
 

 

 

 

 درودگران برایبهداشت  ايمني و

 

 



 گفتارپیش 

داشتن شغل برای انسان امری ضروری است با این حال داشتن شغل ایمن و بهداشتی نیز به همان ضروری است. این نکته 

 بایستی پیش از ایجاد هر شغل یا ساختاری در نظر گرفته شود.

یکی از مشاغلی که در آن تعداد زیادی از افراد مشغول به کارند و محیط خطرناکی برای سالمتی انسان می تواند باشد  

، معموالً کارفرمایان و کارگران دوره های کارگاه های درودگری است. به دلیل کوچک بودن بیشتر این کارگاه ها

و در نتیجه ممکن است به دلیل نداشتن آگاهی در معرض خطرات  آموزشی خاصی را در زمینه ایمنی و بهداشت نمی بینند

 فاظحنادرست و یا بدون به طور  درودگری)نجاری( اگرماشین آالت  مختلف ناشی از این شغل قرار گیرند. به خصوص

 . باشندخطرناک شوند، می توانند بسیاراستفاده  مناسب

وه از کارکنان بتوانند انگیزه بیشتری برای کسب آگاهی های از آنجا که ممکن است با مطالعه کتاب خاص خود این گر

ایمنی و بهداشتی پیدا کنند، مولفین دست به تهیه این کتاب زدند. همچنین به روز نبودن کتاب های موجود و اندک بودن 

ر کارگاه د محل کار ایمن و سالمیک  ایجادهدف کمک به آنها انگیزه دیگری جهت تهیه کتاب حاضر بود. این کتاب با 

تا آنجا که ممکن بوده از زبان  .می پردازدآنها کنترل  یتشریح خطرات اصلی درودگری و روش هابه  های درودگری

العملی به صورت دستورجهت تسهیل استفاده نحوه نگارش آن  .برای تالیف  این کتاب استفاده گردید و مصور ساده

 از نظر عملی مفیدتر واقع گردد.تا  انتخاب شد

گلمهندس مهدی علی
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 فصل اوّل: کلیّات و تعاريف

  مقدمه -1

شوند، می توانند استفاده  مناسب حفاظنادرست و یا بدون به طور  اگر ه خصوصب )نجاری(درودگریماشین آالت 

 زیر رنج می برند: رایج آسیب های ند، از به کار درودگری مشغول ی که در. کارگرانباشندخطرناک بسیار

 هداشتی مثلمخاطرات بو عوارض ناشی از  پارگی، قطع عضو، قطع انگشتان دست و نابیناییایمنی مثل  با عوارض مرتبط

یماری های باز کارگران این صنعت  که باعث شده استتکمیلی  اعمال گرد و غبار چوب و مواد شیمیایی مورد استفاده در

 برند. بو تنفسی رنج  یپوست

خطرات  تشریحبه  و بنابراین است در کارگاه های درودگری محل کار ایمن و سالمیک  ایجادکمک به  کتابهدف این 

 . می پردازدآنها کنترل  یاصلی درودگری و روش ها

 دامنه شمول -8

 ی رادرودگر و بهداشتی ی ایمنیستانداردهابا ا مرتبطص اات خموضوع از اجمالی دارد یک بررسیدر نظر  کتاباین 

ستخدام کرده اتجهیزات چوبی با کار را برای یک یا چند نفر امور درودگری مشغولید یا  تنهایی به بهاگر شما . کند فراهم

)خانگی،  یصنایع ساخت مبلمان چوب مشغول به فعالیت درشامل کارفرمایان  مطلب این. را بخوانید کتاب، شما باید این اید

. ودمی ش اسباب بازی ها و دیگر محصوالت چوبی، آالت موسیقی ی،ظروف چوب ،آشپزخانه(و اداری، عمومی رستوران 

نی و کارشناسان رشته های ایم. شامل این مسئله می شوند( نیز پرده کرکرهتولید درها، پنجره ها، مشغول در کارفرمایان 

عملیات  با کتابن ایدر نهایت باید گفت که  .بهره ببرند کتابیط کار نیز می توانند از این حو بازرسان مبهداشت حرفه ای 

 . کاری ندارد ،خمیر کاغذتهیه  ومواد اولیه چوب  ،یا تولید چوباولیه قطع درختان، 

زیدن کارکنان ممکن است در اثر لغ. برای مثال استوجود مصنایع باال در  بهداشتبسیاری از مخاطرات مربوط به ایمنی و 

به طور معمول  سر خوردن و یا گیرکردن و زمین خوردن دچار حادثه و در نتیجه جراحت شوند که ،روی اشیاء و الوار

انجام عملیات نظافت و مرتب سازی می تواند منجر به کاهش این موارد گردد. همچنین پوشیدن کفش های ایمنی با 

مرکز این ت مناسب می تواند از بسیاری از این حوادث و جراحت جلوگیری کند. با این حالاصطکاک کافی و روشنایی 

 برای گرد و غبار چوب خطراتایمنی ماشین آالت درودگری و  مربوط به در درجه اول در ارتباط با مخاطرات کتاب

 . می باشدسالمت 

ارگیری اعمال بک .تان آشنا می کندبرای محافظت از کارگران یگزینه های کنترلدرودگری و شما را با خطرات  کتاباین 

 .به جلوگیری از صدمات محل کار کمک کند دمی توانشده توصیه ی کنترل
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تا در مورد ایمنی و بهداشت کارگرانتان مطابق با مقررات ایمنی در سطح  به شما کمک خواهد کرد همچنین کتاباین  

ران کارگو ایمنی  بهداشتتانداردهای الزم در این زمینه را داشته باشید و هم از جهانی عمل کنید و به این طریق هم اس

 مطمئن باشید. خود

 :پوشش می دهدرا  زیرو استانداردهای در درجه اول مقررات  کتاباین 

  29 برای همه ماشین آالت،الزامات عمومی CFR, 1910. 212 

 29، درودگری ماشین آالت الزاماتCFR, 1910. 213 

 29 انتقال قدرت یمکانیک وسایل CFR, 1910.219 

 درودگری، و کارگاههای چوب و  فرایند کردنو انفجار در  سوزی آتش از پیشگیری استانداردNFPA 644, 1993  

 ANSI O1, 1 1992ایمنی ، الزامات یدرودگر آالت ماشین

 ده است.کار با انسان و نه انسان با کار( استفاده شبا این حال از سایر منابع معتبر به خصوص در زمینه ارگونومی )تطابق 

 «ستبای» ؛حفاظ ها الزامی استاستفاده می شود که کنترل دستگاه و یا دیگر زمانی  «باید» کلمه، کتابدر این  در نهایت

 می گردد. توصیهایمن شیوه کار که یک استفاده می شود هم برای زمانی 

  درودگریعملیات طرات اصلي اخمع انوا -3 

 خطرات د.ونطبقه بندی ش مرتبط با بهداشتایمنی و خطرات خطرات  دو دستهمی تواند به  اصلی درودگری مخاطرات

ال به زمین یک دستگاه به خوبی اتصصدمه فوری به یک کارگر شوند. برای مثال، اگر موجب د نایمنی می توان مرتبط با

یا در  و گرفتگی کشته می شود کارگر در اثر برق و احتماالً دار شودبرق می تواند  آن ی، چارچوب فلزنداشته باشد

ما خطرات مرتبط ا. گرددقطع  شیک یا چند انگشت ممکن است، او پیدا کندتماس  اره تیغبا یک دست کارگر ی که صورت

 که می تواند منجر به کری شود.در محیط کار است با بهداشت مخاطراتی مثل سر و صدای بیش از حد 

اط ارتبسر و صدا یا ارتعاش غیر مجاز ح ومواد خاص و یا سطبا طوالنی مدت مواجهه با بهداشتی مخاطرات  یاری ازبس

 اره توسط آژانس بین المللیگردد؛ خاک  واکنش های آلرژیکباعث . انواع خاصی از گرد و غبار چوب، می تواند دارند

واد مورد مبه همین ترتیب، برخی از  تعیین شده است. قطعی)سرطانزای گروه یک یسرطان زابه عنوان  تحقیقات سرطان

را ب مرکزی اعصامی تواند سیستم که  را شامل می شودمواد شیمیایی بوسیله نیاز برای عمل پوشش و یا عملیات تکمیلی 

 . گردد ، و باعث سردرد، تهوع و سرگیجهدادهتحت تاثیر قرار 

مواجهه با عنوان مثال، به . نددراز مدت )مزمن( شو اثرات همو  (فوری )حاد اثراتباعث د نمی توانهم  بهداشتی خطرات

تی، از طیف وسیعی از اثرات بهداشباعث می تواند  ،مبلمان های ، ماده شیمیایی مورد استفاده در برخی از واکسترپنتین

 .گرددآسیب کلیه ها و مثانه تا  گرفته سوزش موقت چشم ها و پوست



 زآنها تمرک کنترلسالمت( و برای مخاطرات گرد و غبار چوب ) ودستگاه حفاظ گذاری ل روی در درجه او کتاباین 

م الز همچنین. گرفتخواهند  قرار بررسیمورد ذکر شدند در باال  که بهداشت؛ با این حال، همه مباحث ایمنی و می کند

از  اتی، کلیاین بخش ببینند. تعلیمو شناسایی خطرات مرتبط با شغل خود آموزش  گیچگوندر مورد است که کارگران 

 خطرات مخصوص تجهیزات درودگری و»می کند. بخش  را ارائه خطرات عمده مرتبط با ایمنی تجهیزات درودگری

ماشین ز ابرای هر نوع  توصیه شدهپوشش می دهد و کنترل های  بیشتر یاتئجز را با هر یک از این خطرات «آنها کنترل

 قرار می دهد. مورد بحث را آالت 

 

 

 

 

 کارگاهشرايط عمومي 

ضای کار داشتن فنو  ناکافی ، نظم و نظافتنامناسب تهویهو  ، روشناییی ناهموارمثل کف هابه طور کلّی شرایط عمومی 

کارکنان درودگری شود. به منظور جلوگیری از این عوارض باید این برای  می تواند منجر به بروز خطراتی کارگاهکافی 

 خطرات مرتبط با ايمني
  آالتماشین ناشی از خطرات •

 عملیات انجام نقطه  •

  حرکات چرخشی یا رفت و برگشتی •

 نیشگون گرفتن(  نقاط) نوک تیزدر نقاط  •

  خطرات ناشی از پس زدن یا لگد ماشین •

  تابدر حال پرو تراشه های مواد  •

 ابزار  پرتاب •

 خطرات آتش سوزی و انفجار  •

 یخطرات برق •

  مرتبط با بهداشتخطرات 
 سر و صدا  •

 لرزش  •

 هاسرطان زا  -چوب گرد و غبار  •

از قرار گرفتن در  ناشیخطرات مواد شیمیایی  •

، عملیات تکمیل، دهنده چوبپوشش مواد معرض 

 ها چسب، بخارات حالل

 خطرات ارگونومیکی
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ند به طور مفصل بحث خواهیا خطرات اصلی این کارگاه در ادامه ختصاصی . شرایط اشرایط به صورت زیر فراهم گردد

 شد.

 ساختمان کارگاه با کف بتونی و دیوارها و سقف صاف و سفیدکاری شده .1

متر  3متر مربع سطح و ارتفاع حداقل  3دارای فضای مناسب کار با توجه به تعداد کارگران )برای هر کارگر  .2

 بدون تجهیزات(

بیعی )پنجره یک چهارم مساحت کارگاه( و روشنایی مصنوعی ))المپ به تعداد کافی به عنوان دارای روشنایی ط .3

مترمربع دوعدد قاب 2مترمربعی بادیوارها وسقف روشن وپنجره ای به اندازه ی حدود12مثال:برای یک گارگاه 

 وات سفید (41مهتابی دوالمپه یادوعددالمپ کم مصرفحداقل 

 باشد.دارای تهویه عمومی مناسب  .4

مجهز به وسایل گرم کننده دودکش دار و خنک کننده مناسب )کولر( با کارآیی الزم )به غیر از پنکه( و با  .5

 رعایت اصول ایمنی

 دارای سرویس های بهداشتی )دستشویی، توالت و حتی االمکان حمام( .6

 نصب دستگاه های اره برقی، رنده و کنده گیر بر روی فوندانسیون و لرزه گیر مناسب .7

 انجام رنگ کاری در قسمت جداگانه مجهز به سیستم تهویه مناسب .2

 چسب و ... ( ،محلول ضدعفونی کننده ،گاز ،دارای جعبه کمکهای اولیه با لوازم ) باند .2

 وسایل اطفای حریق شامل کپسول آتش نشانی و شیلنگ آب .11

، نی، عینک، ماسکوجود لباس کار و وسایل حفاظت فردی کارگران متناسب با نوع کار )مثل کفش ایم .11

 دستکش(

 کمد لباس و وسایل و ابزار شخصی به تعداد کارگران .12

. رعایت نظم و نظافت اصل اساسی در رعایت نظم در استقرار مواد اولیه، ابزار کار و مصنوعات ساخته شده .13

ید ورعایت ایمنی و بهداشت می باشد و با اجرای آن نه تنها باعث کاهش چشمگیر حوادث و بیماری های می ش

بلکه باعث ایجاد آرامش روان و حتی کسب درآمد از ضایعات خواهیم شد. بایستی هر فرد مسئول نظم و نظافت 

 محل کار خود باشد. با این حال نظم و نظافت هفتگی یا ماهانه نیز می تواند الزم گردد.

 نصب سیم اتصال زمین برای کلیه دستگاه های برقی .14



 تعاريف -4

 1نقطه عمل 4-1

، دونشالوارها بریده می جایی است که محل مواد کار انجام می شود. این  جا بر رویدر آن محلی است که  "عملنقطه "

 1از عمل برشی استفاده می کنند. درجدول  داده می شوند یا در آنها شیار ایجاد می شود. بسیاری از ماشین االت شکل

 لیستی از چگونگی ایجاد این صدمات آمده است.

مکانیسم ر همه دعنوان مثال، ه ببوسیله حرکت گردشی یا رفت و برگشتی یا ترکیبی از این دو کار می کنند.  ماشین ها 

. بدون در نظر گرفتن سرعت، اندازه، ش وجود داردرخچ ماشین کاری و خراطی، دریل کاری، طولی، چرخشی های برش

 بخش بیرونمانند  متحرک،شفت های قطعات متحرک، اعمال چرخشی خطرناک اند. قطعات و سطح دوار  انتهایو یا 

واند به طور می ترا درگیر کند و اپراتور را به داخل بکشد. این حالت تواند موها و یا لباس اپراتور می ،ماشین تراش هازده 

خطرناک  را به منطقهد بازو یا دست نانمی توو بخش های در حال چرخش نیز . قطعات را مجروح سازدجدی اپراتور 

های ا پیچ ، و یبیرون زده بخش های، چفت ها. گردددست یا سایر نقاط پارگی شکستن استخوان ها و باعث و بکشانند 

. اپراتورها همچنین می توانند را افزایش می دهد توسط بخش های دوار یر افتادنخطر گ ،چرخش در حال قطعاتروی 

 بیرون زده از دستگاه آسیب ببینند. کلید یا چفتتوسط 

 ین حرکتیممکن است در اثر چناپراتور  حرکتی به سمت جلو یا عقب یا به باال و پایین است. ،حرکت رفت و برگشتی

به شدت مجروح شود، به خصوص وقتی که بخش متحرک در کنار یک بخش ثابت حرکت کند یا به و  هگرفتار شد

  .ه کنید(نگا 1)به شکل  نزدیک آن برسد.

ت رفچرخش و یا در حال ناشی از قطعات  وجود دارد که خاص( خطری نیشگون )و یا نقاط متحرک نوک تیز در نقاط

که یک این  یا کنند و که قطعات ماشین نسبت به یکدیگر حرکت ی اتفاق می افتندزماندر  این خطرات و برگشت است.

کشیده  گوننیشبه داخل نقاط و یا  گیر کننداجزاء بدن ممکن است  در جهت یک بخش ثابت حرکت کند. متحرک بخش

نقاط گاز گیرنده در جائی واقع اند که تسمه یا زنجیر از روی  شوند و له شده یا به شدت مجروح شوند. در این موقعیت ها

 یک چرخ دنده یا صفحه قرقره می گذرند یا قطعات در حال چرخش به یک قطعه ثابت نزدیک می شوند.

ببیند: هصدم ممکن است کارگرچگونه  در نقطه عمل

 کار لوارا، بخصوص وقتی که بر روی تکه های کوچک ببرند ه دستگاهاگر کارگران دست خود را خیلی نزدیک به تیغ •

 . کندنزدیک ه به تیغرا  شکه دسترا مجبور می کند  . اندازه قطعه اپراتورببیندصدمه  می کنند، ممکن است

 .رخ دهد حادثه بلغزد، ممکن استو یا وقتی که دست کارگر کند غیر منتظره حرکت  به طور الوارهنگامی که 

 . ندکشب ماشین وندست اپراتور را به در نتیجهو در  کرده می توانند در تیغ گیر الوارها •

 .ببیندد صدمه وتنظیم و یا نگهداری نشآن به درستی حفاظ دستگاه و یا  در صورتیکهد نکارگران می توان •

                                                           
1 Action point 
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 . نگرددباز ششروعبه نقطه ، ممکن است پس از برش شدهتنظیم نخوب  گرد )دوار( یک ارهبرای مثال 

کارگر  ، دست های یکبه کار کنندتجهیزات به طور تصادفی شروع کرد و  کنترل را نتوان از دور یا عقب اگر دستگاه •

 د.وش ممکن است در نقطه عمل گرفتار

اگر دقت نشود که دستگاه بدون انرژی )برق( است)به دلیل عدم پیروی از روش  آن نیز تعمیر ماشین یا تمیز کردن زماندر  •

  رخ دهد. حادثهمی تواند برچسب زنی یا عالمت گذاری( 

 تیغ ین،همچنببیند. ممکن است صدمه بخواهد یک اره را تمیز کند یا تراشه چوب را از آن در آورد کارگر در صورتیکه  •

این امر  .اشدمی تواند مشکل ب دارند حرکت می کنند یا نه تعیین اینکه آیا آنهاو در نتیجه  می کنند اغلب سریع حرکتها اره 

 .ساز می شودمشکل در زمان کار زیر نور مهتابی به ویژه 

 

  پس زدن)لگد زدن( دستگاه 4-8

که  وقتی رخ می دهدحالت این  پرتاب کند. اپراتوریک اره چوب را بقاپد و به طرف د که نمی دهرخ  وقتی ها پس زدن

، یا نشدهتیز ک تیغ که ی. به دام بیفتد ه هادنداناینکه بین یا به سمت دیگر تیغه بگیرد و  بپیچد و هتیغالوار بر خالف جهت 

 گردد. باعث پس زدن باشد، می تواند قرار گرفتهدر ارتفاع نادرست 

 
 حرکت رفت و برگشتی -1شکل 

 میز

 بستر)ثابت(

 OSHAمنبع: مفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری، 



 
 نقاط نیشگون در حال حرکت -8شکل 

 

 نقطه نیشگون

 نقطه نیشگون

 نقطه نیشگون
 نقطه نیشگون نیشگوننقطه 

 نقاط نیشگون معمول

 نقطه نیشگون
 نقطه نیشگون

 نقطه نیشگون

 نقطه نیشگون

 OSHAمنبع: مفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری دستگاه ها، 
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اعث بنیز می تواند  (ارجیخاجسام دار یا حاوی گره  های، چوب یخ زده و یا چوب به عبارت دیگر)پایین چوب کیفیت 

 شوند.پس زدن چوب 

، نیرو پخش کننده هایتدابیر محافظتی از قبیل رخ دهد که وقتی  داردخطرات ناشی پس زدنهای چوب بیشتر احتمال 

گام پس زدن ها بیشتر هن شته باشد.دانوجود حفاظ های تنظیم شونده و یا  ه هاضد پس زدن دست و سنجک های انگشت

 می دهند تا در زمانی که عمود بر آن)شکافتن چوب( می بریم. برش در موازات بافت چوب روی

 تراشه ها پرتاب 4-3

 حاصل می شوند.عمل برش تجهیزات ها و خرده های چوبی باشند که از  تراشه در معرض ممکن است کارگران

 ( شبردستگاه ابزار )هد نامتعادل یرون زدگي ب 4-4

 د.دارای سرهای برش گرد و چند تیغه هستن قالب گیرروتر، صفحه تراش و  مثل -بسیاری از قطعات تجهیزات درودگری

 باشد،ده و یا شکسته شنسوار یا به خوبی  شده باشد شده باشد، و یا اینکه ضعیف تنظیمنکه بطور صحیح تنظیم  یسر برش

یاتی است. ح می کندبه سرعت حرکت  که سر برشنگه داشتن من یبرای ا تیغه. حفظ تعادل گرددمی تواند نامتعادل 

رت مرگباری و به صوو به شدت شده ن تیغه از ابزار شدپرت منجر به نیروهای گریز از مرکز در سر برش نامتعادل می تواند 

ده از یک ابزار در استفا یاابزار یا سر برش  نادرست از. استفاده آن گردد اپراتور و یا دیگر پرسنل نزدیکآسیب به ب بس

 ابزار شود.بیرون زدن شکستگی و سبب است می تواند  ه برای آن عمل طراحی شدهی کباالتر از سرعت

  

 
 

 

ی سفارش گل زدن روی یک کار در حال. کارگر به شدت مجروح شد روتر کار با ساله با تجربه در حال 32خراط یک 

قفسه سینه از پس س سپر شفاف پالستیکی دستگاه گذشت وتیغه از . به سمت او شلیک شد ابزار یتیغه فوالدبود که ناگهان 

بود برش گاه یک دستبخشی از بود که  مربع چهل سانتی متراندازه تیغه حدود  او عبور کرد و به دیوار پشت سر او نشست.

شده راحی مته فشاری طوسیله مخصوص آن  تر استفاده می شد.سرعت های بسیار پایین  بامته فشاری  روی یک که قبالً

گه داشته شده ن یک پیچ و واشر تخت. تیغه در سر برش توسط کار می کندروتر، که در سرعت بسیار باالتر برای ، و نه بود

 باال دوام بیاورند. حاصل از چرخش در سرعت هایمرکز  ازنیروهای گریز  در دنمی توانن ها ؛ پیچبود

 



ود آالت وج خطرات ماشین در برابر من برای کمک به محافظت کارگراني کنترلراههای چه  -7

 ؟ دارد

های کنترل  . وقتی این روشکنترل بر روی شغل استمهندسی یا  های استفاده از کنترل ،روش برای کنترل خطراتبهترین 

باید به عنوان یک مکمل  (PPE) فردی، تجهیزات حافظت آورند کافی را فراهم نمی و یا اینکه حفاظت ندامکان پذیر نیست

های تمام کنترل  ،برای محافظت از کارکنان وسایل حفاظت فردی. کارفرمایان باید قبل از استفاده از کار گرفته شوند به

 به کار بگیرندبرای از بین بردن یا کاهش خطرات  و کنترل های روی شغل رامهندسی 

 کنترل های مهندسي 7-1

دستگاه یا محیط کار برای جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن  در تغییر فیزیکیایجاد شامل  کنترل های مهندسی

غبار و  برای حذف گرد و موضعی یک ماشین، و یا استفاده از تهویه بر روی حفاظاستفاده از یک  نمونه آنکارگر است. 

 ست.ها از منبع تولید آن ادیگر آلودگی 

جام وظیفه وش انرتغییر  است که با بالقوه اتکارکنان از قرار گرفتن در معرض خطر دور کردنشامل  روی شغلکنترل 

این فاده از است کنند.های فشار استفاده  اهرم در زمان کار با اره، از. به عنوان مثال، کارگران همیشه باید صورت می گیرد

 .نگاه کنید( 3)به شکل ندمن از تیغه اره نگه دارخود را در فاصله ای ای یبه اپراتورها اجازه می دهد تا دست ها اهرم ها
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 جانبیفشارهای  استفاده ازاهرمبا روی کار کنترل  -3شکل 

 

 حفاظ گذاری دستگاه ها

روی  ی، یکحفاظ نداردکه ه اید خرید یدستگاه. اگر حفاظ دارندماشین آالت استاندارد درودگری  در حال حاضر اکثر

. اگر دارد یا نه در دسترس آنبرای  ی( مناسبیحفاظ)ها بگیرید و ببینید که آیا . با سازنده دستگاه تماسآن نصب کنید

درودگری  تجهیزات که . از آنجاخواهد کردنصب حفاظ مناسب به شما کمک و برای تعیین  کتاب، این پاسخ منفی است

ن همیشه عالوه بر ای ده باشد.نصب شافراد ماهر و صالحیتدار توسط  کهد نباشی حفاظدارای ، همیشه باید ندا خطرناک

فاظ به اطمینان حاصل شود که ح بررسی کرد تاهای حفاظ  یحاطرای بررا  دستگاهکه پیشنهاد تولید کننده  بهتر است

 . راههای زیادی برای حفاظرا می دهد ایمن از تجهیزات و اجازه بهره برداریکرده اندازه کافی از کارگران محافظت 

الزامات تولید  و ،جابجاییدستگاه ها وجود دارد. نوع عملیات، اندازه و یا شکل قطعات چوب، نوع مواد، نحوه  گذاری

ه همه قطعات متحرک ماشین ک می کنند.ماشین کمک  فاظ گذاریبرخی از عواملی است که به تعیین روش مناسب ح

 منبع: راهنمای پیشگیری از حوادث برای عملیات صنعتی کنسول ملی ایمنی



انتقال قدرت، و  وسایلشامل نقطه عمل، موضوع این شوند بایستی حفاظ گذاری شوند. جراحت موجب  ممکن است

را توضیح درودگری دستگاههای  رایج درسه نوع حفاظ  2. جدول با حرکت چرخشی و رفت و برگشتی می شودقطعات 

 :می دهد

 .تنظیمثابت، قابل تنظیم، و خود  نوع 

 منیاستی بای وکند خطرناک ماشین آالت جلوگیری  و بخش های اظ باید از تماس کارکنان با نقاط، حفتاثیر کاملبرای  

باید به نان ارگرک. با این وجود، صادق است متحرکبازوی اره با که در مورد چنان ،نیستهمیشه ممکن این کار  باشد. نیز

 کارگران برای خطرات اضافینه . با این حال، حفاظ باید باشند حفاظدستکاری و یا  ، برداشتندور زدنبه  آسانی قادر

 .به عمل آورد جلوگیری درست آنها، و نه از انجام کار کندایجاد 

اید . حفاظ ها بکارا هستندمناسب و  ،و آنها برای ماشین آالت می کنندکار درست اطمینان حاصل کنید که حفاظ ها  

ر برابر دو باید برای محافظت از اپراتورها  کشش ها را داشته باشندضربات و  مقاومت در برابر رایدوام و استحکام کافی ب

ات . برای کسب اطالعها تهیه شده باشندبرش، و ابزار هایهای خراب، سر هتراشه ها پرتابی و قطعات ماشین مانند دندان

. کنید مراجعه کتاباین  عدیفصول ب بهفاظ ها(، ح)از جمله ساخت  آالت ی ماشینگذار بیشتر در مورد روش های حفاظ

خاص  التآ ماشین گذاری در مورد حفاظی را اطالعات بیشتر «آنها تجهیزات چوبی و کنترل با خطرات ویژه کار» بخش

 فراهم می کند. 

 

 
 )صفحه(تسمه و قرقره  رویحفاظ ثابت  -4شکل 
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 روی رنده نجاری. حفاظ ثابت 7شکل 

 

 حفاظ روی رنده

 

 NIOSHمنبع: راهنمای بهداشت و ایمنی برای ساخت مبلمان چوبی، 



 مبلمان چوبيتولید  کارهای

 
 )شکل باال سمت چپ( رومیزیحفاظ قابل تنظیم در اره  -6شکل 

 (چپسمت  پایین)شکل افقی ارّه نواریحفاظ قابل تنظیم در  -5شکل 

 (راستسمت  باال)شکل تنظیم در ارّه رومیزیحفاظ خود  -2شکل 

(راست)شکل پایین سمت حفاظ خودتنظیم در رنده برقی -0شکل 

منبع: مفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری  

 OSHAدستگاه ها، 

منبع: مفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری  

 OSHAدستگاه ها، 

منبع: مفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری  

 OSHAدستگاه ها، 
منبع: مفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری  

 OSHAدستگاه ها، 

 الوار

 حفاظ

 پیچ تنظیم

 حفاظ

 تیغه

 دستگیره حرکت حفاظ

 حفاظ

 رویه تیغ

پیچ تنظیم 

 ارتفاع

 حفاظ اولیه

 حفاظ ثانویه
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 آالت انواع حفاظ ماشین

 مثالها محدوديت ها مزايا عمل حفاظ گذاری نوع

 یک مانع ایجاد ثابت

 و بخش دائمی  می کند

 ماشین است.

 مطابق تواندمی  •

 بسیاری از 

خاص  یهاکاربرد

  ود.ساخته ش

 می توانم حداکثر  •

 کند. را فراهم ت فاظح

 معموال نیاز به  •

 یتعمیر و نگهداری کم

  دارد.

مناسب عملیات  •

 تکراری وباال ی تولید

 . می دهد تداخلفرد دید  با •

تنظیم و تعمیر دستگاه اغلب •

 نیاز به 

 . دارد حفاظ در آوردن

 روش هایدیگر به  •

در زمان محافظت از پرسنل 

تعمیر و نگهداری نیاز 

 دارد)مثل قفل زدن(

 

 

 استفاده در: 

های در  رولصفحات یا در  •

 حال حرکت

 روی تسمه و صفحه ها •

 (. 4)شکل 

  .انتقال درت روی دستگاه •

برش رنده نجاری  وی سرر•

تجهیزات میزی و دیگر 

 خودکار 

 (.5شکل به نگاه کنید 

قابل  •

 تنظیم

 می کند  سدی را ایجاد

بتواند که ممکن است 

شود تا یک سری  تنظیم

کاری آسان عملیات از 

 شود.

 

 مطابق تواندمی  •

 یهابسیاری از کاربرد

 ود.ساخته شخاص 

می تواند برای •

های مطابقت با اندازه 

مختلف الوار تنظیم 

 شود.

ممکن است دست ها را  •

 .وارد منطقه خطر کند

به ست امحافظت ممکن •

  طور کامل صورت نگیرد.

 تعمیر وبه ممکن است نیاز  •

 نگهداری یا تنظیم مکرر

 . داشته باشد

ممکن است اپراتور حفاظ  •

  کند. بی اثررا 

 با دید فردتداخل  •

ماشین آالت در استفاده 

 درودگری

 ، از جمله: 

)نگاه کنید به میزیاره  •

 (. 6شکل 

  روتر•

 صفحه تراش.  •

)نگاه کنید به  تسمه ایاره  •

 (. 7شکل 

 

سدی را ایجاد می کند  خود تنظیم

که می تواند با توجه به 

اندازه چوب وارده به 

نقطه عمل دستگاه 

حرکت کند. حفاظ در 

زمانی که کارگر چوب 

می  را به نقطه عمل هل

 دهد دور می گردد.

اغلب در بازار 

 موجودند.

نیاز به تنظیم دستی 

 ندارند.

  حداکثر حفاظت را

 ایجاد نمی کنند.

  ممکن است باعث

 اختالل در دیدن گردند.

  ممکن است به تنظیم و

نگهداری مرتب نیاز داشته 

 باشند.

کاربرد در تجهیزات 

 درودگری همچون:

 (2اره های میزی)شکل 

 

 



 آالت انواع حفاظ ماشین -1جدول 

 ماشین آالت حفاظ گذاریراههای دیگر 

 مالحظات نمونه ها اصل حفاظ گذاری روش

بخش های خطرناک دستگاه  محل/فاصله

طوری قرار می گیرند که در 

طی عمل طبیعی در دسترس 

 کارگر نمی باشند.

قرارگیری بخش ها برقدار 

 دستگاه به سمت دیوار

 تورکشی برای جلوگیری از

دسترسی به ما شین های 

 اتوماتیک

استفاده از الوارهای بلند برای 

 دخول به ماشین

همیشه عملی نیستند، به ویژه در 

 دستگاههای اتوماتیک

تغذیه و بیرون دهی 

 اتوماتیک چوب

الزم نیست که اپراتور 

دستهایش را در محل خطر 

 قرار دهد.

 رنده، 

 ماشین سمباده و

 ماشین تراش خودکار

نادرست می تواند باعث خطر عمل 

شود.کنترل ها بایستی در فاصله دور 

 قرار بگیرند.

جلوگیری از شروع به کار 

 ناگهانی 

پوشش دار کردن یا داخل تر 

کار گذاشتن کلیدهای کنترلی 

 نسبت به سطح

در بسیاری از دستگاهها 

 استاندارد می باشند.

کلید خاموش بایستی به راحتی در 

ه اپراتور باید قادر بدسترس باشد و 

 باشد به آسانی با دستگاه کار کند.

قطعات خطرناک دستگاه به  متفرقه

طور اتوماتیک بعد از اینکه 

کار تمام شد به داخل جمع 

 شوند.

مکانیسم هایی که تیغه را بعد از 

عمل برش الوار به حالت 

استراحت بر می گردانند که 

این در اره دوار و اره با سر 

 یده می شود. گردننده د

تنظیم تعادل بد تیغه برگشتی می 

تواند باعث خطر شود.تیغه ممکن 

است در جهت غلط حرکت کند و 

 نتواند به داخل برگردد.

ن ها بخش های قرار nقرار دا استقرار کنترل های دستگاه 

دادن کنترل دستگاه در فاصله 

ی دور تر از نقطه عمل برای 

پیشگیری از دسترسی به نقطه 

 عمل

کنترل های دو دستی که در 

فاصله ای دور تر از نقطه عمل 

 کار گذاشته می شوند.

زمان توقف ماشین یک عامل در 

 محاسبه فاصله است.

 

 آالت ماشینگذاری حفاظ  دیگر انواع -8 جدول
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  های مديريتي و اجرايي کنترل 7-8

 ند ممکن استنکن کار استفاده انجام. اگر کارگران از تجهیزات درست برای کنید از تجهیزات مناسب برای کار استفاده •

مجاز  کردهشخص مبرای آن  تولید کننده دستگاهشرکت  ی کهظرفیت تنها در. استفاده از ماشین آالت ببینندشدیداً صدمه 

 هتیغ وار باید ازد. به عنوان مثال، در هنگام استفاده از اره ه معین استفاده کنیدروی دستگا برای کارابزار درست  تنها از. است

را روی محور  بست هاییبه همین ترتیب، شما باید تنها تیغه، سر برش و یا  کرد. ستفادها مناسب برای عمل برش مورد نیاز

 . برای آن دستگاه ساخته و پرداخته شده استدقت  هکه ببگذارید دستگاه 

 داریو نگه ارذی صالح اجازه ککارگران آموزش دیده و به و فقط  آموزش دهیددستگاه  از استفادهمورد در  را کارگران •

جهیزات در توقف تگی چگون و ندنبدا راروی دستگاه  یهمه کنترل ها عملهدف و  ستی. کارگران بایرا بدهید تجهیزاتاز 

 ببینند.آموزش  برای کارهای خاص ایمنیدستورالعمل های رد در موستی ، و بایرا یاد بگیرندمواقع اضطراری 

ارگر از این ظت کگی حفاماشین، چگونمربوط به کار با خطرات ستی در بر گیرنده این موارد باشند: آموزش اپراتور بای

عمیر و )معموال فقط برای تی تواند برداشته شودتحت چه شرایطی حفاظ ماینکه ، به وسیله حفاظ مورد استفاده خطرات

 چه باید بکند. کارکنان باید قادر به نشان دادن تواناییدرست کار نکند وی و یا  خراب شوداگر حفاظ اینکه نگهداری(، و 

 . مربوطه باشندای هدستگاه با تمام اقدامات احتیاطی ایمنی و مکانیسم  شان در راهبری

 دستگاه مجهز به لوازم ایمنی برایو اپراتور  (1. مطمئن شوید که: )کنید یبازرسرا تجهیزات و حفاظ ها به طور مرتب  •

( 3هستند و ) ی خود( ماشین و تجهیزات ایمنی در شرایط مناسب کار2مناسب هستند، )با دستگاه، خطرات کار  پیشگیری از

 ،ستگاهدی کنید. سند بایستی نوع سند های بازرسی های انجام شده را بایگانآموزش مناسب می باشد. دارای اپراتور دستگاه 

 را در خود داشته باشد. ذکر مشکالت کمک می، و اقدامات اصالحی را ذکر کند، مشکالت را شناسایی کند تاریخ بازرسی

طر ر گونه خاز هکاری شیفت تمام  یاپراتورها و خواهد گرفتا اطمینان حاصل شود که اقدامات اصالحی صورت کند ت

 . ی شودم چه زودتر حل و فصلهر خاص می تواند شناسایی و  ماشینتکرار مشکالت یک الگوی د شد، و نبالقوه آگاه خواه

 هستند. اگر وسایل ایمنی یا هر حفاظ دیگر دستگاه،خود در محل  یشانکه حفاظ ها کنید تنها هنگامی از وسایل استفاده •

 تندارند، در این صوررا  هعملکرد الزمروی استوانه های گردنده و غیره  ضد پس زدن، حفاظحفاظ و  های نیرو پخش کننده

 بیابند. و کار با این تجهیزات راکارگران نباید اجازه استفاده 

(، فاق زنی به چوبیا  زمان جفت کردن تخته چوب ها،)به عنوان مثال در کرد حفاظ ها استفادهاز هنگامی که نمی توان 

یا ابزارهای شار اهرم های فکارکنان خود برای شما باید کنید. فراهم برای نگه داشتن قطعات چوب  استی گیره های مناسب ربای

 )خطرناک(از نقطه عمل های کارگر دستدر زمان کار روی قطعات کوچک چوب، به طوری که کنید فراهم  ی رادیگر

اه دارد و برای هل دادن چوب به داخل دستگیک چوب یا قطعه بلند است که سر آن یک بریدگی اهرم فشار  بمانند. یکدور 



منحرف نمی شوند قطعات چوب  ،( با استفاده از میله های فشار11)شکل  در زمان کار روی قطعات کوچک استفاده می شود.

  تیغه در امان می مانند.تماس با  ازانگشتان دست اپراتور و 

به  هرگزکنید.  از ماشین استفاده و نخاله های حاصله خاک ار کردنتمیزبرای  یک فرچه و یا چوب میله ای شکلاز  •

  کار است آن را تمیز کنند.ماشین در حال  وقتیبا دست خود و یا که  ندهیداجازه  گرانتانکار

 

 
 نمایی از اهرم فشار و بلوک فشار -19شکل 

 

 . حفاظتی را ترتیب دهیدتعمیر و نگهداری منظم یک برنامه  •

به سر  یشرایط خوبها در مطمئن شوید که تیغه کنید. تمیز را  درودگریماشین آالت  یبه طور مرتب تجهیزات و حفاظ ها

  و ایمن گردند.تنظیم به طور صحیح ، شوندبرش باید تیز نگه داشته  هایو سر ها تیغه می برند.

س خارج شکسته را سریعاً از سروی. شما باید همچنین هر تیغه می کند جلوگیری نی آنلگد زپس زدن یا تیغه از  تیز کردن

س رویساز بد قرار داده شده و نابجای اره را  بخش های بیهوده،نگه دارید. شما باید  های اره دوار را گرد و تراز . تیغهسازید

 . را از روغن و مواد چسبنده پاک کنید، و بالفاصله اره خارج کنید

  رک آماده عمل را تاما خاموش هرگز یک ماشین حتی که کارگران  رها نکنید و مطمئن شوید «به امان خدا» را هرگز ماشین

 نمی کنند.

  .یک برنامه نظافت مناسب را تدارک ببینید 

 اهرم فشار بلوک فشار

 الوار

 OSHAمنبع: مفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری دستگاه ها، 
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   ین و سطح زمشما باید  می شوند.مجروح  ارههای افتادن بر روی تیغه و پس از آن  به خاطر لغزیدن و سر خوردنکارگران

 کنید. پاک ، نخاله، نا همواری و دیگر خطرات منجر به سرخوردنو از زباله، گرد و غبارمرتب نگه داشته و  مسیرها را تمیز

  نده نیستغزلکف زمین سر و د. مطمئن شوید که کنیاستفاده ننخاله  ویا پمپ باد برای تمیز کردن تراشه ها هوای فشرده از. 

   به آسانی  . لباس گشاد یا موی بلند می تواندداشته باشند پوشند یا موی بلندبلباس های گشاد  کهکارگران اجازه ندهید به

 . گیر بیفتدچرخش در حال در قسمتهای 

  می  در آینده افزایشرا دست اپراتور با تیغه  تماس احتمال رها)دست ول( با اره کار نکنید چون این کاردست  هرگز با

 . دهد

  کنید. در ادامه در این مورد به طور مفصل بحث شده است. از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده 

 استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 7-3

 :شامل تجهیزات حفاظت فردی

ی . مثالهاتاس جراحات در برابر صدمات وت از کارگران ظافح هستند که هدفشانلباس ها طیف گسترده ای از دستگاه ها و 

 عبارتند از:  آن

 . وشیگوشی های از نوع داخل گوشی و روی گ، دستکش، ایمنی، عینک ایمنی، سپر ایمنی، کاله ماسک تنفسی)رسپیراتور(

 تجهیزات حفاظت فردی چیست؟

هرگونه وسیله یا پوشاکی که توسط کارگر در زمان کار پوشیده شود تا اصطالحات تجهیزات حفاظت فردی اشاره به به 

جلوی جراحت یا اثرات نامطلوب خطرات را بگیرد. یک دامنه وسیع از تجهیزات حفاظت فردی می توانند برای حفاظت 

ارگاههای ول در کچشم، گوش، پا، دست و بازوها به کار روند. لیستی از برخی از تجهیزات حفاظت فردی را که به طور معم

 درودگری استفاده می شوند در پایین آمده است:

 کاله خود 

 عینک و چشمی ایمنی، سپرهای محافظت از چشم 

 )دستکش)شامل دستکش های مقاوم به برش، ضربه و مواد شیمیایی 

 پیش بندهای دارای پد مقاوم در برابر لگد دستگاه، جلیقه و ساعد بند و ساق بند 

 محافظ های پا 

 ای با نوک فوالدی و ضد سر خورندگیکفش ه 

 تجهیزات حفاظت فردی در برابر غبار شامل رسپیراتور و ماسک 

 مخاطرات باقیمانده در کارگاه شما می تواند شامل:

 گرد و غبار و خاک اره ناشی باقیمانده در اثر انجام عملیات روی چوب یا حمل آن 



 چوب، خاک اره و بخش های دستگاه تهدید های مرتبط با چشم و صورت ناشی از تراشه های 

 بریدگی یا جراحت دست ها و بازوها در حین عملیات 

 خطرات مرتبط با لگدزدن دستگاه 

 له شدگی و خردشدگی پا به خصوص نزدیک بارها 

 .تحریک پوست، دهان، بینی، گلو و ریه ها که می تواند در اثر خاک چوب، چسب چوب و دیگر مواد باشد 

  ها در اثر سر و صدای ماشین آالتتهدید همیشگی گوش 

 حفاظت چشم ها

در صورت لزوم بایستی حفاظ های چشمی برای جلوگیری از خطرات مرتبط با پرتاب تراشه ها و اشیاء دیگر تهیه شود. این 

 حفاظ بایستی شرایط زیر را دارا باشد:

 .حفاظت کافی در برابر خطرات محل کار ایجاد نماید 

  آسان باشد.استفاده آن در حین کار 

 .کارگر و میدان دید او و همچنین آزادی عملش را محدود نسازد 

  .بادوام بوده و تمیزکردن آن آسان باشد 

 تداخل ایجاد نکند مثالً با گوشی یا ماسک با دیگر وسایل حفاظت فردی 

ل مقاوم به ی شامکارگران مسئول عملیات مختلف کاری در تسهیالت شما ممکن است به انواع مختلفی از حفاظهای چشم

ضربه، سپر محافظ چشم کامل یا عینک مانند و غیره احتیاج پیدا کنند. هریک از این موارد ممکن است حفاظت متفاوتی 

را صورت دهد. پس در هر عمل یا موقعیت باید از نوع متناسب با آن استفاده کرد. کارگران دارای عینک طبی باید نوع 

 مناسب حفاظ را استفاده کنند.

 حفاظت سر

شما باید کاله خودهای حفاظتی یا کاله ایمنی مناسب برای جلوگیری از مواجهه سر کارگر با مخاطرات تهیه بفرمایید. این 

 مخاطرات شامل:

تجهیزات و موادی است که انبار شده اند یا در حال کار با آنها هستید و در باالتر از ارتفاع سر شما قرار دارند. سقوط یا 

 آنها می تواند منجر به آسیب گردد. برخورد با

اشیاء ثابت مثل لوله ها نیز می توانند باعث آسیب به سر شوند. برای جلوگیری از چنین آسیب هایی کاله های ایمنی تهیه 

 شده برای مقاصد ساختمانی یا معدن و یا صنعتی مفید می باشد.

 حفاظت از پاها
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ل آورید. خطراتی که ممکن است پاها را در عملیات مرتبط با درودگری شما بایستی از پاهای خود حفاظت کاملی به عم

 تهدید کند شامل:

 سقوط اشیاء سنگین مثل ابزارها و تجهیزات یا الوار بر روی پاها 

 فرو رفتن یا پارگی پا توسط اشیاء تیز از جمله میخ، تراشه های تیز چوب یا تیغه های شکسته اره ها 

  و پیچیدن پا و یا دیگر حوادث مشابهسطوح لغزنده و زمین خوردن 

محافظ های پا شامل کفش های ایمنی استاندارد و یا ساق بند ها بایستی متناسب با عملیات درودگری که در کارگاه شما 

 انجام می گیرد تهیه گردد. بدین منظور می توانید از کارشناسان بهداشت حرفه ای یا ایمنی کمک بگیرید.

 زوهاحفاظت از دست ها و با

دستان کارگران درودگری ممکن است در معرض خطراتی همچون سوختگی، بریدگی، خراش، سوراخ شدگی قرار 

 بگیرد. همچنین در عملیات تکمیل نیز دست ها می توانند در معرض مواد شیمیایی خطرناک قرار بگیرند. 

های  باشند. ساعد بندها یا آستین دستکش های حفاظتی وسایل اولیه در دسترس برای حفاظت مستقیم از دست ها می

درازی که ممکن است به برخی دستکش های متصل باشد می توانند درجه حفاظت را باال ببرند. با این حال استفاده درست 

از دستکش در امور درودگری بایستی به دقت بررسی و مورد توجه قرار بگیرد و به نوع عمل مورد انجام برای انتخاب 

ت شود. در زمان کار با دستگاههای درودگری نبایستی از دستکش استفاده شود چراکه ممکن است دستکش مناسب دق

 داخل تسمه ها یا قطعات گردند ها آنها گیر افتاده و باعث خطر گردد. 

ممکن است چرم ضخیم، دستکش دارای تورهای فلزی یا حفاظت کافی در برابر برش، خراش و جراحت ایجاد کنند، اما 

کن است سرعت عمل را کاهش دهند که این امر خود منجر به حادثه شود. همچنین هیچ دستکشی نباید در تماس آنها مم

 مستقیم با تیغه و تجهیزات برقی قرار گیرد. 

در مورد کار با رنگ ها و چسب ها نیز که در امور درودگری به کار می رود نیز باید دستکش های مقاوم به حالل ها را 

که معموالً از نوع دستکش های از جنس مواد مصنوعی مثل الستیکی، التکسی یا نئوپرنی می باشد. باید توجه استفاده کرد 

داشت که این نوع دستکش های در مورد کلیه مواد و حالل ها به یک اندازه مقاوم و موثر نیستند. برای مثال دستکش های 

سی عبور می الیکه این ترکیبات به راحتی از دستکش های التکاز جنس نیتریل برای ترکیبات ترپنتینی عالی هستند در ح

کنند. در نتیجه بایستی پیش از تهیه دستکش لیستی از مواد شیمیایی و حالل های مورد استفاده در صنعت خود تهیه کنید 

ر برابر د و سپس با توجه به آنها دستکش)های( مناسب و مقاوم را خریداری نمایید. بدین صورت است که حفاظت کافی

 مواد شیمیایی محیط کار خود را از طریق دستکش مناسب فراهم کرده اید.



همچنین باید توجه داشت که کارگران ممکن است در طی یک عملیات کاری نیاز به چندین نوع دستکش داشته باشند 

احتی دستکش ها را معموالً به ر که در نتیجه همه انواع مورد نیاز باید در دسترس آنان قرار گیرد. خواص مرتبط با مقاومت

 می توان از طریق سازنده یا فروشنده تهیه کرد.

 حفاظت از بدن

شما باید با استفاده از وسایل حفاظت فردی از کارگرانیکه در حین انجام کار بدنشان در معرض خطر است محافظت نمایید. 

هش خطر انجام دهید بازهم ممکن است خطراتی با وجود تالش هایی که ممکن است از طریق اقدامات مهندسی برای کا

باقی بماند که برای جلوگیری و حفاظت در برابر آنها بایستی از برخی وسایل حفاظت فردی مرتبط با بدن استفاده نمایید. 

این خطرات ممکن است شامل برخورد ناشی ابزارها، دستگاهها و مواد و ایجاد آلرژی می باشد. ترشحات یا بخارات ناشی 

از مواد شیمیایی نیز ممکن است در بدن کارگر ایجاد سوختگی یا خوردگی نماید. وسایل حفاظت از تنه شامل پیش بند، 

 جلیقه، محافظ پشت و پوشش های کامل بدن می باشند.

 کهمانند دستکش ها در مورد وسایل محافظ بدن نیز باید این نکته را اذعان کرد که این وسایل نبایستی خود باعث ریس

 شوند و در انتخاب و نحوه استفاده آنها باید توجه کافی را به عمل آورد و آموزش الزم را ارائه داد.

در ارتباط با انتخاب تجهیزات حفاظت از بدن  8پیشنهادات موسسه ايمني و بهداشت شغلي آمريکا

ندهای چرمی یا الیه دار ضخیم استفاده برای حفاظت در برابر برخوردها، خراشها و پرتاب شدن های معمولی از پیش ب

نمایید. این در حالی است که بایستی در عین حال حداکثر حفاظت را بدون ایجاد سختی در حرکت و تهویه را ایجاد 

 نمایند. 

پوشش های تمام بدن ساخته از الیاف پنبه بایستی برای جلوگیری از ایجاد آلرژی نسبت به چوب به کار رود. این لباس ها 

 باید به گونه ای طراحی و دوخته شده باشند که بخش های آنها درون دستگاه های درودگری گیر نیفتند.

برای محافظت در برابر مواد شیمیایی اعم از رنگ، چسب یا حالل و دیگر مواد، از پیش بند یا لباس های تمام بدن ساخته 

م نیز یا مواد شیمیایی آلی یا غیر آلی مثل پلی اتیلین پرتراک شده از مواد ضد نفوذ استفاده شود. پنبه با الیه از الستیک

 تواند مناسب باشد.می

 حفاظت در برابر شنوايي

اگر انجام اقدامات مهندسی که برای کاهش صدا انجام دادید، میزان مواجهه با صدا را برای کارگرانتان به پایین تر از میزان 

دسیبل( نرساند، در نتیجه شما نیاز به برنامه حفاظت از شنوایی موثر در محل کار خود  25ساعت) 2میانگین صدای مجاز در 

انواع اقدامات کنترلی صدا را توضیح داده است. پس به خاطر داشته باشید که  بکتامی باشید. بخش کاهش صدای این 
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شما بایستی اقدامات حفاظت شنوایی را بعد از انجام بهبودهای مهندسی انجام دهید. برنامه حفاظت شنوایی شامل موارد 

 زیر می باشد:

رنامه صدا در محل کار. کارگرانیکه بایستی در ب استقرار و اجرای یک برنامه پایش و نظارت بر نمونه گیری از سطح سر و

 حفاظت شنوایی وارد شوند را شناسایی کرده و آنها را به وسایل حفاظت از شنوایی مناسب مجهز نمایید.

یک برنامه آزمون سنجش شنوایی را ایجاد و اجرا نمایید که توسط متخصص برای همه کاگرانیکه در حدود مواجهه با 

 ساعته هستند صورت گیرد. 2دسیبل  25تراز صوت معادل 

 برنامه حفاظت شنوایی باید طوری تهیه شود که برای کارگران هیچ هزینه ای در برنداشته باشد.

سطح حفاظت مورد نیاز بسته به کارگران و سطوح صدای مختلف متغیر می باشد. برای مثال کارگری که روی اره نواری 

ه حفاظت شنوایی بیشتری نسبت به کارگری دارد که مواد و الوار را به انبار منتقل به صورت تمام وقت کار می کند نیاز ب

 می کند. برای اجرای این برنامه حفاظت شنوایی می توانید از مشاوره کارشناسان بهداشت حرفه ای و ایمنی کمک بگیرید.

 حفاظت تنفسي

ای جامعی از سوی مرکز سالمت محیط و کار از همین در ارتباط با انتخاب و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی راهنم

منتشر شده است. در نتیجه در این بخش در مورد روش انتخاب، نیاز به وسیله حفاظت  1322دسته از راهنماها در سال 

تنفسی و نحوه انتخاب و خرید وسیله مناسب، آموزش کارگر در رابطه با وسیله حفاظت فردی و نگهداری مدارک و 

 مرتبط با آن چندان بحث نمی شود. به صورت خالصه بحث نمی شود.  مستندات

 حفاظت از تنفس در زمانی الزم می شود که کارگران:

 از مشکالت مرتبط با استنشاق غبار چوب رنج ببرند.

ا و ی به طور روزمره با قطعات کاری چوبی تکمیل شده، چسب ها، حالل ها یا با دیگر ترکیبات شیمیایی سرو کار داشته و

 یا آنها را تنفس کنند.

 در حمام رنگ یا دیگر محل های مرتبط با اسپری مواد شیمیایی کار کنند.

باید گوشزد کرد که با ارائه وسایل حفاظت فردی به کارگران کار تمام نمی شود و بایستی برنامه موثری برای اینگونه 

ز وسایل حفاظت فردی به صورت هوشمندانه و مناسب وسایل داشت. بایستی محیطی را ایجاد کنید که کارگر در آن ا

استفاده کرده و برای آن ارزش قائل شود. برای اجرای چنین تعهدی بایستی آموزش، تعمیر و نگهداری)نظافت، تعمیر و 

 جایگزینی( و مراقبت از این وسایل را نیز ارائه دهید.

 

 

 

 



 ها کنترلدرودگری و خطرات ويژه تجهیزات : فصل دوم

همچنین و  مهندسی یکنترل هاو در آن ، می باشدخطرات عمده ایمنی ماشین آالت خاص درودگری در مورد این بخش، 

تی به اشارادر اینجا . قرار می گیردمورد بحث  خاطراتماین  اکارگر ب مواجههبه حداقل رساندن  دستورالعمل هایی برای

مطالبی که در این بخش ذکر می گردد در مورد  نیز می گردد. OSHAسازمان آمریکایی استانداردهای برخی از 

دستگاههایی است که به طور معمول استفاده می شوند و دارای استانداردهای معمول می باشند. در نتیجه در صورت انتخاب 

است در  نکات ایمنی که الزم ع برخیدستگاههای غیراستاندارد این خطرات چندین برابر می گردد. با توجه به این موضو

 زمان خرید دستگاه های چوب بری به آن توجه کرد شامل موارد زیر می باشد:

 آیا ماشین به همه حفاظ های الزم و استاندارد مجهز می باشد؟ 

 آیا مجهز به ترمز اضطراری توقف دستگاه می باشد؟ 

 آیا دستگاه دارای دفترچه راهنما می باشد؟ 

  ی بیش از حد دارد؟ر و صداسآیا دستگاه 

 سرویس های مورد نیاز دستگاه کدامند؟ 

 

 کنیم. به آنها اشاره نمی فصلدر این در فصل خودش بحث می شود، پس  فردی تسایل حفاظاینکه و به دلیلدر نهایت 

 بحثره( اکردن  )از قبیل استفاده از برس برای تمیز هایی که مربوط به همه ماشین آالت می شود،، کارصورتبه همین 

 . نمی شوند

 ره دندانه درشت / اره طول بر/ ااره دوار  -1

گرش چوب را از یک سمت تا سمت دیبسته به نوع تیغه، آنها  د.ناستفاده می شومستقیم اره کردن برای  یمیز های ارهاین 

می برند)اره طول بر( یا شاخه و گره چوب را می زنند)اره دندانه درشت( با اره هایی که باید چوب را به دهان آنها برد، 

اپراتور می تواند ارتفاع یا زاویه تیغ را تنظیم کند. اپراتور در حین برش، الوار را تا پشت تیغه حرکت یا هل می دهد. اره 

 . ببرندیغ ت را نگه دارند و آن را به دهانهوب هستند تا چا یک نقاله یغلطک مجهز به  ،می شوند با دست تغذیههای برقی که 

 شدستا اگر یتیغه نزدیک نگه دارد و به دستان خود را بیش از حد  درحال تغذیه دستگاه اره است، اگر اپراتوردر زمانیکه 

 .دیدگی اتفاق افتدآسیب  ممکن است برای او سر بخورد

های پس زدن تکه های تکمیل شده از دستگاه هم مجروح شوند.و یا  بیرون آوردن نخالههنگام کارگران می توانند در 

. ی باشدم ( از دیگر علل عمده آسیبپرتاب می کند و به سوی اپراتوررا می قاپد زمانی که تیغه قطعات چوب  درچوب)

شتر بی . پس زدنهای چوبو عدم نگهداری مناسب آن روی دهدتیغه نادرست ارتفاع ناشی از پس زدنهای چوب می تواند 

در صورتی عدم د نپس زدنهای چوب همچنین می توانروی دهد تا برای اره طول بر.  دارد برای اره دندانه درشتاحتمال 

 ند.اتفاق افتاستفاده از حفاظ و یا در زمان بریدن چوب بی کیفیت 
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 مهندسي هایکنترل  1-1

، بخشی از اره که در باالی میز قرار گرفته را با نشان داده شده 11. همانطور که در شکل طول براره دندانه درشت و اره  •

ماند باقی و در تماس با آن بشود تنظیم برش ضخامت مواد در حال با توجه به  حفاظ باید خود تنظیم محصور کنید. حفاظ

 تیغه بتواند به راحتی حرکت کند.که  قرار دهیدطوری  را. حفاظ [and d1 CFR 1910.213 29استاندارد شماره]

ری جلوگیمواد و یا پس زدن  ارهن ه شداز فشردکنید تا استفاده نیرو برای اره دندانه درشت، از یک پخش کننده  •

در مواردی که اره مواد را پس می زند، از انگشتک های ضد پس زدن برای پایین نگه  .([c)و  CFR1910.213]شود

 ([. CFR 1910.213 (c] داشتن الوار استفاده کنید

 ([. e( و )CFR 1910.212(1) ، 1910.219 (d.]گذاری کنید حفاظمناطق و نقاط در حال حرکت را تمام  •

حتمالی با تیغه در اباید از تماس  یا کارگر اپراتور گذاری کنید.حفاظ  گرفته رامیز قرار زیر ه که در همیشه بخشی از تیغ •

  ([.CFR 213 1910.( .12( )c] زمان نزدیک شدن به زیر میز حفظ گردد.

در را  راتوراپدارد یا  اره را بعد از اینکه کار برش تمام شد از حرکت باز یک ضامن به محور اصلی موتور وصل کنید تا •

 اره کاری نگه دارید تا چرخش تیغه متوقف شد. ایستگاه 

حال حرکت جلوگیری  نقاط دربا دست ها تماس از گذاری کنید تا  حفاظغلطک های تغذیه را در اره های دوار  •

  ([.c( )1) 1910.213]گردد.

 

ره / اره طول بر/ اه دوار مخاطرات ايمني ار

  دندانه درشت
 رخ دهد. گردندهبا تیغه  تماسممکن است  -نقطه عمل •

 زیر میز، یا بادر با تیغ  تماس -سایر قطعات متحرک •

دستگاه انتقال قدرت )در صورت محصور نمی شود(، 

 ممکن است رخ دهد. 

یده قاپتوسط تیغه چوب ممکن است  -پس زدنهای چوب •

 .پرت شوداپراتور  طرفشود و به 

اره سته شک پلیسه ها و دندانهو  تراشه چوب، -پرتابی مواد •

  .دنوشپرتاب در اثر برش با تیغه ممکن است 

وشاک پ -انداتوماتیک که ناشی از تغذیه  نیشگوننقاط  •

داخل  بهمو، و یا دست ممکن است گرفتار شود و لباس ها، و 

  شود.کشیده غلطک های در حال گردش 

 



 
 تیغه اره با حفاظ خود تنظیم -11 شکل

 روش کار 1-8

 نگه دارید. مسیر برش خارج از  ها را دست •

 .(نیداره طول بر استفاده نکبرای  اره دواراز تیغ )به عنوان مثال،  کنید استفادهآن کار مناسب  هبرش از تیغبرای هر  •

  کرده راه بیاندازید.مشخص اره را در سرعتی که کمپانی برای آن  •

  ([.s( )2) 1910.213] و از آنها مراقبت کنید کنیدتیز همیشه تیغه ها را خوب  •

 . فضای کافی اختصاص دهید برای قطعات چوب •

 ([. CFR 1910.213 (7( )h. 29]اره ترک دار را از سرویس خارج کنید •

 . دستگاه در امان باشید لگد زدن از پس زدن یاناشی آسیب قرار بگیرید که از تیغه اره  در سمتی از •

 .([s( )9) 1910.213]به طرف تیغه استفاده کنیدبرای برای هل دادن قطعات چوب  اهرم یا چوبک های فشاراستفاده از  •

 ی پیشگیری از حوادث برای عملیات صنعتی، کنسول ملی ایمنیامنبع: راهنم
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 است و الزم ای فشار دست قابل مالحظهدر نزدیکی تیغه اره . کنید اجتناب رو میزیاره دوار برش الوارهای بلند با از  •

  ایجاد می کنند. برای دیگر افراد خطرتخته چوب ها 

وی حفاظ ه فضای کمی در پهلوقتی ک مثالً)کنیداستفاده اره و تیغ  ها بین حفاظمحکم در در صورت لزوم از یک قطعه  •

  وجود دارد.

 به طور مناسبیانتها های برش خورده یا نخورده، ضایعات، و محصوالت تکمیل شده همه قطعات چوب، از جمله از  •

  مراقبت کنید.

 و اره های کشیدني )با مسیر مستقیم برش( سقفياره های نوساني  -8

جهت  اًرجیح. آنها تو به اره آونگی نیز معروفند دناستفاده می شو نیز که برای برش مستقیم دوارنداین ها نوع خاصی از اره 

آویزان از سقف است(اره آونگی را  نشان داده شده 12که در شکل  یهمانطوراستفاده می شوند. ) چوب درازبرش قطعات 

  برای کار با آن کارگر آن را مثل آونگ به سمت جلو می کشد. می کنند.

 

 
 سقفیاره آونگی  -18شکل 

  

 OSHAمفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری ایمنی ماشین آالت:  منبع:

 آونگیاره 

 هود اره آونگی

مهار 

 زنجیر



 از دستگاه خارج سازد یا تا یک تکه چوب را در حال چرخش است خودش را دراز بکند هاگر اپراتور در حالی که تیغ

یک اره گر اهمچنین فتد. بیآسیب دیدگی اتفاق  داشته باشد ممکن استو یا موقعیت آن  قطعهاندازه گیری  سعی در

  .آسیب دیدگی رخ دهدشود ممکن است نادرست تنظیم آونگی به صورت 

 
 

 مهندسي های کنترل 8-1

ود هیک غه( با تی)بخش پایینی ؛ نقطه عملمحصور کنیدحفاظ ثابت اره و انتهای محور میله ای آن را با یک نیمه باالیی  •

پشت  بهه اره ماند. وقتی کبدر تماس با میز و یا قطعات چوب باقی قرار بگیرد و . هود باید در باال تنظیم محصور کنیدخود 

  دهد. پوششرا تیغه  ی، هود باید قسمت پایینبر می گردد میز

صورت ع قطاینکه عمل بعد از  را ارهکه ( ی)برای مثال، وزنه تعادلاست اتوماتیکدارای یک بخش که اره مطمئن شوید  •

 . بر می گرداند به پشت میز گرفت

 موقعیتدر  رّه رااتا ، کنید فنر غیر پس زن، ضربه گیر و یا دیگر وسایل نصب ،بر روی دستگیره ضامن داریک چفت از  •

 .حفظ کنیدفنر به عقب جهش مجدد  آزاد خود از

 .( 12کل . )نگاه کنید به شکنید از زنجیر و یا وسایل دیگر استفاده میز، عقبجلو یا  بهاز حرکت اره  جلوگیریبرای  •

 . کنید باالی سر را با حفاظ ثابت محصور بکسیگیر •

 روش کار 8-8

 د. کاری تعیین کنیقبل از شروع اره را موقعیت قطعه  •

اره  با دستگیره برای کارکردن به از دست نزدیکتر است، وعمل در حال  وقتی که اره بایستید تیغه اره یک طرفدر  •

 .(اره قرار گیردشود که بدن اپراتور در خارج از خط  باعث میکار . )این کنیداستفاده 

 . و ترک دار را از سرویس خارج کنیدمعیوب  های تیغه اره • 

 نگه دارید.  برشخارج از خط  ها رادست •

 دارند. اره های باالی سری که سیر حرکت مستقیم و رفت و برگشتيمخاطرات ايمني 

خراب گاه بازگشت دستابزار اگر  نیست:که باری برآن با تیغه ممکن است در حین کار رخ دهد، هنگامی  تماس - عمل نقطه •

 . از نقطه استراحت به جلو بجهد، یا اگر شود

شیده محل عملیات کشیده به یا ممکن است دستها کد و نشو لباس، مو، و یا دست ممکن است گرفتار -عمل نقاط در حال •

  شوند.

  پرتاب شود.اپراتور  به سمتممکن است توسط تیغه  الوار گیر کرده، پس زدن)لگد زدن( •

 د.نعمل برش تیغه پرتاب شودر اثر ممکن است اره خراب  ه هایو دندان پلیسه هاچوب، تراشه های  -ذرات پرتابی •
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س نادرست را از سروی تنظیمهای با . اره ندده اشتنظیم  درستیهمیشه به  وزنه های تعادلمطمئن شوید که حفاظ ها و  •

 . دهی خارج کنید

 گرداره  -3

ت یا در خالف جهو  در جهت اعم از اینکه، می زنند رو به پایین برش ، صفحات گرد دندانه داری هستند کهاره های گرد

کت می حر و در مقابل حفاظ از وی دور می شود اپراتوربا فشار چوب  ،گرداره برای برش طولی با  ببرند. چوب بافت

 .به داخل دستگاه فرو داده می شوند و قطعات چوبمی گیرد به موازات حفاظ قرار  ه، تیغچاک دادن چوب. برای کند

های ه تیغه ار؛ می چرخدرو به باال فشار می دهد،  در جهت مخالف حرکت تیغهی که الوار را تیغه اره نسبت به اپراتور

ین برود و یا باال و پایمی تواند  ارهبازوی  فراگیر کرده است. یرا نسبت به اره میز آنهاکه  هستند یارای ویژگی هایگرد د

کاتر های ان با ؛ تیغه را می توگرددتنظیم به دلخواه اپراتور عمق و زاویه افقی برش وی دیگر نوسان کند تا ز یک سو به سا

 . کردو سایر لوازم جانبی جایگزین های سمباده زنی یا استوانه  صفحات، دهیشکل 

 

 
 

ماس با تیغه از تمی باشد که ناشی  بازو و دست، یا قطع انگشتان دست بریدگیگرد های اره ات ناشی از انواع اصلی صدم

. بینندبصدمه شدیداً  پس زدن یا لگد زدن دستگاه یا الواراز  ممکن استکارگران همچنین  است. یا تراشه های پرتابی

ی که در جهت غلط به دستگاه وارد شده اند و در قطعات چوباز ند شدیداً نمی توادستگاه در نزدیکی  مشغول انکارگر

 . نتیجه پرتاب شده اند، مصدوم شوند

 مهندسي های کنترل  3-1

حفاظ خود یک با ا ی ر. نیمه پایینمحصور کنید ( با هود ثابتتا انتهای محور اره کردنتا تیغه پایین نیمی باالیی اره را )از  •

 . کنیدضخامت قطعات چوب تنظیم  به طور خودکار باال و پایین می رود ت خود را باکه  یحفاظ شناور)تنظیم

 را می پوشاند. تیغهه پایینی نیمخود تنظیم است که حفاظ  که دارای یکاره گرد را نشان می دهد یک  13شکل 

 

 گردمخاطرات ايمني اره 

 چرخش رخ دهد. در حال با تیغه  تماسممکن است  -نقطه عمل •

 قاطنداخل د و به نلباس، مو و یا دست ممکن است گرفتار شو -گاز گیرنده در حال حرکت نقاط •

 .شوندکشیده گاز گیرنده در حال حرکت)مثل استوانه های در حال چرخش( 

  .پرتاب گردداپراتور طرف به گیر کرده و در تیغه  الوار ممکن است -یا پس زدن لگد زدن •

رف طبرش تیغه به در اثر عمل اره شکسته ممکن است  ه هایچوب، تراشه، و دندان -ذرات پرتابی •

 پرتاب شود. اپراتور 
 



 
 خود تنظیمحفاظ  با یکاره گرد  -13شکل 

 

 از عقبه االترببایستی مختصری واحد  ییجلوانتهای . دارای یک وسیله برگرداننده استاطمینان حاصل کنید که دستگاه  •

 ازباید ار کاین  برگردد. موقعیت اولیه خود به می شود رهاتوسط اپراتور  ی آنبه طوری که وقتی سر برشقرار گیرد، 

 کند.جلوگیری نیز  (لرزش یا به دلیل گرانشتوسط سر برش) بازو دادن و یا حرکت غلطاندن

  طی برش های مکرّر نصب کنید. به جلو درتیغه  حرکتقابل تنظیم برای محدود کردن یک ترمز  •

 نمایید.گذاری حفاظ های تغذیه دستگاه را  رول •

 نصب کنید.در هر دو طرف تیغه اره ک های غیر ضربه زن برای شکافنده، بدون نصب انگشت •

جلوگیری  یغهو اتصال تن بست در زماناز برش چوب  فوراًکنید تا  استفاده برش شکافی از یک پخش کننده در عملیات •

 آورد. به عمل

 OSHAمفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری ایمنی ماشین آالت:  منبع:

 تیغه

 دستگیره

 وسیله ضد لگد

 حفاظ
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 روش کار 3-8

 . سوی دیگر میز و توسّط یک دستگیره کار کنیدبرش از سمتی به سمت دیگر، از در طول  •

ان برای نشیک برچسب هشدار دهنده  از می شود. ارّهالوار در جهت صحیح وارد بخش برش  اطمینان حاصل کنید که •

 دادن جهت حرکت چرخش ارّه استفاده کنید.

از یک خط کش ثابت به منظور اندازه گیری الوارهای مورد برش استفاده کنید و در صورتی که از خط کش معمولی  •

 استفاده می کنید ارّه را خاموش کنید و سپس شروع به اندازه گیری کنید)منتظر بمانید که تا ارّه کامالً از حرکت بازایستد(.

 )نواری(3ارّه های تسمه ای -4 

یه نواری المه ای به منظور ارّه کاری مستقیم یا برش انحنایی قطعات استفاده می شود. ارّه های تسمه ای از یک ارّه های تس

فوالد نازک انعطاف پذیر پیوسته با دندانه های تیز بر روی لبه خود تشکیل شده اند. تیغه بر روی دو قرقره حرکت می 

که در میز تعبیه شده است به ارّه خوراک داده می شود. در همین  کند)قرقره رانش و قرقره دالله(. بر روی یک سوراخ

 قسمت اپراتور دستگاه قطعه را دستکاری یا به سمت دلخواه حرکت می دهد.

ا این حال می شوند ببسیار کمتر مجروح ارّه های گرد نسبت به به طور معمول اثر کارکردن با این ارّه  درران اگرچه کارگ

امکان جراحت وجود دارد. معمول ترین جراحت در اثر تماس با تیغه روی می دهد. تماس با  نیز مطمئناًدر مورد این ارّه 

تیغه در نقطه عمل روی می دهد، چراکه دست های اپراتور ممکن است در زمان برش به تیغه نزدیک گردند و ارّه های 

 به طور کامل حفاظ گذاری شوند. تسمه ای نمی توانند

 

 

 مهندسي های کنترل 4-8

فاظ خودتنظیم ح نیمه باالیی ارّه را با یک هود ثابت از پایین تیغه تا انتهای محور ارّه محصور کنید. نیمه پایینیی را با یک •

حفاظ گذاری کنید یعنی به صورتی که معلق بوده و با باال و پایین شدنش به طور اتوماتیک نسبت به ضخامت الوار تنظیم 

یک ارّه گرد با یک حفاظ خودتنظیم را نشان می دهد که نیمه پایینی تیغه را  13شکل  .[CFR 1910.213 29] شود.

 پوشانده است.

                                                           
3 Band saw 

 يمني مرتبط با ارّه های تسمه ایمخاطرات ا

 حرکت ممکن است رخ دهد.  ه در حالبا تیغتماس  -نقطه عمل •

به داخل رول ها و گرفتار شود و در این محل ها لباس، مو، و یا دست ممکن است  -نقاط  -عملدر حال نقاط نیشگون  •

 . شود کشیدهقرقره ها 

 . پرت شوداپراتور به سمت ممکن است  در حال برش است تیغهالواری که توسّط  -لگدها •

 وند.شپرتاب عمل برش تیغه در حین ممکن است  های چوبی و قعطات شکسته چوب تراشه – تراشه پرتابی چوب •



 روش کار 4-3

  [.CFR 1910.219 (d) 29] حرکت قرقره ها را به طور کامل حفاظ گذاری کنیدمسیر  •

 [. CFR 1910.213 29] گذاری کنیدحفاظ  های تغذیه را رول •

به گاه در زمان خاموش کردن دست الوار به پاییندر رفتن  پتانسیلتا  کنید نصبیا هر دو چرخ بر روی یک ترمز یک  •

 د.ه شوحداقل رساند

 ([.CFR 1910.213 (2 29]می باشد تنش کنترل  وسیله شاملاطمینان حاصل کنید که اره  •

 
 ه ایتسمحفاظ قابل تنظیم در اره  -14شکل 

 

 

 OSHAمفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری ایمنی ماشین آالت:  منبع:

 شیلنگ هوا

حفاظ قابل تنظیم 

 تیغه

 قطعه الوار

 تیغه

 میز اره

 حفاظ شفاف
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را به سرعت متوقّف نکنید یا بعد از اینکه دستگاه را خاموش کردید قطعه ای از چوب را بر خالف لبه برش  هرگز ارّه •

 دندانه ها فشار ندهید.

به صورت دوره ای تیغه را مورد بررسی قرار دهید. بدین معنی که تیغه های دارای ترک خوردگی یا معیوب را فوراً  •

 [CFR.1910.213(s) (7) 29]عوض کنید. 

 تنها زمانی برش دهید که دستگاه در حال کار کردن است نه وقتی که ارّه در حال گردش بعد از قطع برق است. •

 زدیک تیغه از یک اهرم فشاری جهت کنترل قطعه استفاده کنید.در زمان کارکردن ن

 در زمان برش قطعات کوچک الوار از یک چفت و بست ویژه استفاده کنید. •

 4ارّه های مويي -7

عت آنها تیغه هایی نازک دارند که به سر اره های مویی برای برش دقیق منحنی ها و الگوها بر روی الوار نازک مفید هستند.

 به باال و پایین حرکت می کند. تیغه از باال و پایین به صورت محکم مهار شده است و اجازه خم شدن آن را نمی دهد. 

اره مویی به طور معمول یک اره خطرناک به شمار نمی رود. با این حال تماس با نقطه عمل می تواند منجر به آسیب دست 

 انگشتان گردد. تماس با تیغه ممکن اتس در زیر میز نیز روی دهد. همه نقاط تیغ بایستی حفاظ گذاری شوند.  ها و

                                                           
4 Jig saw 



 
 نمایی از ارّه مویی -17شکل 

 

 حفاظ ایمنی

 تیغه

 OSHAمفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری ایمنی ماشین آالت:  منبع:
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 کنترل های مهندسي 7-1

 . نمایید چاک دار برای نگهداری قطعات چوب استفادهتکیه گاه چارچوب ماننداز یک  •

 (. 15)شکل  گذاری کنید قابل تنظیم و یا خود تنظیم حفاظ را با یک حفاظ تیغه •

 [CFR 1910.213(a) (9) 29]تسمه ها و قرقره های متحرک را حفاظ گذاری کنید. 

 بخشی از تیغه که زیر میز قرار گرفته را حفاظ گذاری کنید. 

 روش کار 7-8

 تفاده کنید.تند اس در زمان برش به آرامی دور بزنید. با یک تیغه پهن دورهای تند نزنید. از یک تیغه نازکتر برای دورهای 

 .مطمئن شوید که تیغه به صورت مناسب و صحیح متصل و محکم شده است 

 رنده ها -6

رنده ها چوب را مسطح می سازند و اصوالً برای اتصال قطعات کوچک مواد به کار می روند. اپراتور الوار را بر سطح رنده که به 

دارد سطح چوب را صاف می کند.  ه مذکور که به لبه های تیغ مانندصورت استوانه در حال حرکت است حرکت می دهد و استوان

عمق برش با تنظیم میز جلویی صورت می گیرد. دو نوع رنده وجود دارد: رنده های با تغذیه دستی با یک سر برش افقی و رنده های 

 چوبی با یک سر عمودی.

می تواند شامل قطع دستها یا انگشتان کارگری شود که با رنده های با تغذیه دستی ماشین های نجاری خطرناک هستند. صدمات 

تیغه آن تماس پیدا کرده باشد. این عمل در زمان اتّفاق می افتد که اپراتور در حال اتصال طول نازک الوار به هم است. به ویژه اگر 

کارگر اجاز می دهد دست یا  وی از یک یا دیگر وسایل نگه دارنده استفاده نکند. صدمات می تواند در زمانی روی دهد که

 موييمخاطرات ايمني مرتبط با ارّه های 

حرکت ممکن است  ه در حالبا تیغتماس  -نقطه عمل •

 رخ دهد. 

لباس، مو، و یا  -نقاط  -عملدر حال نقاط نیشگون  •

ل به داخگرفتار شود و در این محل ها دست ممکن است 

 . شود کشیدهرول ها و قرقره ها 

های چوبی و قعطات  تراشه – تراشه پرتابی چوب •

عمل برش تیغه در حین ممکن است  شکسته چوب

 شوند.پرتاب 

 در حال برش است تیغهالواری که توسّط  -لگدها •

 . پرت شوداپراتور به سمت ممکن است 
 



در طی سطح رنده حرکت کند )در زمان فشار دادن چوب به سطح رنده(. همچنین الوار ممکن است به صورت اتفاقی انگشتانش 

 لگد زده و دست اپراتور را با تیغه برخورد دهد. 

 

 کنترل های مهندسي 6-1

  برای رنده های تغذیه دستی با سر افقی:

اتوماتیک )مثالً فنری( که فقط سر برش را در زمان تغذیه با الوار در تماس قرار می دهد محصور سر کاتر با تیغ را با یک حفاظ 

حفاظ باید به طور اتوماتیک برای پوشش بخش بدون استفاده سر برش تنظیم شود و بایستی در تماس با مواد در همه زمانها  کنید.

 ناسب از یک حفاظ خود تنظیم را نشان می دهد.استفاده م 16شکل . [CFR 1910.213(j) (3) 29] قرار گیرد.

 رنده هامخاطرات ايمني مرتبط با 

حرکت ممکن است  ه در حالبا تیغتماس  -نقطه عمل •

به خصوص اگر از وسیله نگهدارنده استفاده  رخ دهد

  نشود.

لباس، مو، و یا دست  -عملدر حال نقاط نیشگون  •

به داخل رول گرفتار شود و در این محل ها ممکن است 

 . شودها و تیغه ها کشیده 

 در حال برش است تیغهالواری که توسّط  -لگدها •

این عمل ممکن . رت شودپاپراتور به سمت ممکن است 

 است دست کارگر را با تیغه در تماس قرار دهد.

های چوبی و قعطات  تراشه – تراشه پرتابی چوب •

عمل برش تیغه در حین ممکن است  شکسته چوب

 شوند.پرتاب 
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 رنده به همراه حفاظ خودتنظیم -16شکل 

 متر بیرون از بدنه استوانه ای سر یا هد برش نماند.سانتی  5کاتر استوانه ای را طوی تنظیم کنید که لبه های تیغه بیش از 

 سانتی متر نباشد. 5سر برش را طوری تنظیم کنید که بین فضای خالی مسیر برجستگی تیغه و میز عقبی بیش از 

 فضای خالی بین میز و سر برش را تا حد محافظت کنید.

 برای رنده های با سرعمودی:

به جز در قسمت شکافدار که برای برش مواد بکار می رود. این حفاظ می تواند بخشی از به طور کامل سر برش را محصور کنید، 

 سیستم تهویه موضعی باشد)که به منظور کاهش غبار بکار می رود(.

 روش کار 6-8

  سانت را رنده می کنید، بلوک ها را به صورت سرپایین فشار دهید. 2وقتی که چوب های نازک تر از 

 دداری نمایید؛ این کار احتمال لگد زدن دستگاه را افزایش می دهد و نیاز به دهانه بازتر میز را الزم می از برش های عمیق خو

 دارد.

 OSHAمفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری ایمنی ماشین آالت:  منبع:

 

 حفاظ در حالت استراحت

 قطعه الوار

 حفاظ



 .به عنوان یک قاعده کلّی، هرگز قطعاتی را که عرضشان کمتر از چهار برابر دهانه بستر است را رنده نکنید 

 ح چک کنید، امّا وقتی که برق دستگاه کامالً قطع است.به طور مداوم تیغه ها را به منظور قرار گیری و تنظیم صحی 

 صفحه تراش -5

صفحه تراش ها بیشتر برای شکل دادن لبه های الوار بکار می روند. اپراتور الوار را از جهت مورد نظر بر خالف تیغ های 

اد اند. دوک با سرعت زیبرنده در حال گردش عمودی دستگاه وارد می کند. این تیغه ها بر روی یک دوک قرار گرفته 

می چرخد. یک سری پین یا سنجاق الوار را برای برشی منحنی مانند نگه می دارند فنس اطراف الوار را برای شکل دهی 

 عمودی نگه می دارد.

جراحت زمانی می تواند روی دهد که اپراتور دست ها یا انگشتانش را در تماس با تیغه های در حال جابجایی قرار گیرد. 

رگران همچنین ممکن است در اثر بیرون زدگی ابزار از سر تیغه های نامتعادل مجروح یا حتی کشته شوند. حفاظ گذاری کا

 صفحه تراش مشکل است؛ با این حال برخی حفاظ ها برای حفظ دستان کارگر موجود می باشند.

 

 کنترل های مهندسي 5-1

مشاهده می شود، بایستی دوک را با یک حفاظ قابل تنظیم یا قفسه ای محصور کنید.. برای تراش  17چنانکه در شکل 

های مستقیم، چارچوب های فنسی بایستی شامل حفاظ نیز شوند. فنس بایستی شامل یک دهانه تا حدامکان کوچک برای 

 صفحه تراشمخاطرات ايمني مرتبط با 

حرکت ممکن است  ه در حالبا تیغتماس  -نقطه عمل •

به خصوص اگر از وسیله نگهدارنده استفاده  رخ دهد

  نشود.

تیغه ها ممکن است در صورتی که  -بیرون زدگی ابزار •

 سر کاتر نامتعادل باشد.

لباس، مو، و یا دست  -عملدر حال نقاط نیشگون  •

به داخل رول گرفتار شود و در این محل ها ممکن است 

  .شودها و تیغه ها کشیده 

 در حال برش است تیغهالواری که توسّط  -لگدها •

این عمل ممکن . پرت شوداپراتور به سمت ممکن است 

 است دست کارگر را با تیغه در تماس قرار دهد.

های چوبی و قعطات  تراشه – تراشه پرتابی چوب •

عمل برش تیغه در حین ممکن است  شکسته چوب

 شوند.پرتاب 
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( از هر طرف دوک گسترش یابد. فنس های قابل تنظیم سانتی متری 47اینچی) 12تیغه ها باشد و بایستی حداقل در 

 جداشونده برای حفاظ گذاری در زمانیکه کل لبه الوار تراش زده می شود مفید واقع می گردد.

 
 صفحه تراش به همراه حفاظ خودتنظیم -15شکل 

 روش کار 5-8

 .تیغه ها را به خوبی نگهداری و در موقع لزوم تعمیر یا تعویض کنید 

  اطمینان حاصل کنید که تیغه ها در حالت تعادل قرار دارند و فشار یکسانی را وارد می کنند و به خوبی در جای

 خود قرار گرفته اند.

 میر )از روی صدایی که دستگاه می دهد( و چگونگی نگهداری دستگاه آموزش کارگران را در مورد زمان تع

 دهید.

 .با استفاده از ساز و کار های مکانیکی کارگر را تا حد امکان از نقطه عمل دور نگه دارید 

 OSHAمفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری ایمنی ماشین آالت:  منبع:

 

 مهره تنظیم ارتفاع

 حفاظ

 پایه تیغه صفحه تراش



 .در خالف جهت چرخش تیغه ها برش دهید 

 با تغذيه برقي  پوست زنرنده کش/ -2

وند. شرنده کش ها معموالً برای مسطح سازی یک یا چند سطح الوار به کار گرفته می هم می نامند. قالب زناین دستگاه را 

غه عبور داده می ای چند تیآنها تخته ها را پوست زده تا صخامت یکسانی بیابند. الوار از زیر یا میان تیغه های برشی استوانه 

گرفته  قرار)یا هم در باال و هم در پایین( فقط تیغه برش در باال (. این دستگاه مشابه رنده عمل می کند 12)شکل شوند. 

کارگر یا اپراتور میزان برش را تنظیم می کند و سپس الوار را وارد دستگاه می کن. سطح تخته از وقتی از سمت  است.

 دیگر خارج شود مسطح تر می گردد.

ر زمان دمکانیسم های تغذیه اتوماتیک دستگاه را کم خطر تر می سازد. با این حال دست های اپراتور ممکن است در 

اس با نقطه عمل دستگاه قرار گیرد. دست های اپراتور همچنین ممکن است بین الوار و رول های در تمتنظیم تیغه ها در 

 طور مناسب حفاظ گذاری نشده باشد. حال گردش قرار گیرد به خصوص اگر سیستم تغذیه به 

 

 
 صفحه تراشنمایی از  -12شکل 

 OSHAمفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری ایمنی ماشین آالت:  منبع:

 

بخش های انتقال دهنده 

قدرت که به طور طبیعی 

 محصور شده اند.

محل تغذیه 

 دستگاه

نقطه عملیات که به  کنترل های عملیاتی

طور معمول محصور 

 میشود.
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 کنترل های مهندسي 2-1

  طور کامل تسمه ها و چرخ ها را با فلز محکم محصور کنید.به 

 .سرهای برش را با حفاظ فلزی پوشش دهید. سیستم تهویه دستگاه ممکن است با حفاظ ادغام گردد 

  رول های تغذیه دستگاه را با یک نوار فلزی محکم که اجازه داخل شدن الوار و خروج انگشتان کارگر را هم

 می دهد حفاظ بندی کنید.

 .موانعی را در انتهاهای بارگذاری و باربرداری تعبیه کنید تا دست ها از نقطه عمل بیرون بمانند 

 .انگشتانه های ضد ضربه را در سمت دخول الوار در طی عرض ماشین نصب کنید 

 .در صورت حرکت دستگاه از یک مانع یا گاردریل استفاده کنید 

 روش کار 2-8

 برش برای اجتناب از لگد یا پرتاب تراشه عقب بایستید.بعد از قرار دادن تخته برای 

 تخته های با ضخامت های مختلف را با هم وارد دستگاه نکنید چراکه تخته ضخیم تر لگد خواهد زد.

 صفحه تراشمخاطرات ايمني مرتبط با 

حرکت ممکن است  ه در حالبا تیغتماس  -نقطه عمل •

به خصوص اگر از وسیله نگهدارنده استفاده  رخ دهد

  نشود.

تیغه ها ممکن است در صورتی که  -بیرون زدگی ابزار •

 سر کاتر نامتعادل باشد.

لباس، مو، و یا دست  -عملدر حال نقاط نیشگون  •

به داخل رول گرفتار شود و در این محل ها ممکن است 

 . شودها و تیغه ها کشیده 

 در حال برش است تیغهالواری که توسّط  -لگدها •

این عمل ممکن . پرت شوداپراتور به سمت ممکن است 

 است دست کارگر را با تیغه در تماس قرار دهد.

ای چوبی و قعطات ه تراشه – تراشه پرتابی چوب •

اب عمل برش تیغه پرتدر حین ممکن است  شکسته چوب

 شوند.

)و سر و صدا( در صورتی که دستگاه خوب  -ارتعاش •

به زمین چفت نشده باشد و بر روی پایه سخت خود نسبت 

به ارتعاش عایق بندی خوبی نشده باشد ممکن است بلرزد 

 و مشکل ایجاد کند.

 



 

 ماشین های تراش)خراطي( -0

راش در ماشین تماشین های تراش یا خراطی به منظور شکل دهی بخش های گرد مثل پایه میز استفاده می شوند. دو نوع 

صنعت چوب استفاده می شوند: یکی از نوع تغذیه اتوماتیک و دیگری از نوع تغذیه دستی. در تغذیه اتوماتیک الوار بر 

روی یک حامل قرار می گیرد و در تماس با تیغه های چندتایی قرار می گیرد. الوار با سرعت پایین می چرخد در حالیکه 

د. با استفاده از اهرم تغذیه، کاربر الوار را به سمت تیغه های برش هدایت می کند و فشار تیغه های با سرعت زیاد می چرخن

 و برش مناسب را اعمال می کند.

اما در ماشین تراش از نوع تغذیه دستی، الوار بین دو قسمت گیره نگه داشته می شوند و به سرعت به چرخش در می آید 

 . ر بر روی آن شکل مناسب را ایجاد می کندو کاربر با استفاده از یک تیغه مثل مغا

خطر اصلی این ماشین ها تماس با بخش های در حال چرخش می باشد. دست، لباس یا جواهرات یا سایر ضمایم فرد 

ممکن است در تماس با بخش های در حال چرخش قرار گیرد و در نتیجه به داخل ماشین کشیده شود. به خصوص در 

بیشتر است چراکه اپراتور در نزدیکی دستگاه کار می کند. در نوع اتوماتیک نیز در زمان نزدیک  نوع با تغذیه دستی خطر

شدن فرد به منطقه عملیات در زمان گردش دستگاه به منظور تنظیم ماشین ممکن اتس دچار حادثه شود. پرتاب تراشه ها 

 نیز خطر دیگر این دستگاه می باشد.

 

 

 گاه خراطيدستمخاطرات ايمني مرتبط با 

کن حرکت مم ه در حالبا تیغبا ابزار تماس  -نقطه عمل •

 .است رخ دهد

لباس، مو، یا دست ها ممکن  -قطعات در حال گردش

است به داخل دستگاه یا بخش های در حال گردش 

 کشیده شوند.

های چوبی و قعطات  تراشه – تراشه پرتابی چوب •

اب عمل برش تیغه پرتدر حین ممکن است  شکسته چوب

 شوند.

 در حال برش است تیغهالواری که توسّط  -لگدها •

این عمل ممکن . پرت شوداپراتور به سمت ممکن است 

 است دست کارگر را با تیغه در تماس قرار دهد.
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 کنترل های مهندسي 0-1

 ی پوشاندمبه جز در نقطه تماس برای چرخ اتوماتیک راس تیغه ها را با یک سپر فلزی یا هود که به طور کامل تیغ ها را 

 پوشش دهید. استفاده از یک سپر لوالیی اجازه تنظیمات را می دهد.

 برای چرخ های خراطی دستی، راس تیغه ها را با هود یا سپر حفاظتی تا حد ممکن بپوشانید.

 انتقال نیرو را با یک حفاظ ثابت محصور کنید.بخش 

برای چرخ هایی که قطعات بزرگ را تراش می زنید می توانید در بخش گردنده دستگاه را با حفاظ بپوشانید تا در زمان 

 جداشدن و یا پرتاب الوار ازدستگاه به اپراتور صدمه ای زده نشود.

 در زمان خاموش شدن دستگاه از خطرات مرتبط جلوگیری کنید. با نصب یک مهار برای توقف کامل الوار و درآوردن

در چرخ های با تغذیه با دست از یک حفاظ برای ابزار و نقطه عمل استفاده کنید. این حفاظ می تواند از جنس طلق 

 (.12پالستیکی باشد)طبق شکل 

 روش کار 0-8

 و یا جواهرات یا دستکش داشته باشد. هرگز نباید اپراتور لباس های گشاد بپوشد، موی بلند داشته باشد

 اطمینان حاصل کنید که ابزارها به طور مناسب تنظیم شده اند و به صورت مناسب استفاده می شوند. 

 از الوارهایی که دارای گره، زدگی و ترک هستند تا حد امکان استفاده نکنید.

 به خوبی خشک شوند.قبل از کار روی قطعاتی که با چسب به هم چسبیده اند اجازه دهید 

 اهرم ها یا ابزارها را محکم در دو دست بگیرید.

ه گاه ابزار پوشش با تکیتنها در ناحیه ای کار کنید که مطمئن شوید که تکیه گاه ابزار نزدیک به الوار قرار گرفته است. 

 .داده می شود. تکیه گاه ابزار را در زمانی که ماشین تراش در حال گردش نیست تنظیم کنید

 

 



 
حفاظ از جنس پالستیک شفاف بر روی چرخ خراطی)ماشین تراش(که باعث حفاظت کارگر در مقابل پرتاب  -10شکل 

 تراشه می شود.

 ماشین سمباده -19

سه نوع کلّی رنده را نشان  21و  21می کنند. شکل رنده ها الوار را با استفاده از یک سطح ساییش پوشش دار تکمیل 

دهد: طبلی، تسمه ای و دیسکی. یک سمباده تسمه ای از یک سیستم چرخ دار برای حرکت دادن مواد ساینده در طول می

الوار استفاده می کند. چوب ممکن است به صورت دستی و یا به صورت اتوماتیک به داخل دستگاه داده شوند یا سمباده 

 سوی چوب فشار داده شود. به

 OSHAمفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری ایمنی ماشین آالت:  منبع:
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 چرخ سمباده طبلی -89شکل 

 

 حفاظ

هود 

 خروجی



 
 چرخ سمباده ای صفحه تمسمه ای -81شکل 

ماشین های سمباده مقدار قابل توجهی از خاک ارّه تولید می کنند. خطرات خاک ارّه یا غبارچوب و کنترل آن در فصل 

شد. همه سمباده ها بایستی به دقّت تهویه شوند. خطر اصلی ارّه ها در این است که کارگر ممکن  بعد توضیح داده خواهد

است دستش گیر بیفتد. لباس یا جواهرات نیز ممکن است به داخل قسمت های در حال گردش کشیده شوند. همچنین 

 تماس با سطح سایش می تواند منجر به خراشیدگی و زخمی شدن پوست گردد.

 مخاطرات مرتبط با ایمنی سمباده ها

 تماس با نقطه عمل با صفحه یا طبل سمباده -نقطه عمل 

 لباس، مو، یا دست ها ممکن است به داخل دستگاه یا بخش های در حال گردش کشیده  -قطعات در حال گردش

 شوند.

 شوند. عمل برش تیغه پرتابدر حین ممکن است  های چوبی و قعطات شکسته چوب تراشه -تراشه پرتابی چوب 

راهنمای ایمنی و بهداشت برای صنایع چوبی ساخت مبلمان و حفاظ  منبع:

 NIOSHگذاری ماشین آالت، نیاز سنجی 

 

 محل تغذیه

 نقطه عملیات

دکمه کنترل 

 شروع و توقف

 محل تغذیه دیگر

 انتقال قدرت

 محل تغذیه

 حرکت تسمه
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 اقدامات مهندسي 19-1

رول ها یا استوانه ها را با یک حفاظ نیمه استوانه ای حفاظ گذاری کنید تا از تماس دست اپراتور با قطعات دستگاه اجتناب شود. 

 طرّاحی حفاظ باید به صورتی باشد که اجازه تنظیم ضخامت الوار را بدهد.

بخش هایی از سمباده تسمه ای را که استفاده نمی شوند را برای جلوگیری از تماس تصادفی حفاظ گذاری نمایید. این حفاظ ها باید 

 از دست های اپراتور یا انگشتان او از تماس با نقاط نیشگون یا گازگیرنده جلوگیری کنند. 

بخش هایی که باالی میز قرار دارند. حفاظ می تواند دارای یک پوشش سمباده های طبلی و صفحه ای را نیز محصور نمایید به جز در 

 جانبی در سمت چرخ باشد.

 روش کار 19-8

  صفحات سمباده یا تسمه های شل، کهنه و تابدار را تعویض کنید. این امر از ایجاد گرمای بیش از حد یا در رفتن الوار

 جلوگیری به عمل می آورد. 

 نگه دارید. دست ها را از سطح سایش دور 

  در زمان سمباده زنی حرکت در جهت پایین دست دیسک یا تسمه ساینده سمباده بزنید.

 مخاطرات مرتبط با ايمني سمباده ها

 تماس با سر برشگر ممکن است روی دهد. -نقطه عمل 

 یده کشلباس، مو، یا دست ها ممکن است به داخل دستگاه یا بخش های در حال گردش  -قطعات در حال گردش

 شوند.

 تیغه ها ممکن اتست از سرهای برش بد تنظیم شده یا نامتعادل به بیرون پرتاب شوند. همچنین  -بیرون پریدن ابزار

 این امر ممکن است در اثر استفاده از تیغه های نامناسب نیز ایجاد گردد.

 شوند.اب ش تیغه پرتعمل بردر حین ممکن است  های چوبی و قعطات شکسته چوب تراشه -تراشه پرتابی چوب 

 دستگاه فرز )لیسه نجاری( -11

دستگاه فرز برای مقاصدی همچون برش و شکل دهی قطعات دکوراسیون، ساخت چارچوب و درهای پنلی استفاده 

شود. دستگاه فرز دارای بخش دوک مانندی است که به صورت های مختلف ساخته می شود و در زمان چرخش اجازه می

در هنگام کار با این دستگاه کارگر سر دستگاه را برای ماشین کاری پایین آورده و  باال را می دهد.برش در سرعت های 

 بعد از انجام برش سر دستگاه به محل اول خود بر می گردد. 

 



 
 دستگاه فرز )لیسه نجاری( به همراه حفاظ خود تنظیم ابزار -88شکل 

 OSHAمفاهیم و تکنیک های حفاظ گذاری ایمنی ماشین آالت:  منبع:

 

 مهره های تنظیم

 حفاظ

 قطعه الوار

 پایه تیغه فرز
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اپراتور ممکن است به خاطر تماس با ابزار در حال چرخش مجروح شود که این امر در زمان حرکت دادن الوار یا در زمان 

بیرون آوردن ضایعات ایجاد می شود. لگد زن نیز می تواند به خاطر کیفیت پایین الوار)مثل شکستگی یا ترک خوردگی 

 اتفاق بیفتد.  در ابزار( یا انجام ناصحیح برش یا تغذیه دستگاه

پرتاب شدن ابزار ممکن است کارگری که با آن کار می کند را به شدت مجروح کرده یا حتی بکشد. به خصوص اگر از 

 ابزار نادرست استفاده شود یا اگر سرعت خیلی باال باشد، ابزارها می توانند از سر کاتر یا تیغ به بیرون پرتاب شوند.

 کنترل های مهندسي 11-1

 کنید. آمده است محصور 22به صورتی که در شکل  با یک حفاظ قابل تنظیم ابزار را 

 .دستگاه فرز را با یک سیستم ترمز دوک که به تدریج عمل می کند تجهیز کنید 

 .استوانه های تغذیه دستگاه را در صورتی که حفاظ ندارد حفاظ گذاری کنید 

 

 روش کار 11-8

  متصل و ایمن کنید.ابزارها را به صورت مناسب به نگهدارنده 

 .ابزارهای برش و نگهدارنده ها را برچسبی بزنید که حداکثر سرعتشان را نشان دهد 

 .از ابزارها تنها برای مقصودی که برای آن تهیه شده اند استفاده کنید 

 5دستگاه زبانه -18

ها)زبانه ها( روی قطعات چوب دستگاه زبانه از سرهای برش و یا تیغه های اره ای برای شکل دادن بیرون زدگی 

یک ماشین  23استفاده می شود. هر زبانه می تواند به داخل یک حفره روی قطعه چوب دیگر رفته و برش دهد. شکل 

 زبانه یک طرفه را نشان می دهد.

 مخاطرات ايمني مرتبط با دستگاه زبانه

 .حرکت ممکن است رخ دهد ه اره در حالتیغتماس با سر کاتر یا  -نقطه عمل •

مثل لباس، مو، یا دست ها ممکن است به داخل دستگاه یا بخش های در حال گردش  -قطعات در حال گردش •

 کشیده شوند.زنجیر

 وند.شعمل برش تیغه پرتاب در حین ممکن است  های چوبی و قعطات شکسته چوب تراشه – تراشه پرتابی چوب •

 پرتاب شود.اپراتور به سمت ممکن است در حال برش  تیغهالواری توسّط  -لگدها •

 

                                                           
5 tenoning 



 کنترل های مهندسي 18-1

 .محصور کنیدجز در محل انتقال الوار را و چرخ دنه هایی که زنجیر روی آنها قرار می گیرد زنجیرهای تغذیه 

را بپوشانید.  سر برشسر برش و اره ها بایستی توسط حفاظ های فلزی حفاظ گذاری شوند. بخش های ناایمن بدون استفاده 

 اگر یک سیستم موضعی تهویه استفاده می شوند، حفاظ بایستی بخشی از آن باشد.

 

 
 یک طرفهدستگاه زبانه  -83شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میز الوار

 سپرهای ایمنی

 میز الوار

 حصار
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 زنجیری زنیدستگاه کام  -84شکل 

 

 هود غبار

زنجیر مادگی زبانه یا 

 کام

 حصار پشتی

دسته محور 

 باالبرنده

 رکاب پا

 گیره الوار



 دستگاه کام زن -13

ای هاین حفره ها اغلب در محل خاصی برای ایجاد حفره یا محل زبانه)کام( استفاده می کند. دستگاه کام زن از زنجیرهای

 این دستگاه را نشان می دهد.  24اتصال چوب بکار می روند. شکل 

 

 مخاطرات ايمني مرتبط با دستگاه کام زني

 .حرکت ممکن است رخ دهد ه اره در حالتیغتماس با سر کاتر یا  -نقطه عمل •

لباس، مو، یا دست ها ممکن است به داخل دستگاه یا بخش های در حال گردش مثل  -قطعات در حال گردش •

 زنجیرکشیده شوند.

 مو، یا دست ها ممکن است به داخل استوانه های در حال گردش کشیده شوند.لباس،  -نقاط گیر افتادن یا نقاط نیشگون

 وند.شعمل برش تیغه پرتاب در حین ممکن است  های چوبی و قعطات شکسته چوب تراشه – تراشه پرتابی چوب •

 پرتاب شود.اپراتور به سمت ممکن است در حال برش  تیغهالواری توسّط  -لگدها •

 کنترل های مهندسي 13-1

  مخصوص که بیرون زدگی نداشته باشند.استفاده از گیره های ایمنی 

  حفاظ گذاری بخش های مخاطره آمیز و محصورسازی دستگاه تا حد امکان 

 حفاظ گذاری باالی زنجیر برش و ساز و کارهای حرکتی 
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 درودگری مربوط بهديگر مخاطرات ايمني  -فصل سوم

-این مخاطرات شامل مخاطرات الکتریکی، آتش سوزی و انفجار و خطرات ناشی از نگهداری نامناسب ماشین آالت می

 باشد.

 الکتريکي کدامند؟ مخاطرات -1

مخاطرات الکتریکی شامل برق گرفتگی و مرگ در اثر آن، آتش سوزی، یا انفجار. حتی شوک های مختصر می توانند 

 مرگ می شوند.منجر جراحت یا 

 همه نصب ها بایستی با استانداردهای الکتریکی مطابقت داشته باشند. از جمله آنها اینکه:

همه چارچوب های فلزی در ماشین هایی که با جریان الکتریسیته کار می کنند بایستی به زمین متصل شوند که این شامل 

یگر تجهیزات مثل چراغ هایی که روی ماشین قرار داده شده موتور، قاب موتور، پایه ها و چارچوب است. این امر شامل د

 اند نیز می شود.

همه قطع کننده های مدارات و جعبه فیوز ها بایستی برچسب گذاری شوند تا منظور از آنها مشخص شود که چه بخشی از 

 ه شوند.دستگاه را محافظت یا برق دهی می کنند. کلیه سوراخ های جعبه های الکتریکی بایستی پوشاند

سیم های الکتریکی، کابل ها و دوشاخه ها بایستی در وضعیت درست باشند و اگر آسیب دیده اند تعمیر شوند. سیم ها و 

کابل های منعطف بایستی به صورتی بسته شوند که اتصال مستقیم با مفاصل یا محل های بسته شدن پیچ ها نداشته باشند 

 و نباید از پنجره، درها یا سوراخ دیوارها رد شده باشند.  نشده باشند سیم ها و کابل ها بایستی به هم تابیده

جعبه های اتصال، خروجی ها، سوئیچ ها و استحکامات بایستی پوشش داده شوند. همه اجزای الکتریکی بایستی استاندارد 

 باشند.

 داشته باشند. کننده مدار همه دستگاه ها باید یک یک بخش قطع

 نگهداری دستگاه کدامند؟ عمیر وت خطرات مرتبط با -8

ساالنه تعداد زیادی از کارگران کشته و به تعداد بسیار بیشتری در اثر عملیات تعمیر و نگهداری دستگاه مجروع می شوند. 

ممکن است در حالیکه یک کارگر در حال تعمیر یا نظافت دستگاه است همکار او ناخواسته دستگاه را روشن نماید. گاهی 

 د و دستگاه به کار می افتد یا برق وارد آن میشود. کارگران ممکن است دراوقات به صورت اتفاقی یک کلید فشرده میشو

 نقطه عمل دستگاه له شوند یا به داخل آن کشیده شوند. 

 چکار کنیم که کارگران در برابر مخاطرات ناشي از تعمیر و نگهداری دستگاه محافظت شوند؟

. سدنرتا آسیبی به کارگران باید ترتیب داده و اجرا کرد  6لهبرای پیشگیری از چنین حوادثی بایستی یک برنامه قفل و منگو

با این حال در صورت لزوم قابل طراحی و تولیدند. بایستی این عالئم  ؛در بازار موجود است مورد نیاز وسایل عالمتگداری
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ا ی خطر و یمکانهار از عالئم و نشانه های ایمنی د و وسایل و طرز کار آنها به خوبی برای کارگران آموزش داده شوند.

فتادن جان تا از به خطر ا شودمی . این کار باعث باشدمی استفاده شود که شامل احتیاط، خطر، ولتاژ باال و غیره  ازیمورد ن

ی ایمنی نیز در این نوع از موارد استفاده کرد. در صورتی نیز که هابرچسب از  توانمی بقیه جلوگیری گردد. همچنین 

 برخی وسایل یا مواد دارای دفترچه مواد هستند پیش از مصرف حتماً مطالعه گردد. 

قبل، هنگام و بعد از انجام عمل با همه افراد تحت تاثیر ارتباط هفت بخش است: شامل  قفل خارجی/منگولههر برنامه 

 ماهنگی ایجاد کنید.برقرار کرده و ه

 طوری عمل کنید که دستگاه به طور کامل خاموش شده باشد. .1

د ی ورقه ای، و کلید آن فقط دست فرد یا افراقفل هابا د )ی که قرار است بعداً متصل شوند را قفل کنیهای محل .2

 .د(مجاز باش

 باشد.آن را تست کنید، هیچ بخشی نباید انرژی داشته  تایید موثر بودن هر قفل یعنی .3

 توجه داشته باشید.و منگوله ها  قفل هانشانه به  .4

 تنها افراد مرتبط حق برداشتن قفل ها و نشان ها را دارند. .5

 همچنان به سیستم انرژی وارد نسازید. .6

اطمینان حاصل کنید که تجهیزات و منطقه خالی است. همه کارها تکمیل شده است و هیچ کس کار دقیقه نودی!  .7

 ندارد.

 مرتبط را مطلع سازید. همه کاربران .2

 اعالم کنید که از تجهیزات دور باشند.سپس به دستگاه انرژی وارد کنید. .2
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 را مشاهده می کنید. ها و تجهیزات هشدار خطر برگهدر شکل های باال نمونه هایی از 

 مخاطرات مرتبط با آتش سوزی در درودگری کدامند؟ -3

حالل ها و گرد و غبار چوب( در کارگاههای درودگری به دلیل وجود مواد سوختی مثل چوب و مواد اشتعال زا شامل مثل 

و همچنین وجود انواع دستگاههای الکتریکی امکان بروز آتش سوزی وجود دارد. به همین خاطر بایستی اقدامات کنترلی 

 ند تا اموال و کارکنان حفظ شوند.ایمنی به منظور جلوگیری از بروز حادثه صورت بگیر

 چگونه مي توان کارکنان و اموال دوردگری را از آتش سوزی و انفجار حفظ کرد؟

پیشگیری از ایجاد گرد و غبار یکی از راههای اصلی برای کنترل خطرات آتش سوزی و انفجار می باشد. اصول مهندسی 

که  محل تولید گرد و غبار. با این حال فعالیت کنترلی اصلی کنترل آتش سوزی استفاده از تهویه موضعی است)تهویه در

 مرتبط با وظایف کاری است چیزی جز نظم و نظافت پیوسته نیست.

جمع آوری گرد و غبار بایستی در نقطه تولید آن صورت گیرد. یعنی در منطقه ای از دستگاه که امکان جمع آوری وجود 

الء می توانند بیشتر غبار تولید شده را قبل از رسیدن به کارگر یا آزاد شدن در دارد. مجاری با تهویه مناسب و هود های خ

فضای اطراف جمع آوری کنند. برخی از گرد و غبار های ریزتر که ممکن است از این قسمت فرار کنند می توانند توسط 

ودگری کافی ها و کارگاههای درهود عمومی که نزدیک سقف قرار گرفته به دام افتند. این تکنیک برای اکثریت دستگاه 

 است مگر برای دستگاههایی که مقادیر زیاد غبار تولید می کنند یا اینکه غبارات بسیار ریز تولید می کنند.



نظم و نظافت نیز همان تمیزکاری و مرتب سازی دستی کل کارگاه و تسهیالت می باشد که به منظور کاهش حادثه و تمیز 

االً سیستم تهویه موفق نشده است آن ها را به دام اندازد. همچنین الزم است سیستم تهویه کردن غباراتی است که احتم

 موضعی نیز به صورت منظم بازدید و به خوبی نظافت شود.

 همچنین باید:

 .از استفاده و انبار درست مواد اشتعال زا از جمله رنگ، چسب، حالل ها)مثل بنزین و تینر( مطمئن شوید 

 که مستعد خطر آتش سوزی و انفجار هستند مثل اسپری کردن و جوشکاری را از هم جدا  وظایف و اعمالی

 نمایید.

  .به کارکنان درمورد شرایط خطرناک منجر به آتش سوزی، شیوه های اصالح و اجتناب از آن آموزش دهید

ره را نحوه رفتار و غیهمچنین به آنها مهارت های مقابله با این خطرات از جمله استفاده از کپسول آتش نشانی، 

 تعلیم دهید.

  منابع اشتعال را کنترل کنید. این کار شامل استفاده از سیستم های الکتریکی نیز می شود که بایستی از اتصال به

زمین بودن)ارت( آنها اطمینان حاصل کرد. در رابطه با این امر می توانید به دستورالعمل های موجود در آیین 

 خطرات الکتریسیته وزارت کار مراجعه نمایید. نامه حفاظت در برابر

  هیچ گاه از فشار باد برای تمیز کردن گرد و غبارات استفاده نکنید چراکه باعث ایجاد ابری از گرد و غبارهای

 ریز و خطرناک می شود که احتمال انفجار آنها وجود دارد.

 .جمع  این سیستم بایستی دارای یک بخش از یک سیستم تهویه موضعی بر روی همه دستگاهها استفاده نمایید

 کننده مناسب گرد و غبار باشد. 

 .مواد اشتعال آور و آتش گیر مثل الوار و حالل هایی مثل بنزین و تینر را از یکدیگر به صورت جدا نگه دارید 

 ی شما راطمینان حاصل کنید که از تجهیزاتی استفاده می کنید که دارای دسته بندی خطر مناسب برای محیط کا

 هستند.

 چه اقدامات ضد آتشی باید صورت بگیرد؟ 

 .بایستی ساختمان به خصوص درها از جنس ضد آتش باشند تا از گسترش حریق جلوگیری به عمل آید 

 .از وسایل کاهنده انفجار مثل پانل های خروج هوا استفاده نمایید 

 رس باشند. این خروجی برای خارجدرهای خروجی چندگانه ترتیب دهید به صورتی که به سادگی قابل دست 

ساختن افراد در زمانیکه آتش سوزی گسترش یافته است بسیار کمک کننده است و افراد می توانند به طور 

 مستقیم از محل کارگاه خارج شوند و از خطر مرگ نجات یابند.

  اده به آتش نشانی استفاز آالرم یا بوق های هشدار و سیستم های ارتباطی باری ارتقاء سرعت تخلیه و اطالع

 نمایید.
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 .از سیستم های اتوماتیک اسپرینکلر یا آب پاش سقفی در صورت امکان استفاده نمایید 

  کپسول های آتش نشانی قابل حمل را در محل های مناسب قرار دهید تا جلوی گسترش آتش در مراحل اولیه

 را بگیرید.

 برای محافظت کارگران از آتش سوزی بايد چکار کرد؟

  نصب یک سیستم آتش نشانی برای هشدار دادن به کارکنان در زمان آتش سوزی به منظور انجام عمل الزم یا

 .فرار از محل آتش سوزی

 استقرار برنامه های اقدامات اضطراری و برنامه های پیشگیری از آتش سوزی 

  ش سوزی در زمان آت نماییدکهاز سیستم های روشنایی مجهز به برق اضطراری یا باتری برای محل هایی استفاده

 پر از دود می شوند.

 .کمک های اولیه را برای درمان اولیه مصدومان احتمالی در محل های مناسب قرار دهید 

 

 

 

 



 يکنترل یروشها درودگری و يطرات بهداشتاخم -چهارمفصل 

 را در بر می گیرند که از جمله مهم ترین آنهامخاطرات بهداشتی کارگاه های درودگری دسته وسیعی از مخاطرات 

مخاطرات فیزیکی )مثل سر و صدا و ارتعاش، دمای و  و ارگونومیمخاطرات مرتبط مواد شیمیایی، مخاطرات مرتبط با 

و به خصوص گرد و غبار چوب می باشد. هر چند که مخاطرات زیست شناختی ناشی از میکروب ها روشنایی نامناسب(، 

. ج استخار کتابتر از دامنه این چ ها و مایت ها نیز می تواند وجود داشته باشد که به دلیل اهمییت کمبه خصوص قار

د و طور مفصل در ادامه بحث خواهند شارگونومیکی به مخاطرات شیمیایی و سپس مخاطرات تنها بنابراین در این بخش 

 دیگر خطرات به صورت مختصر بحث خواهند شد.

 گرد و غبار چوب مخاطرات شیمیايي -1

د زیر موارمواجهه با غبار چوب از دیرباز با برخی از اثرات نامطلوب بر سالمت ارتباط داده شده است. این عوارض شامل 

 می باشد:

 ،تحریک و ترک برداشتن پوست 

 تم تنفسی، بر سیسآلرژیک)حساسیت زایی(  اثرات نامطلوب 

  ،اثرات نامطلوب بر مخاط 

 تنفسی اثرات تخریبی بر سیستم 

 .و حتی ایجاد سرطان 

تماس با مواد تحریک کننده در شیره چوب می تواند منجر به تحریک و دیگر واکنش های آلرژیک گردد.اثرات تنفسی 

 مواجهه با غبارات چوب می تواند شامل آسم یا تنگی نفس، تحریک ریوی و التهاب مزمن نایژه های ریه گردد.

ست بعد از رار گیرند. کارگر ممکن اتوانند تحت تاثیر حساسیت زایی گرد و غبار قچه پوست و چه سیستم تنفسی می 

 واکنش آلرژیک یا حساسیت زایی)مثل آسم( رنج ببرد.از مواجهه با غلظت های کم یا زیاد غبارات چوب 

وردگی رماختحریک چشمی، خشکی بینی و انسداد آن، دیگر عالئم معمول مرتبط با مواجهه با گرد و غبار چوب شامل 

 طوالنی مدت و سردردهای مکرر می باشد.

گونه های معینی از چوب های سخت مثل گردو، بلوط، ماهوگانی آمریکایی، راش و نارون گزارش سرطان بینی را در بین 

کارگران داشته اند. این امر به خصوص زمانی صادق است که کارگران در معرض مقادیر باالی گرد و غبار چوب قرار 
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غبارات چوب را به عنوان یک سرطانزاهای تایید شده می شناسد و میزان  7د. کنفرانس آمریکایی بهداشتکاران صنعتیگیرن

میلی گرم بر متر مکعب هوا را برای چوب های نرم  5میلی گرم بر متر مکعب را برای چوب های سخت و میزن  1مواجهه 

غبار چوب را یک غبار ناراحت کننده می داند. به هرحال  2ی آمریکابا این حال موسسه ایمنی و بهداشت شغل توصیه می کند.

موسسه بهداشت و ایمنی شغلی به شدت توصیه می کند که کارفرمایان تا حد امکان این غبار را به حداقل برسانند و سطوح 

بر متر مکعب هوا  میلی گرم 15توصیه شده مذکور را بپذیرند. حداکثر میزان قابل قبول مواجهه برای این غبار ناراحت کننده 

 میلی گرم بر متر مکعب، جزء تنفسی نباید تجاوز کند. 5باشد و میزان مجموع غبار نیز از می

 چگونه مي توان کارگران را مخاطرات غبار چوب در امان داشت؟

ل های مهندسی ال و کنترکارفرمایان می توانند کارگرانشن را در برابر غبار چب حفظ کنند. آنها می توانند این امر را از طریق اعم

 انجام دهند. در صورت لزوم، کارفرمایان باید به عنوان مکمل این اقدامات از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کنند.

 کنترل های مهندسي

با سرعت زیادی از اجزای در حال گردش جدا و در هوا معلق گشته و سپس ته نشین می شود. روش معمول غبار چوب 

چوب استفاده از سیستم تهویه موضعی )یعنی تهویه در محل انتشار غبار( است که غبار را از اطراف منبع جدا  کنترل غبار

می کند و اغلب می تواند با اجزای ماشین درودگری ادغام یا یکی گردد. هودهای موضعی باید تا حد امکان به منبع انتشار 

یز تم های تهویه موضعی باید دارای یک سیستم تصفیه هوای کارا نغبارات نزدیک باشند یا نزدیک آن قرار بگیرند. سیس

 باشند. سیستم تهویه موضعی تا حد زیادی مثل یک جارو برقی عمل می کند که غبارات را به داخل می کشد.

 نحوه نگهداری و تعمیر سیستم تهويه موضعي

برای اینکه سیستم های تهویه موضعی حداکثر بازدهی را داشته باشند بایستی آنها را به خوبی نگهداری و در موقع لزوم 

تعمیر کرد. مجاری و جمع کننده های غبار را به خوبی تمیز کنید و در فواصل زمانی مناسب مورد بازرسی قرار دهید 

 د. مطمئن شوید که نگرفته اند یا شل و شکسته نیستن

سایل و به طور معمول بیشترین مقدار غبار را رنده ها، فرزها و دستگاه کام زنی بیشترین مقدار گرد و غبار را تولید می کنند.

سنتی تهویه این ماشین ها چندان بازده مناسبی ندارند. هم اکنون وسایل و شیوه های تهویه موضعی بهینه طراحی و ابداع 

 ا می توان از کاهش حداکثری غبار اطمینان حاصل کرد. گردیده که با استفاده از آنه

 برخي توصیه ها جهت سیستم تهويه موضعي -8

 اره های گرد

                                                           
7 ACGIH 
8 OSHA 



اره را از طریق انتهای میز اره زیر شکاف تهویه کنید. برای کاهش محیط باز بین تیغه و هود پایینی، از یک نوار منعطف  

 تا این ناحیه را در زمان عمل هود پوشش دهد. متصل به ماشین استفاده کنید

برای افزایش کنترل غبار، از یک هود تهویه موضعی در باالی اره استفاده کنید. هود باید با حفاظ روی بخش باالیی تیغه 

 ادغام گردد.

ه در این زمینه ک برای اطالعات بیشتر در مورد کنترل غبار چوب این نوع اره بهتر است با یک کارشناس بهداشت حرفه ای

 آگاهی دارد مشاوره کنید.

 اره نواری

سانتی متر( را در اطراف  5تهیه تهویه موضعی تحت شکاف تیغ. برای افزایش ناحیه جمع آوری هود، سوراخ هایی)با قطر 

 ناحیه شکاف ایجاد کنید.

 ت عقبی میز اره قرار دهید. برای جمع آوری غبار چوب از دندانه های اره، یک سر لوله را در باالی میز، در قسم

 رنده

 یک هود را در زیر سر دستگاه قرار دهید.

 صفحه تراش

کنترل کنید. این هود باید روی میز پشت سر قرار گیرد. برای حفاظت بیشتر از  هر سر دستگاه را با یک هود دهانه باز

فحه صترکیبی از هودهای ثابت و قابل تنظیم استفاده کنید. یک هود دهانه باز ثابت می تواند به عقب میز بین سر های 

 قرار گیرد.تراش 

 ماشین خراطي

 ر نقطه عمل متصل کنید.یک هود با دهانه باز را به یک بازوی مکانیکی متحرک د

 چرخ سمباده

چرخ سمباده مقدار قابل توجهی گرد و غبار تولید می کندکه کنترل آن مشکل است. روش های سنتی نمی توانند به طور 

موثر این کار را انجام دهند. سیستم های جدید برای کنترل گرد و غبار ماشین آالت درودگری از جمله این ماشین موجود 

 است. 

صفحات سمباده را با یک هود موضعی محصور کنید. این هود زیر میز نصب می شود و محل پشتی و باالی صفحه را نیز 

پوشش دهید. یک دهانه جت مانند که هوا را با فشار به سمت دهانه هود هدایت می کند می تواند گرد و غبار را قبل از 

 بلند شدن به سمت دهانه مکشی هل دهد. 
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های تسمه ای افقی نیز از یک هود که سراسر تسمه را می پوشاند استفاده نمایید. برای افزایش بازده این هود  برای سمباده

 می توانید از یک هود نازک و باریک کننده استفاده نمایید.

 

 دستگاه لیسه

 طریق یک شیلنگ قابل انعطافدو هود با دهانه باز را در پشت راس های میز لیسه قرار دهید. هودها را با مجاری موضعی از 

 مرکز بهداشت حوزه خود مشاوره نمایید. به هم متصل کنید. برای اطالعات بیشتر با بخش بهداشت حرفه ای

 

 کنترل غبارات ناشي از رنده های تسمه ای افقي

استفاده از رنده های افقی تسمه ای در کارگاههای درودگری می تواند باعث ایجاد مقدار زیادی غبار و خاک اره گردد. 

کارگران در معرض غبارات چوب در معرض خطراتی چون تحریک چشمی، آلرژی، کاهش عملکرد ریه، آسم و سرطان 

 ود.از سیستم های تهویه موضعی استفاده ش رد و غبارگبینی هستند. بنابراین توصیه می شود برای جلوگیری از این 

 کنترل ها

کنترل های معمول برای این نوع دستگاه پاسخگو نیست و نیاز به هود کمکی می باشد. سیستم جدید تهویه که بسیار موثر 

 تر عمل می کند در پایین آمده است.

 
 سیستم تهویه کمکی برای رنده های افقی تسمه ای -25شکل 

 جت باریک شونده هود کمکی

 اگزوز اصلی

 کارقطعه  میز کار



 دستگاه صفحه تراشکنترل گرد و غبار ناشي از 

 مخاطرات

ان در مواجهه با غبار چوب در معرض خطراتی چون ناین دستگاه یک منبع عمده انتشارات غبار چوب می باشد. کارک

تحریک چشمی، آلرژی، کاهش عملکرد ریه، آسم و سرطان بینی هستند. بنابراین توصیه می شود برای جلوگیری از این 

 از سیستم های تهویه موضعی استفاده شود. گرد و غبار

 کنترل ها

چوب به طور معمول توسط هود موضعی که در پشت لبه میزکار واقع شده کنترل می شوند  گرد و غبارانتشارات ناشی از 

ه بکه بته اپراتور این اجازه را می دهد که به صورت آزادانه قطعه چوب را روی میز حرکت بدهد. قرار دادن هود موضعی 

ور ین حال باعث محدودیت حرکت اپراترا به حداکثر می رساند. با ا گرد و غبارصورت نزدیک تر به سر برش جمع آوری 

می گردد. برای غلبه بر این مشکل یک بخش که در ادامه هود می آید و که دارای یک سطح قابل انعطاف نیز می باشد 

 (. 26باعث حال این مشکل می شود.)شکل 

 

 
 پیکربندی بهبودیافته هود برای صفحه تراش -86شکل 

 

 

 

 

 

 

 ملحقات هود

 لوله خروجی

 سر برش

 قطعه کار

 میز کار

 زنچیرهای پوشش
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 دستگاه لیسه يا فرز نجاری

 خطرات

این دستگاه مقادیر زیادی از غبار چوب را تولید می کند و کارگرانی که با آن کار می کنند در صورتی که اقدامات الزم صورت  

نگیرد، دامنه متنوعی از اثرات نامطلوب بر سالمتی را تجربه می کنند. از جمله این عوارض تحریک پوست و بینی، کاهش ظرفیت 

 غه بینی می باشد. تنفسی، آسم، آلرژی و سرطان تی

 کنترل

سیستم های تهویه موضعی سنتی کارایی کاملی ندارند و هم اکنون سیستم های تهویه کامپیوتری توسعه یافته اند که این سیستم شامل 

 جت ترکیبی است و با کمک آنها سیستم تهویه بهتری انجام می دهد. شکل زیر نشان دهنده این سیستم می باشد. 24

 
 سیستم جت استریپر با کنترل کامپیوتری برای کنترل مواد منتشره از ماشین فرز خودکار -85شکل 

 

 هوای فشرده

 خروجی اگزوز

 قطعه کار
 هوای فشرده

 روتر

 سرهای جت مانند



 دستگاه سمباده صفحه ای با قطر بزرگ

چوب را تولید می کند و کارگرانی که با آن کار می کنند در صورتی که اقدامات الزم  استفاده از این دستگاه مقادیر زیادی از غبار

صورت نگیرد، دامنه متنوعی از اثرات نامطلوب بر سالمتی را تجربه می کنند. از جمله این عوارض تحریک پوست و بینی، کاهش 

ش تحتانی ی این دستگاه یک صفحه نیمه می باشد که بخظرفیت تنفسی، آسم، آلرژی و سرطان تیغه بینی می باشد. تهویه معمول برا

و عقبی صفحه سمباده را می پوشاند. حتی با وجود این سیستم بازهم مقادیری گرد و غبار در فضا رها می شود که یک سیستم فشار 

 هوا برای بهبود این وضعیت طراحی شده است که در شکل زیر می بینید.

 

 
 سیستم جت استریپر برای بهبود کنترل غبار ناشی از رنده های صفحه ای)دیسکی( -22شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رنده دیسکی

محل قرار گیری 

 جت باریک شونده

 ها جت

 هود خروجی

 میز کار
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 0کنترل گرد غبار ناشي از دستگاه سمباده زني دستي مدور تصادفي

زیادی از غبار چوب را تولید می کند و کارگرانی که با آن کار می کنند در صورتی که اقدامات الزم استفاده از این دستگاه مقادیر 

صورت نگیرد، دامنه متنوعی از اثرات نامطلوب بر سالمتی را تجربه می کنند. از جمله این عوارض تحریک پوست و بینی، کاهش 

 ظرفیت تنفسی، آسم، آلرژی و سرطان تیغه بینی می باشد.

ن دستگاه به صورت گسترده ای در کارگاههای چوب بری استفاده می شود که غبارات تولید شده از آن گاهی اوقات با مکنده ای

ای که در ترکیب با پد سوراخ دار است تا حدی کنترل می شود. مشاهده شده است که با وجود این کنترل بازهم ممکن است مقادیر 

د. یک سیستم کنترلی جدید اضافی به این منظور ابداع شده است که طرز کار را آن را در پایین زیادی از غبارات به خارج منتشر شون

 مشاهده نمی نمایید.

 

 
 سیستم کنترل غبار برای رنده های دستی اوربیتال غیرترتیبی -80شکل 

 

 

                                                           
9 Orbital Hand Sanders random 

 اگزوز اضافی

 شکاف های انحنادار

 رنده

 به سوی خروج

 به سوی خروج



 کنترل گرد غبار ناشي از دستگاه سمباده زني دستي مدور 

استفاده از این دستگاه مقادیر زیادی از غبار چوب را تولید می کند و کارگرانی که با آن کار می کنند در صورتی که اقدامات الزم 

کنند. از جمله این عوارض تحریک پوست و بینی، کاهش  صورت نگیرد، دامنه متنوعی از اثرات نامطلوب بر سالمتی را تجربه می

 ظرفیت تنفسی، آسم، آلرژی و سرطان تیغه بینی می باشد.

این دستگاه به صورت گسترده ای در کارگاههای چوب بری استفاده می شود که غبارات تولید شده از آن گاهی اوقات با مکنده 

رل می شود. مشاهده شده است که با وجود این کنترل بازهم ممکن است مقادیر ای که در ترکیب با پد سوراخ دار است تا حدی کنت

زیادی از غبارات به خارج منتشر شوند. یک سیستم کنترلی جدید اضافی به این منظور ابداع شده است که طرز کار را آن را در پایین 

 مشاهده نمی نمایید.

 

 
 پلنوم یا اتاقک کنترل غبار برای رنده های دستی اوربیتی -39شکل 

 

 تامین هوای رنده

 اگزوز

 اتاقک یا پلنوم اتاقک یا پلنوم

 گیره

 اتاقک خروجی
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 کنترل غبارات ناشي از اره های میزی

 خطرات

امات کنند در صورتی که اقداره های رومیزی می توانند مقادیر زیادی از غبار چوب را تولید می کند و کارگرانی که با آن کار می 

الزم صورت نگیرد، دامنه متنوعی از اثرات نامطلوب بر سالمتی را تجربه می کنند. از جمله این عوارض تحریک پوست و بینی، 

 کاهش ظرفیت تنفسی، آسم، آلرژی و سرطان تیغه بینی می باشد.

 کنترل

هرچندکه گاه به ندرت از آن استفاده میشود. غبارات تولید شده این دستگاه در بسیاری از کارگاههای چوب بری استفاده می شود 

از آن به صورت سنتی توسط یک سیستم تهویه موضعی که در بخش زیرین دستگاه قرار گرفته تا حدی کنترل می شود. با این حال 

ابداع شده  ضافی به این منظورمشاهده شده است که گاه مقادیر زیادی از غبارات به خارج منتشر شوند. یک سیستم کنترلی جدید ا

است که طرز کار را آن را در پایین مشاهده نمی نمایید. با نصب چنین سیستمی میزن گرد و غبار طبق آزمایش های به عمل آمده تا 

 ددرصد نسبت به قبل از زمان نصب کاهش می یابد. این هود به صورتی طراحی شده که با عملکرد دستگاه تداخل ایجاد نمی کن 21

 و نصب، تعمیر و نگهداری آن نیز آسان بوده و هچنین از نظر هزینه به صرفه است.

 
 هود موضعی برای ارّه های میزی -31شکل 

 

 

 صفحه تقسیم کننده میز متحرک و حصار
 اگزوز

 اگزوز

چرخش 

 اره



 مخاطرات ارگونومي -3

می باشد  «متناسب کردن کار و تجهیزات با انسان »ارگونومی در لغت به معنای قاعده و قانون کارکردن و به بیان ساده تر 

و در نتیجه هدف اصلی ارگونومی تطابق حداکثر کار با انسان می باشد. این خطرات جنبه های مختلفی را شامل می شود 

است که ساالنه منجر به هزینه های هنگفت مرتبط با مشکالت اسکلتی و که از مهم ترین آنها حمل و نقل دستی بار 

عضالنی از جمله کمردرد می شود. از آنجا که در فعالیت های مرتبط با درودگری حمل و نقل دستی بار به وفور اتفاق 

 می افتد در نتیجه در اینجا تنها به نکات مرتبط با این موضوع می پردازیم.

 بار حمل و نقل دستي 3-1

کارکنان ممکن است از ناراحتی های اسکلتی عضالنی ناشی از حمل و نقل دستی بار رنج ببرند. از جمله آنها مهمترین این 

عوارض کمردرد می باشد که ناشی از بلند کردن و حمل الوار یا اشیاء بسیار سنگین، وضعیت های نامناسب )ایستاده 

و قطعه می باشد. اگرچه تکرار زیاد اعمال کاری نیزمی تواند منجر به همین پدیده مداوم(، اعمال فشار موضعی زیاد به ابزار 

 شود. 

برای جلوگیری از این مشکالت بایستی کارکنان در زمینه حمل دستی بار آموزش ببینند. افرادی که با پشت میز دستگاههای 

ین سب با آنها قرار بگیرد. استراحت های مابچوب بری کار می کنند بایستی میزشان و یا جایگاه خودشان در ارتفاع منا

کار و طراحی و ایجاد صحیح پست های کاری نیز می تواند در کاهش این عوارض و حمل و نقل ایمن موثر باشد. از 

 دستکش های ضخیم و چرخ دستی های مناسب بایستی در زمان حمل تخته چوب ها و الوار استفاده کرد. 

دستی بار اغلب ناشی از طرّاحی بد شغل یا محل کار باشد. در این میان معمول ترین نمونه مشکالت مرتبط با حمل و نقل 

های فعّالیت های خطرناک شامل بارهای سنگین یا بدبار، سختی در گرفتن بار، اعمال نیرو یا زور بیش از حد، تکرار، 

 چرخش و دیگر وضعیت های بدنی نامناسب است.

نادرست بار می تواند شامل کاهش کیفیت تولید، افزایش غرامت های ناشی از بیماری و  هزینه های مرتبط با حمل و نقل

حوادث و پرداخت های بیمه ای بیشتر، هزینه های مرتبط با افراد نیز شامل درد، احتمال ناتوانی های دائمی، افزایش غیبت 

 های شغلی، و از دست دادن درآمد است.

که میتوانند منجر به صدمات اسکلتی عضالنی شوند. مثال های زیر راههای در صنعت چوب چندین عمل وجود دارد 

 کاهش هریک از این موارد را شرح می دهد.

 میز کار و ارتفاع میز ماشین 3-8

مشکل: طرز قرار گیری نامناسب بدن منجر به مشکالتی مثل درد در اندام های تحتانی، شانه و گردن می شود. وقتی کارگر 

احیاناً پشت میز یا دستگاههای میزی قرار می گیرد ممکن است در اثر قرار گیری نامناسب که اکثراً به  به مدت یک روز

 خاطر ارتفاع نادرست میزها می باشد دچار مشکل شود. 
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 راه حل

برای یک میز خیلی کوتاه راحت ترین کار قراردادن بلوک های چوبی زیر میز یا پایه های آن می باشد. این عمل باعث 

 می شود که میز در سطح باالتری قرار گیرد و در نتیجه طرز ایستادن کاربر اصالح گردد. 

استفاده از مکش های خال می تواند به جای میز استفاده شود و در این حالت قطعه یا در می تواند با اتفاع دلخواه قرار گیرد 

 شکل زیر مشاهده می شود.و قابلیت کار روی آن آسانتر می شود. نمونه ای از این وسایل در 

 
 میزی که با مکش یا خأل کار می کند. -38شکل 

 

 
 بررسی ماشین تراش برای ارتفاع صحیح کار -33شکل 



 

همچنین مهم ست که دستگاه در ارتفاع صحیح قرار گیرد. برای مثال برای ماشین تراش طبق شکل باال ارتفاع صحیح 

در حالت خمیده بایستی با مرکز محل چرخش الوار هم راستا باشد. در مورد تواند از طریق بررسی نوک ارنج کاربر می

اره تسمه ای کف دست بایستی به راحتی بر روی میز قرار گیرد)در حالت ایستاده با کمی عقب رفتگی پشت(. برای برخی 

 از اره ها نیز نیاز است بلوک بزرگی زیر پای اپراتور قرار داد تا به ارتفاع مناسب برسد.

مشکل حمل ابزار آالت و تیغه ها: ممکن است بلند کردن و حمل بسیاری از آالت درودگری باعث جراحت شده و یا 

 حمل آن بسیار مشکل باشد. 

برای حل این مشکل می توان از دستکش های سخت و محکم به منظور جلوگیری از شکاف در پوست یا گرفتن محکم 

دوق یا ناقل این وسایل می تواند حمل آنها را آسانتر کند. برای مثال می توان از تر استفاده کرد. همچنین استفاده از صن

یک چرخ دستی برای حمل در فواصل کوتاه استفاده کرد. برای فواصل بیشتر می توان از یک تخته که مثالً تیغه ها روی 

ابزارهای  (EN 847-1:2005اروپایی ) آن محکم شده است استفاده کرد)چنانکه در شکل مشاهده می شود(. طبق استاندارد

زارهای با اب خودشانبایستی به صورتی طراحی شوند که  ،کیلوگرم دارند 15قابل تفکیک از دستگاه اصلی که وزن بیش از 

 حمل آنها به راحتی و درستی جفت و جور شوند.

 
 تخته حمل تیغه اره تسمه ای-34شکل 

 حمل تیرهای چوبي 3-3

بلند کردن و حرکت دادن تیرهای چوبی می تواند کار سختی باشد نیاز به قدرت چنگش و خم شدن زیاد است که این 

 می تواند مشکل زا باشد. 

برای حل این مشکل بایستی از یک دستگیره کمند مانند به صورت شکل زیر استفاده کرد که این وسیله می تواند هر دو 

 د و کار نیز سریعتر انجام گیرد.مشکل چنگش و خم شدن را حل کن
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 کمند برای بلند کردن بار-37شکل 

 

 حمل چوب های تخته ای شکل 3-4

اندازه بزرگ و وزن زیاد این نوع تخته های چوبی از جمله نئوپان یا ورق های ام دی اف ممکن است باعث مشکالت 

حمل با چرخ های دستی می تواند این مشکل را  زیادی در بلند کردن و حمل شود. استفاده از چنگک برای بلند کردن و

تا حدزیادی برطرف سازد. این وسایل بهره وری را افزایش داده و باعث کاهش هزینه ها می شوند. همچنین با استفاده از 

این واگن ها یا چرخ های دستی می توان بدون وارد آوردن فشار یا در دست گرفتن تخته ها روی آنها عملیات مورد نظر 

 را انجام داد.

 

 



 بلند کردن بوسیله چنگک -36شکل 

 
 چرخ دستی نگه دارنده و حمل نئوپان یا الوار -35شکل 

 

 برای بلندکردن برخی فایل ها یا کشوها نیز استفاده از پمپ های خالء می تواند مفید باشد.

 
 وسیله حمل بار بوسیله خأل -32شکل 

 

مته دستی یا میخ کوب به فراوانی استفاده شود بسیاری اوقات برای کاهش فشار از انجاکه در این صنعت ممکن است از 

آن به دست می توان آن را از سقف آویزان کرد و به راحتی استفاده کرد. همچنین گاهی اوقات برای بررسی پالت ها 

 ر(.کرد.)شکل های زی بدون اینکه فشاری به بدن وارد شود می توان از پمپ هی خالء یا جرثقیل های سقفی استفاده
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 جابجایی پالت با روش بهینه تر -30شکل 

 

 
 استفاده از سیستم تعادلی برای سوراخکاری -49شکل 

 

 

 



 

 کدامند؟ مخاطرات مرتبط با سر و صدا -4

به و  تواند آزاردهنده باشد همه اصوات، سر و صدا نیستند. سر و صدا صوتی است که نزد انسان ناخوشایند است. صدا می

در  تواند با تداخل دلیل ایجاد استرس و اختالل در تمرکز در توانایی شما حین انجام کار، تداخل نماید. سر و صدا می

تواند سبب بروز مشکالت بهداشتی مزمن و  های هشداردهنده و ارتباطی باعث بروز حادثه گردد. همچنین صدا میپیام

  افت شنوایی موقت یا دائم شود.

ن است خیلی سریع ایجاد شود یا در طی چندید سال. شواهدی نیز وجود دارد که صدا می تواند بر روی همچنین ممک

کارکرد دیگر اندام ها نیز تاثیر بگذارد. به عنوان مثال می توانند روی سیستم قلب و عروق، غدد بدن و سیستم عضالنی 

کاهش  شود. هم اکنون هیچ درمانی برای شار خون میتاثیر بگذارد. بدین معنی که باعث عصبی شدن، اضطراب، افزایش ف

شنوایی دائم ناشی از کار وجود ندارد. چراکه پایانه های عصبی مرتبط در گوش تخریب می شوند و امکان بازسازی آنها 

 وجود ندارد. 

مان طوالنی تر دو عامل اصلی در زیان آوری صدا تاثیر دارد. اول شدت و دوم مدت زمان مواجهه. صدای بلندتر و در ز

 آسیب بیشتری را در بر خواهد داشت. ریسک آسیب های ناشی از سر و صدا در محیط کار به صورت تجمعی می باشد.

هزار هرتز را  21تا  21فرکانس صدا با واحد هرتز اندازه گیری می شود. گوش انسان توانایی شنیدن صداهایی با دامنه 

ساعت کار میزان مجاز مواجهه  2دسی بل اندازه گیری می شود. برای مدت زمان  داراست. فشار صوت نیز با واحدی به نام

 دسی بل افزایش یابد. 3دسی بل می باشد. با نصف شدن زمان مواجهه این مقدار می تواند تا  25برابر 

انیه تا تواند از چند ث گردد که این افت شنوایی میشنوایی موقت میمواجهه کوتاه مدت با صدای زیاد باعث ایجاد افت 

 گردد.مواجهه بلند مدت با صدا باعث بروز افت شنوایی دائم می امّاچند روز دوام داشته باشد؛ 

دهد، همیشه خیلی آسان نیست و متأسفانه کارگران تا  تشخیص آن نوع افت شنوایی که در مدت زمان طوالنی رخ می

 شان نخواهند شد.شان به طور دائم دچار آسیب نشود متوجه افت شنوایییکه شنوایی امهنگ

 
 ساختار گوش انسان -41شکل 
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 اثرات بهداشتي مواجهه با صدا 4-1

 تواند باعث مشکالت زیر شود. اثرات بهداشتی مواجهه با صدا به تراز صدا و مدّت زمان مواجهه بستگی دارد و می

 موقتالف( افت شنوايي 

هایتان احساس کنید و  بعد از گذراندن مدت زمان کوتاه در محیط پر سر و صدا، ممکن است صدای وزوز، در گوش

ه شود و معموالً بعد از مدت زمان کوتاهی ک شنوید. این شرایط حد آستانه موقت نامیده می متوجه شوید که به خوبی نمی

 رود.  احساس کری از بین میاز محیط پر سر و صدا دور شوید، صدای وزوز و 

عمولی تان به حالت متری با صدا مواجهه داشته باشید، زمان بیشتری جهت برگشت شنواییاگر شما مدت زمان طوالنی

ب بروز تواند سب این شرایط، می کار، گوش بهبود یابد. مورد نیاز است. ممکن است بعد از گذشت چند ساعت از ترک

را کارگر ممکن است در درک شنیدن صدای گفتگوی مردم دچار مشکل شود و یا حتّی مشکالت اجتماعی گردد. زی

که  اگر شخصی از نشنیدن صدایی هنگام استراحت اعضای خانواده، مجبور به بلند کردن صدای رادیو و تلویزیون شود.

 توانید بشنوید شکایت کند، به افت شنوایی وی شک کنید! شما می

 ب( افت شنوايي دائم

 هایتان دیگر بهبود نخواهند یافت و افت هنگامی که شما، به مدت طوالنی، در معرض صدای زیاد قرار گرفته باشید گوش

تواند به دلیل  شود. این نوع از افت شنوایی، هرگز قابل درمان نیست. این نوع از آسیب گوش میشنوایی شما به صورت دائم می

 مواجهه با صدای بلند در مدت زمان طوالنی و یا در برخی موارد در اثر مواجهه کوتاه مدت با صدای خیلی زیاد رخ دهد. 

 شوند.دهد که متأسفانه بازسازی نمیهای عصبی داخل حلزون گوش روی می این مشکل در اثر آسیب دیدن مژک

 ر مانند پیامهای دیگ شود که گفتگوهای معمولی و یا صدا د، در ابتدا متوجه میشو وقتی افت شنوایی یک کارگر شروع می

واضح نیستند. کارگران اغلب خودشان را با افت شنوایی که در اثر صدای زیان آور محیط کار ایجاد شده است،  های هشدار،

معیت که افراد در جلب خوانی کنند، هنگامی ها، هنگام صحبت کردن با افراد، هند. برای مثال ممکن است آنوفق )سازش( د

نگام ها مجبورند ه شود!( آن شود. )خیلی مشکل می ها، دچار مشکل می باشند و یا با تلفن صحبت کنند شنیدن برای آن

 استراحت اعضای خانواده، صدای رادیو و تلویزیون را بلند کنند.

تنها راه معتبر جهت تشخیص افت شنوایی کارگران، انجام تست شنوایی است. متأسفانه انجام تست شنوایی نیاز به افراد آموزش 

ها،  پر سر و صدا، مانند فریاد زدن، گرفتن در گوشالعمل کارگران جدید و یا بازدیدکنندگان در محیط کار دیده دارد. عکس

  تواند نمایانگر مشکل صدا در آن محیط باشد. ترک کردن سریع محیط کار، می

 ج( ديگر اثرات صدا

تواند باعث به وجود آمدن مشکالت دیگری نیز شود که در زیر بیان  عالوه بر افت شنوایی، مواجهه با صدا در محیط کار می

 شده اند:
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 شود. دهد که این باعث وقوع حادثه می مواجهه با صدا در مدت زمان طوالنی هماهنگی و تمرکز را کاهش می

 شود و این امر منجر به ایجاد برخی از مشکالت بهداشتی مزمن متعدی شامل:  صدا باعث افزایش استرس می

 هستند ممکن است از عصبی بودن، مشکالتکارگرانی که در معرض صدا  شود.اختالالت قلبی، عصبی و گوارشی می

تواند توانایی انجام کار را کاهش دهد و باعث  هم چنین مواجهه زیاد با صدا می خواب و خستگی دائم شکایت کنند.

 افزایش غیبت از کار شود.

 اندازه گیری صدا 4-8

ان مثال کننده باشد. به عنوتواند نگران می صدای محیط کار، هم به دلیل فرکانس)زیر و بمی صدا( و هم به دلیل بلندی

کند صدایی با محدوده فرکانسی باال مانند سوت در مقایسه با صدایی با محدوده فرکانسی پایین، گوش را بیشتر تحریک می

 )در تحریک گوش بیشتر موثر است( حتّی اگر دو صدا از نظر بلندی هم اندازه )یکسان( باشند.

های( مختلفی است. به عنوان مثال اگر شما به جای اینکه آهسته صحبت کنید، فریاد بزنید،  ندیصدای دارای شدت )و بل

تواند فاصله بیشتری را طی کند و در نتیجه، شدت بیشتری را هم خواهد داشت. شدت  صدای شما انرژی بیشتری دارد و می

  شود.اندازه گیری می dB(A)( و یا dBصدا با واحد دسی بل )

مقیاسی لگاریتمی است به این معنی که یک افزایش کوچک در مقدار دسی بل افزایش بزرگی را در تراز بلندی دسی بل 

 صدا به همراه دارد.

های شما، صدایی را با بلندی دو برابر! احساس خواهند کرد به  دسی بل افزوده شود، گوش 3برای مثال اگر به تراز صدا 

های شما، صدایی را احساس خواهند کرد که بلندی آن تا  کاهش پیدا کند گوش دسی بل 3همین ترتیب اگر تراز صدا 

دسی بل است )و ایجاد صدایی  21دسی بل به صدایی که تراز شدت آن  3نصف کاهش پیدا کرده است. بنابراین افزایش 

 دسی بل(، بیانگر این موضوع است که بلندی صدا دو برابر شده است.  23با تراز 

شود از قبیل تجهیزات )ماشین آالت و وسایل حمل و نقل(، کمپرسور،  عادی، صدا از منابع مختلف ایجاد می در محیط کار

صداهای زمینه و غیره. برای مشخص کردن مشکل صدا در محیط کار، الزم است که به طور جداگانه صدای هر منبع را 

 اندازه گیری کنید. 

کنند تراز صدای ایجاد  دسی بل را ایجاد می 21دارید که هر کدام صدای  به طور مثال اگر دو منبع صدا در محیط کار

که شما، میزان صدای دو منبع را  دسی بل، بنابراین هنگامی 161شود نه  دسی بل می 23شده توسط هر دو منبع، برابر با 

 کنید، بلندی صدا دو برابر شده است. گیری میاندازه

یری با گیری صدا در محیط کار، استفاده از صداسنج است. متأسفانه، ممکن است اندازهگشیوه موثر و معتبر جهت اندازه

ت کردن مشکال ای جهت مشخص های ساده صداسنج مشکل باشد و نیاز به فرد آموزش دیده باشد. به این منظور روش

 صدا در محیط کار وجود دارد.
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 روش ساده جهت ارزيابي صدا در محیط کار. 4-3

روش ساده جهت ارزیابی مواجهه با صدا به فاصله یک متر در کنار همکارتان قرار بگیرید. اگر در این حالت شما نتوانید با صدای 

معمولی با همکارتان صحبت نمایید و مجبور شوید که فریاد بزنید بنابراین تراز صدا در آن محل باالست و به احتمال زیاد از حدّ 

 کند! مجاز مواجهه تجاوز می 

صدا نباید هیچ گاه از تراز ایمن خود بیشتر شود. تراز ایمن صدا حدّی از سر و صداست که در آن آسیب به گوش انسان در 

 به دو عامل بستگی دارد: حدّاقل امکان است و

 تراز صدا 

  مدت زمان مواجهه با صدا 

باشد. )هر چند که بعضی  ساعت کار روزانه می 2دسی بل به ازای هر  21یا  25تراز ایمن صدا در استاندارد اغلب کشورها 

 .(کنند تر از این مقدار را نیز توصیه میکشورها، تراز صدای پایین

هرچند با همین تراز صدا ممکن است مشکالتی برای شنوایی ایجاد شود، ولی به منظور عملی بودن کنترل صدا زمان مواجهه 

دسی  24ساعت در روز در معرض  1ده است. به طور مثال کارگران نباید بیشتر از دسی بل مجاز اعالم ش 25ساعت با  2کمتر از 

ساعت کار مداوم از محیط  4بل قرار بگیرند. در این راستا، وسایل حفاظت شنوایی باید در اختیار کارگران قرار گرفته و بعد از 

ظت شنوایی و چرخش افراد، صدا باید به وسیله پر سر و صدا خارج شوند )چرخش کار( البته، قبل از استفاده از وسایل حفا

منظور از حد مواجهه در استاندارد صدا، مجموع صدایی است که یک کارگر در طول  های مهندسی کاهش یابد. اعمال کنترل

 یگیرد. مواجهه ممکن است با صدای پیوسته و یا با صدای متناوب باشد )صدای متناوب، صدای ساعت در معرض آن قرار می 2

مداوم، دوره ای و با فاصله های منظم( در این صورت جهت تعیین میزان صدا، باید صداهایی را که کارگر در طول  است غیر

روز در معرض آن قرار گرفته است را در نظر گرفته و پس از محاسبه اگر میزان آن از حد مجاز بیشتر بود، باید به فکر کنترل 

 دهد. دود مجاز صدا را با توجه به زمان مواجهه نشان میجدول زیر ح صدا در آن محل افتاد.

 

تراز صدا )دسی 

 بل(

میزان ساعات 

 مجاز مواجهه

58 5 

55 4 

19 2 

14 9 

19 8/0 

900 28/0 

 حدود مجاز صدا را با توجه به زمان مواجهه -3جدول 



دسی بل،  141دهد( بیشتر از  بار رخ مینکته: کارگران نباید در معرض صدای ضربه ای )صدای خیلی بلند که تنها یک 

 در هر ضربه قرار بگیرند. 

 چه انتخاب هايي برای کنترل سر و صدا وجود دارد؟ 4-4

 برای کنترل سر و صدا و جود دارد: سه راه حل عمده

 کنترل در منبع تولید سر و صدا -1

 کنترل در مسیر انتقال سر و صدا -2

 حفاظت شنوایی -3

مهندسی می شود و موثرترین راه کاهش صداست و میزان صدای تولیدی دستگاه را کاهش راه اول شامل کنترل های 

 کنترل از طریق حفاظت دهد. راه دوم شامل استفاده از مانع صوتی است و راه آخر شامل استفاده از گوشی می باشد.می

ذیر پمواجهه با صوت امکان کارگران، به دو صورت استفاده از گوشی حفاظتی و روش های مدیریتی مثل کاهش ساعات

است. استفاده از گوش های حفاظتی متاسّفانه هنوز رایج است هرچند که آخرین راه کنترل صداست، با این وجود در 

 اینجا به توضیح بیشتر آن می پردازیم.

 کنترل در منبع

عیوب ری و تعویض قطعات متعمیر و نگهداری مناسب از همه دستگاه ها و قطعات گردنده که شامل گریسکاری، تمیزکا

 یا در حین از کارافتادن مثل زنجیرها، تسمه ها و چرخ هاست. 

 کاهش سرعت عملیات تا جایی که روی کیفیت و کمیت کار تاثیر نگذارد.

 اطمینان از اینکه قاب ها و شاسی ها کامالً محکم هستند و تجهیزات به خوبی روی آنها سوار شده اند. 

کننده سر و صدا با کفشک های الستیکی یا فنر در محل های اتصال به بدنه و سطح زمین به منظور  جداسازی قطعات ایجاد

 کاهش ارتعاش و در نتیجه سر و صدا.

 کنترل در مسیر انتقال صدا

 این امر شامل جداسازی، مسدودسازی، قرار دادن جاذب یا دیگر موانع صوتی می باشد.

 کنترل از طريق حفاظت کارگران

از طریق حفاظت کارگران، به دو صورت استفاده از گوشی حفاظتی و روش های مدیریتی مثل کاهش ساعات کنترل 

پذیر است. استفاده از گوش های حفاظتی متاسّفانه هنوز رایج است هرچند که کم اثرترین راه مواجهه با صوت امکان

 .کنترل صداست. با این وجود در اینجا به توضیح بیشتر آن می پردازیم

 گوشي های حفاظتي
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نوع گوشی حفاظتی وجود دارد: ایرپالگ و ایرماف که هر دو برای جلوگیری از رسیدن صدای زیاد به گوش  2معموالً 

ئوچو، شوند مانند الستیک کا گیرند و از مواد مختلفی ساخته می ها، درون گوش قرار می اند. ایرپالگ درونی طراحی شده

متری ها از مطلوبیت ک های حفاظتی، ایرپالگ مجرای گوش فیت شوند. در بین گوشی پالستیک یا هر موادی که با

گوش  ها درهایی از پالگ که تکه کنند و در صورتیبرخوردار هستند زیرا حفاظت موثری را در مقابل صدا ایجاد نمی

ه بهداشتی حفاظت از گوش، نباید از پنبگردند. برای باقی بمانند و یا از پالگ های کثیف استفاده شود باعث عفونت می

 استفاده نمود.

 
 نمایی از یک گوشی حفاظتی که داخل گوش قرار می گیرد)ایرپالگ(. -48شکل 

 

 هاها و ايرمافايرپالگ

 فیبرهای آکوستیکی اسفنجی شکل پذیر .1

 پالستیک با پوشش فیبرهای آکوستیکی  .2

 پالستیکی قابل انبساط  .3

 ایرپالگ پالستیکی چند بار مصرف  .4

 ایرماف .5

 ها تمام روی گوش را ها خواهند بود. آن ها در صورتی که به شیوه صحیح استفاده شوند مؤثرتر از ایرپالگ ایرماف

د ها به درستی روی گوش قرار نگیرن نمایند. اما در صورتی که ایرماف پوشانند و از گوش در مقابل صدا محافظت میمی

 دهند. ها از عینک حفاظتی استفاده شود، کارایی خودشان را از دست می همراه آن و یا

به طور کلی استفاده از گوشی حفاظتی در کنترل مشکالت صدای شغلی از اهمیت کمتری برخوردار است چراکه مشکالت 

 نمايي از يک گوشي داخل گوشي )ايرپالگ( زیر را ایجاد می کند:



 و کاهش نیافته است. صدا هنوز وجود دارد 

  دهند که اثر کمتری در کاهش صدا دارد  ها را ترجیح می شرایط گرم و مرطوب، اغلب کارگران ایرپالگدر

 شوند. ها می ها باعث ناراحتی و عرق کردن گوش زیرا ایرماف

 یرند گدر نظر مینند: اغلب این موضوع را ک های حفاظتی را تهیه نمی تر گوشیمدیران همیشه انواع مرغوب

 تر، بهتر!که هر چه ارزان

 ا بشوند.های هشدار دهنده ر توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند و یا حتی صـــدای سیــگنال کارگرانـی نمی 

  یل ممسئولیت خود را به کارگــران تحاگر به جای کنترل صدا در منبع، گوشی حفاظتی تهیه شود، مدیریت

 داند. ها را مقصر می ه کارگران دچار افت شنوایی گردند کارفرما آننموده و در صورتی ک

 

 

 نمایی از یک گوشی حفاظتی که داخل گوش قرار می گیرد)ایرپالگ(. -43شکل 

 

 ارتعاش چیست و چه خطراتي دارد؟ -7

منجر به  می توانندچه تجهیزات ثابت و چه ابزاری دستی مورد استفاده در درودگری که دارای یک قطعه گردنده هستند 

ارتعاش شده و کارکنان را دچار مشکالتی از جمله سندرم ارتعاشی دست و بازو و سندروم سپیدانگشتی کنند که در آن 

عروق دست آسیب دیده و خونرسانی به بافت های هدف انجام نمی شود. در این حالت دست کرخت و بی حس شده و 
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ایجاد می شود. درصورتی که میزان آسیب زیاد باشد ممکن است به احساس سوزن سوزن شدن در محل مواجهه دست 

 ناتوانی دائمی فرد در آن ناحیه منجر شود.

 چگونه مي توان کارگران را از خطرات مرتبط با ارتعاش حفظ نمود؟ 7-1

 باشد.فنری می واستفاده از تکنیک های کاهنده ارتعاش از جمله جداسازی آن از سطح با استفاده از بالشتک های الستیکی 

های کاهش ارتعاش می باشد. آموزش کارگران در مورد  استفاده صحیح از ماشین ها و متعادل کردن آنها از دیگر راه

ش اثرات های کاه خطرات ارتعاش به خصوص خشک و گرم نگه داشتن دست ها و خیلی محکم نگرفتن ابزار از دیگر راه

 ارتعاش می باشد.

 روشنايي نامناسب -6

روشنایی مناسب نه تنها می تواند با عث کاهش حوادث و خطاهای کاری از جمله کاهش ضایعات محصول شود بلکه 

ای ه تواند باعث کاهش جراحات انسانی و مشکالت دیداری نیز گردد. نور مناسب برای قسمت های مختلف کارگاهمی

لوکس برای این کارگاه ها الزم است.  311ا ت 151درودگری متفاوت است ولی به طور معمول نوری با حداقل شدت 

لوکس می تواند باعث افزایش بازده کاری گردد. این نور به خصوص در طول روز می تواند از  511افزایش شدت نور تا 

طریق پنجره ها و به صورت طبیعی نیز تامین گردد. نور در کارگاه باید به صورتی باشد که باعث خیرگی و درخشندگی 

 نگردد.

 گرما -5

درصد است. با این حال این میزان ممکن  71تا  61درجه سانتی گراد با رطوبت  25دمای مناسب برای فعالیت انسان حدود 

است در فعالیت های صنعتی که فعالیت عضالنی وجود دارد افزایش یابد. در صورتی که این گرما از تحمل بدن خارج 

  .آوردپدیدار  را زیر اختالل شود ممکن است

 و روانی کار  عصبی اختالالت •

 پوستی  عوارض •

 گرفتگی عضالنی •

 در اثر گرما  حالی و بی خستگی •

 )از همه خطرناکتر و می تواند منجر به مرگ نیز گردد.(گرمازدگی •

در نتیجه برای جلوگیری از این عوارض بایستی تا حد امکان دمای محیط کار را تا حد امکان به شرایط ایده آل نزدیک 

 کرد. همچنین در فصول گرم بایستی آب خنک در اختیار کارگران قرار گیرد. 



 مديريت مخاطرات مرتبط با درودگری -پنجمفصل 

یرد. گهای درودگری مورد بحث قرار می کنترل مخاطرات مرتبط با ایمنی و بهداشت کارگاههای راه  کتابدر این فصل از 

هرگاه همه کنترل های مهندسی مخاطرات را انجام دادید، از  این امر شامل سلسله مراتب کنترل خطر می باشد. یعنی

این مخاطرات باقیمانده با تجهیزات حفاظت  خودتان یا کارگران سوال کنید چه مخاطراتی ممکن است باقی مانده است.

 فردی کنترل کنید تا کنترل های مهندسی انجام شده ا تکمیل و حفاظت کامل از خود و یا کارگران صورت گیرد.

 ارزيابي ريسک -1

 هاز آنجا که ارزیابی ریسک هر صنعت و کارگاه تا حد زیادی مخصوص به خود آن می باشد در نتیجه بایستی کارفرما ب

 های درودگری نیز صدق می کند. ارزیابی ریسک های محل کار خود بپردازد. در نتیجه این موضوع در کارگاه

 ارزیابی ریسک بایستی چگونه انجام پذیرد؟

 مرحله زیر را بدین منظور طی کند. 3کارفرما، مدیر یا نماینده او بایستی 

 شناسايي مخاطرات 1-1

  آمده است. کتابتوجه به مخاطراتی که دراین 

 قدم زدن در کارگاه چه داخل و چه خارج آن برای یادداشت برداری مخاطرات 

 صحبت با کارکنان واستفاده از دانش آنها در شناسایی مخاطرات 

 مراجعه به دفترچه حوادث و بیماری های شرکت در صورت وجود 

 ارزيابي ريسک و عملي کردن آن 1-8

ر اثر هر خطر چه فرد یا افرادی ممکن است دچار صدمه یا بیماری شوند. کارفرما سپس بایستی یادداشت کند که د

 برای هر مخاطره کارفرما بایستی کنترل های موجود و راه حل های کنترلی مورد نیاز را بنویسد.

 کنترل ريسک 1-3

ارفرما بایستی ک در این قسمت کارفرما باید برای اجرای کنترل های مورد نظر و الزم تصمیم گیری کند.بدین معنی که

 کنترل های خود را از طریق اندازه گیری یا مشورت با کارکنان بررسی کند که آیا مفید واقع شده اند یا خیر.
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 عملیات تکمیل -ششمفصل 

عملیات تکمیل دامنه وسیعی از خطرات مرتبط با ایمنی و بهداشت را شامل می شودکه دلیل آن حجم زیاد مواد شیمیایی 

؛ با این حال، یک بحث کلی از کتاب استمورد استفاده می باشد. بحث کامل در مورد این موضوع فراتر از دامنه این 

رائه شده است. بهترین راه برای جلوگیری از مخاطرات شیمیایی مخاطرات عمومی و اقدامات کنترلی مرتبط در ادامه ا

مرتبط با عملیات تکمیل این است که شما بایستی مواد شیمیایی خاص محیط کار خود را شناسایی کنید و پس از مشورت 

یز موجود خارجی نبا کارشناسان بهداشت و ایمنی کار کنترل های الزم را تعیین و اجرا کنید. در این زمینه استانداردهای 

است که می توان از آنها نیز کمک گرفت. نمونه های زیر برخی از این استانداردها یا دستورالعمل ها می باشد که 

 توضیحات کاملی برای پیشگیری و کنترل در آنها آمده است.

 موضوع استاندارد اطالعات دقیق استاندارد

• Ventilation, 29 CFR 1910.94(c) and (d). تهویه 

• Flammable and Combustible Liquids, 29 

CFR 1910.106. 

 مایعات محترقه و اشتعال زا

• Spray Finishing Using Flammable and 

Combustible Materials, 29 CFR 1910.107.  

 عملیات اسپری زنی با استفاده از مواد محترقه و اشتعال زا

• Dip Tanks Containing Flammable and 

Combustible Liquids, 29 CFR 1910.108. 

 تانک غوطه وری حاوی مواد محترقه و اشتعال زا

• Respiratory Protection, 29 CFR 1910.134.  حفاظت تنفسی 

• The Air Contaminants standards, 29 CFR 

1910.1000. 

 استانداردهای آالینده های هوا

• The Methylene Chloride standard, 29 CFR 

1910.1052. 

 استاندارد کلرید متیلن

استانداردها یا دستورالعمل های بهداشتی مرتبط با عملیات تکمیل درودگری -4جدول   

 مخاطرات بهداشتي -1

دامنه وسیعی از چسب ها و مواد روکش کننده در عملیات تکمیل محصوالت چوبی استفاده می شود. بسیاری از این موارد 

از راه تنفس یا استنشاق  -1سالمتی کارکنان خطرناک هستند. مواد شیمیایی می توانند به سه صورت وارد بدن شوند: برای 

از طریق پوست. پوست در حالت عادی بسیاری از مواد را به خود جذب می کند که از  -3از راه خوردن یا آشامیدن  -2

جریان خون را می دهد.کارگران درودگری به طور کلی در تماس با جمله انها حالل ها می باشد که اجازه عبور آنها به 

ه با این حال بسیاری از مواد شیمیایی به آسانی از پوست عبور می کنند ک مواد شیمیایی از طریق تنفس و تماس پوستی ند.

 هستند. از جمله آنها تینر،از جمله آنها حاللها می باشند. حالل ها چنانچه از نامشان پیداست حل کننده سایر مواد در خود 

بنزین، استون، الکل، بنزین می باشد. حالل ها بعد از عبور از پوست وارد جریان خون شده به سایر نقاط بدن از جمله مغز 



می رسند و باعث مشکالت متعددی می شوند. حتی برخی حالل ها اعتیاد آور بوده و وابستگی ایجاد می کنند. کارگران 

 ی در مواجهه با مواد شیمیایی از طریق تنفس و تماس با پوست هستند. نجاری به طور کل

چه مواد شیمیایی پوشش دهنده نیتروسلولزی)الک ها( و چه مواد با پایه اسیدی حاوی حالل های سمی هستند. حالل هایی 

آنها تحریک و سوزش که به طور معمول در این مواد استفاده می شوند دارای اثرات کوتاه مدت می باشند که از جمله 

چشم، بینی و گلو، سردرد، گیجی، سرگیجه، خستگی و حالت تهوع می باشد. اثرات بلند مدت حالل ها شامل اثرات تولید 

مثلی، ناراحتی های سیستم عصبی و تخریب ریه، کبد و کلیه ها می باشد.مواجهه با تولوئن خطر سقط جنین را افزایش 

در کودکان متولد شده از مادران در مواجهه با حالل های تولوئن و زایلن دیده شده است.  دهد. اثرات تشدید شونده نیزمی

 مطالعات نشان داده اند که فرمالدهید می تواند منجر به سرطان ریه و بینی شود. 

واد مبسیاری از چسب های مورد استفاده در محصوالت چوبی همچنین شامل مواد شیمیایی سمی هستند. خطرناکترین آنها 

با پایه حالل، اپوکسی رزین و چسب های رزینی فرمالدهید اوره می باشد. بسیاری از این حالل ها در چسب ها استفاده 

شوند. چسب های اپوکسی رزینی به طور خاص سمی هستند. کلرید متیلن که اثرات سرطانزایی آن به اثبات رسیده می

فه های رزین های اپوکسی نیز ممکن است سرطانزا باشند. چسب های است اغلب در این چسب ها وجود داد. برخی از مول

 اپوکسی رزینی می توانند منجر به تحریک پوست و واکنش های حساسیتی نیز شوند.

 مخاطرات مرتبط با ايمني -8

ایجاد  وعالوه بر خطرات بهداشتی مواد شیمیایی مورد استفاده در عملیات تکمیل درودگری، آنها می توانند مشتعل شده 

آتش سوزی و انفجار نمایند. از جمله آنها، الک ها، حاللها، چسب ها، رنگ ها و روکش ها و پوشش های مورد استفاده 

می باشد. در صورتی که این مواد در محل های بدون تهویه موثر و یا محبوس وجود داشته باشند در صورت بروز اشتعال 

. این مواد در اثر آتش به بار آورندخسارات جانی و مالی عمده ای آتش سوزی و انفجار و در نتیجه  می توانند منجر به

سوزی می توانند مواد سمی بسیار زیاد دیگری را نیز در ترکیب با مواد دیگر یا در حین آتش سوزی و انفجار ایجاد نمایند 

نها صورت اسپری استفاده می شوند و در نتیجه با افزایش غلظت آ این مواد معموالً به که اثرات آنها بسیار خطرناکتر باشد.

 در هوا احتمال انفجار و آتش گرفتن آنها با کوچکترین جرقه وجود دارد.

چگونه مي توانم کارکنانم را از مخاطرات مرتبط با مواد شیمیايي مورد استفاده در عملیات تکمیل 

 محافظت کنم؟

 اقدامات مهندسي

ز سیستم های اتوماتیک برای چسب زنی و روکش زنی استفاده کنید. این سیستم های اتوماتیک باید در صورت امکان ا

جایگزین کردن مواد سنتی و چسب های قدیمی با مواد و چسب های جدید  به خوبی تهویه در مورد آنها صورت بگیرد.

د که به مراتب خطر کمتری دارند. کم خطرتر. برای مثال چسب های با پایه آب یا مواد حرارتی جدیدی وجود دار
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ای پلی پاین انواع شامل چسب ه های پلی استر یا پلی اوری تانی کم خطر تر از پوشش های با پایه حالل می باشند.روکش

وینیل استات، چسب های با پایه آب)با آب رقیق می شوند( هستند. پوشش های پلی استر پلی اوریتانی نیز دارای سمیت 

 کمتری هستند.

هرگاه امکان داشته باشد، از سیستم های اتوماتیک برای پوشش زنی یا چسب زنی استفاده کنید. سیستم اتوماتیک خود 

 باید به خوبی تهویه شود. 

تهویه موضعی مناسب و کافی را برای همه فرایندهای چسب زنی و پوشش دهی به کار ببرید. این امر شامل اسپری دستی، 

برس زنی می باشد. عملیات اسپری دستی نیز باید در اتاقک مخصوص و جداگانه دارای تهویه غلطک زنی، غوطه وری و 

صورت گیرد. پوشش زنی با روش غوطه وری بایستی محصور شده و باوجود هود مکنده صورت گیرد. در این مورد از 

 OSHA (29 CFRستاندارد راهنمایی کارشناسان بهداشت حرفه ای کمک بگیرید. در این مورد استانداردهایی مثل ا

 وجود دارد که اطالعات جزئی در این مورد ارائه می دهد. (1910.107

حوض غوطه وری رنگ بایستی با یک هود محصور کننده تهویه شود. برای دستیابی به این موضوع با یک کارشناس 

 )شاغل در مراکز بهداشت(.بهداشت حرفه ای مشورت کنید 

محیط کار خود اطالعات کاملی را به صورت برگه های اطالعات ایمنی تهیه و در اختیار  در ارتباط با مواد شیمیایی

کارکنان قرار داده و بخشی را نیز در محل خاص به منظور شرایط اضطراری مستندسازی نمایید. برگه های ایمنی مواد 

د. ی و پیشگیری توصیه شده می باشحاوی اطالعاتی در مورد مخاطرات ایمنی مواد شیمیایی و روش های کنترل 11شیمیایی

همه تهیه کنندگان مواد شیمیایی موظف اند چنین اطالعاتی را در مورد مواد شیمیایی تولیدی خود تهیه و به مصرف کننده 

 ارائه دهند.

 استفاده از وسايل حفاظت فردی

یرید. رسپیراتور مناسب را بکار بگبرای کارگرانی که در حال انجام عملیات اسپری زنی هستند بایستی دستکش و 

ه انتخاب و ارتباط با نحو سک هستند ولی بازدهی بیشتری دارند و معموالً صورت را می پوشانند. دررسپیراتورها شبیه ما

 تهیه شده است بهداشتخرید و نگهداری این رسپیراتورها در راهنمایی که از سوی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 

 دراین زمینه آورده شده است.کاملی اطالعات 
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