختگي را بدون مالش آن در زير آب سرد قرار دهيد.
اگر قسمت سوخته شده در زير لباس قرار گرفته ،لباس را از تن شخص در آوريد .مگر اينكه لباس بر اثر
سوختگي به بدن چسبيده باشد.
اگر وسعت سوختگي زياد است و يا طاول هايي بيش از وسعت كف دست فرد وجود دارند ،سوختگي مهم
به حساب ميآيد و ميبايست شخص را از سمتي كه سوخته نشده دراز كرد .اما اگر مشكل تنفسي دارد
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او را به حالت نيمه نشسته قرار داده و بالفاصله آتشنشاني و آمبوالنس و پزشك را مطلع كنيد و تا رسيدن
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

آنان مراقب فردي كه دچار سوختگي شده باشيد.
اگر سوختگي از اهميّت زيادي بر خوردار نيست ،ميتوان محل سوختگي را براي التيام درد بيشتر از  5دقيقه
در زير آب سرد قرار داد .اما مراقب باشيد ،اگر محل سوختگي گرم بود و يا ورم كرد و يا پس از گذشت
 24ساعت همچنان درد داشت ،ميبايست به پزشك مراجعه كرد.

يگيريم؟
چرا محل سوختگي را در زير آب سرد م 
 -1اين عمل باعث خنك شدن محل سوختگي ميشود.
 -2درد سوختگي را التيام ميدهد.
 -3در صورتيكه سوختگي با مواد شيميايي باشد ،مانع وسعت و عميق شدن سوختگي ميگردد.
 -4در صورتيكه سوختگي مهم باشد حداكثر ميبايست محل سوختگي را  5دقيقه در زير آب سرد قرار
داد چون بيشتر از  5دقيقه منجر به سرد شدن بدن فرد مصدوم میشود.

موضوع :خوردن مواد شيميايي
فرد را دراز كرده و بدون اتالف وقت و سريع گروه امداد را خبر كنيد
به هيچ وجه نوشيدني به شخص ندهيد چون خطر استفراغ شخص و باال آوردن ماده شيميايي وجو دارد.
به هيچ وجه شخص را مجبور به استفراغ نكنيد چون عبور مجدد ماده شيميايي از مجراهاي گوارشي
زخمهاي ايجاد شده را بيشتر و عميقتر خواهد كرد.

موضوع :جراحت
چگونه جراحتي مهم را تشخيص دهيم؟
اگر وسعت جراحت زياد و جراحت آلوده ميباشد و يا جسمي خارجي در داخل عضو مجروح وجود دارد
و يا جراحت روي شكم و يا سينه و يا چشم مصدوم ميباشد ،بايد به آن اهميت داده شود و جدي گرفته
شود.
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اقدامات ضروری

 -1بهتر است كه شخص را دراز كنيد و مانع تالش او شده و بگذاريد استراحت كند.
 -3اگر جراحت در قسمت قفسه سينه ميباشد شخص را به حالت نيمه نشسته نگاه داريد تا مشكلي براي
تنفس نداشته باشد.
 -4اگر جراحت در ناحيه شكم مي باشد فرد را دراز كرده و زانوهايش را براي تخفيف دادن درد و كمك
به راحتتر تنفس كردن خم كنيد.
 -5اگر جراحت در چشم ميباشد فرد را به پشت خوابانده و سر او را به عقب خم كرده و چشمش را
ببنديد.

كارهايي كه هرگز نبايد صورت پذیرد:

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

 -2گروه امداد را خبر كرده و تا رسيدن آنان مراقب فرد باشيد.

 -1ايستاده نگاه داشتن شخص
 -2ضد عفوني كردن جراحت
 -3بيرون كشيدن جسم خارجي از عضو مجروح
 -4غذا و يا نوشيدني دادن به فرد
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كار عملي
فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری
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زمان 2 :ساعت

 -1حضور در كارگاه جوشكاري و آشنايي از نزديك با عوامل خطر آفرين و وسايل ايمني فردي و گروهي
موجود در كارگاه جوشكاري و مرور ضوابط ايمني و بهداشتي( 0/5ساعت)
 -2آشنايي با كپسولهاي آتشنشاني ،ايجاد آتش و اجراي آزمايشي اطفاء حريق توسط كپسول آتشنشاني
بوسيله افراد آموزش ديده و یا با کمک عوامل آتشنشانی ( 1ساعت)
 -3آشنايي با جعبه كمكهاي اوليه و وسايل موجود در آن( 0/5ساعت)

نمونه سؤاالت آزمون پایانی
الف) بخار شدن فلز در اثر حرارت زياد جوشکاری
ب) سوختن روپوش الكترود در گرماي قوس
ج) عبور جريان برق با شدت زياد از الكترود
د) گزينه الف و ب

 -2چرا مخزن گازوئيل يا نفت سياه با شعله كبريت مشتعل نميشود؟
الف) كبريت شعله كوچكي دارد.

ب) گازوئيل سرد است.

ج) شعله كبريت اكسيژن را ميسوزاند.

د) اكسيژن خالص وجود ندارد.

فصل ششم :ضوابط ايمني و بهداشتی در كارگاه جوشکاری

 -1منشاء به وجود آمدن گازها و بخارهاي مضر در جوشكاري با الكترود روپوشداركدام است؟

 -3مواد مايع قابل اشتعال در كدام كالس آتش سوزي قرار دارند؟
		
الف) A

ب) B

		
ج) C

د) D

 -4كدام دسته از فلزات زير به راحتي مشعل ميشوند؟
		
الف) آهن و چدن

ب) روي و مس

		
ج) سديم و منيزيم

د) قلع و سرب

 -5در كارگاههاي جوشكاري براي اطفاء حريق بيشتر از كدام كپسول آتش نشاني استفاده ميشود؟
		
الف) محتوي كف
ج) پودر شيميائي خشك	

ب) دي اكسيد كربن
د) هر سه نوع

 -6اكسيژن در مقابل كدام اشعه به ازون تبديل ميشود؟
		
الف) نور شديد

ب) ماوراء بنفش

		
ج) مادون قرمز

د) نور آبي شعله
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