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مخاطرات شغلی در صنعت جوشکاری
 .1عضو هیأت علمی گروه طب کار و مرکز تحقیقات بیماری های ناشی از صنعت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 .2دستیار گروه طب کار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
تاریخ دریافت11/81/11 :

تاریخ پذیرش11/18/16 :

چکیده
مقدمه :جوشکاری یکی از اجزاء مهم بسیاری از صنایع محسوب میگردد و انستیتو ملی ایمنی و سالمت کار برآورد کرده
است که حداقل دو میلیون کارگر به عنوان جوشکار مشغول کار هستند؛ بنابراین شناخت مواجهات شغلی موجود در این
صنعت و راههای کنترل آنها ،جهت حفظ و ارتقاء سالمت جوشکاران ،امری ضروری است.
روش بررسی :این مقاله مروری شامل قسمتهای مختلفی میباشد از جمله :تعریف و تاریخچه صنعت جوشکاری،
آشنایی با انواع روشهای جوشکاری ،مواجهات شغلی در صنعت جوشکاری ،بیماریهای ناشی از مواجهات شغلی در این
صنعت ،روشهای کنترل مخاطرات در صنعت جوشکاری و پایش سالمت جوشکاران.
یافتهها :جوشکاران با عوامل آسیب رسان فیزیکی و شیمیایی متعددی مواجهه دارند و میزان مواجهات در روشهای
مختلف جوشکاری نیز متفاوت میباشد؛ از جمله این عوامل آسیبرسان میتوان به گازها و فیومها ،استرس حرارتی ،سر و
صدا ،پرتوهای مختلف غیریونیزان ،مواجهات ارگونومیک و مخاطرات ایمنی اشاره کرد .با توجه به این مواجهات،
جوشکاران در معرض خطر ابتال به انواع بیماریهای تنفسی از جمله رینیت ،آسم ،برونشیت مزمن و آمفیزم و غیره و
بیماریهای ناشی از عوامل آسیبرسان فیزیکی هستند.
نتیجهگیری :پس از تعیین و شناسایی خطرات ،میتوان روشهای مناسب کنترلی را بکار گرفت ،از جمله جایگزینی ،تهویه
عمومی و موضعی ،حفاظ گذاری ،وسایل حفاظت فردی ،پایش سالمت جوشکاران به طور دورهای ،آموزش جوشکاران و
رعایت قوانین و استانداردها.
کلیدواژهها :جوشکاری ،مواجهه ،دود و دمه ،کنترل مهندسی

نویسنده مسئول :آدرس پستی :یزد ،بیمارستان شهید رهنمون ،کلینیک تخصصی طب کار ،تلفن8531- 6221112 :
پست الکترونیکیmonat679@yahoo.com :
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تعریف جوشکاری
بنا به تعریف انجمن جوشکاران ،جوشکاری ،پروسه

• "اسالویانوف" الکترودهای قابل مصرف را در

مناسب با یا بدون استفاده از فلز پرکننده میباشد .این

• "ژول" در  1136به فکر جوشکاری مقاومتی افتاد(.)4

حرفه شامل برش اشیاء فلزی ( ،)Cuttingبرنجکاری

• "لوشاتلیه" در  1113لوله اکسیاستیلن را کشف و

( )Brazingو برخی موارد لحیمکاری ( )Solderingنیز

معرفی کرد(.)4

میباشد( .)1به طور کلی ،هدف از جوشکاری ،اتصال

• "الیهو تامسون" آمریکایی از جوشکاری مقاومتی در

قطعات مختلف از یک نوع فلز یا انواع فلزات و آلیاژها و

سال  1176-7استفاده کرد(.)4

باال بردن استحکام و سرعت عملیات و کاهش هزینهها

آشنایی با انواع روشهای جوشکاری

است.

امروزه پروسه جوشکاری به سه نوع کلی جوشکاری

جوشکاری یکی از اجزاء مهم بسیاری از صنایع

با فشار ( ،)Pressure Weldingجوشکاری غیرفشاری

محسوب میگردد و  NIOSHدر سال  1111برآورد کرده

( )Non-Pressure Weldingو لحیمکاری طبقهبندی

است که حداقل دو میلیون کارگر به عنوان جوشکار

میشود.

مشغول کار هستند(.)2،5

جوشکاری با فشار

تاریخچه صنعت جوشکاری

در این جوشکاری عالوه بر کاربرد گرما ،فلزات به

استفاده از ابزار کار قدیمیترین تحولی است که در

یکدیگر فشرده میشوند Resistance welding .یک

زندگی بشر به وجود آمده است .آثار باقیمانده نشانگر

نمونه از این نوع جوشکاری میباشد که قطعات فلزی به

این واقعیت است که انسانهای اولیه با استفاده از اصول

یکدیگر فشرده شده و جریان الکتریکی از آنها عبور

فیزیکی که امروزه اساس جوشکاری مدرن را تشکیل

میکند .در محل تماس و عبور جریان ،مقاومت کافی

میدهد ،لبههای گداخته شده قطعات فلزی را روی

برای افزایش دما و ذوبشدن فلز ایجاد میشود .سپس

یکدیگر قرار داده و با ضربات چکش به هم متصل

جریان برق قطع میشود و پس از سرد شدن بخشهای

میکردند که برای اتصال دو قطعه فلزی به یکدیگر،

ذوب شده ،اتصال دو قطعه ایجاد میگردد .در کل این

زمانی ابزار سنگی و بعداً با پیدایش آهن و فلزات ابزار

نوع جوشکاری آلودگی کمی ایجاد میکند ولی کاربرد آن

فلزی جایگزین آن شد .به طبع توسعه صنایع و ابزارآالت،

محدود به قطعات نازک است؛ از طرفی هزینه تجهیزات

مشاغل مرتبط با آنها نیز به صورت تخصصی درآمده و از

باالست .علیرغم اینکه مواجهه نقطه جوشکاران به اجزاء

هم جدا گردید که حرفه جوشکاری یکی از آنها میباشد؛

فیوم جوشکاری در محدوده مجاز  ACGIHمیباشد،

به عنوان مثال از رومیهای قدیم ،فردی به نام "پلینی" از

ولی در معرض خطر بیماریهای ریوی و کاهش عملکرد

لحیمی به نام آرژانتاریم وترناریم استفاده میکرد که دارای

ریوی قرار دارند( Resistance welding .)3،6انواع

مقداری مساوی قلع و سرب بود که هنوز هم به عنوان

مختلف دارد از جمله جوشکاری نقطهای ( Spot

ماده پرکننده مورد استفاده قرار میگیرند(.)4

.)welding

• "برناندوز" روسی در  ،1116قوس جوشکاری را مورد

در جوشکاری نقطهای (شکل  ،)1نقطه جوشها با

استفاده قرار داد(.)4

فواصل منظم روی ورقههای روی هم قرار گرفته فلزات

• "موسیان" در  1111قوس کربنی را برای ذوب فلزات

ایجاد میشود؛ به طوری که دو الی چهار ورقه فلزی که

مورد استفاده قرار داد(.)4

هر کدام کمتر یا مساوی  5میلیمتر ضخامت دارند ،بدون
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استفاده از هیچگونه مواد فیلر (  ،)Fillerبه وسیله به کار

مساوی اکسیژن و استیلن بوده و حرارت باالتری نسبت

بردن فشار و گرما در ناحیه مورد نظر ،به هم جوش

به دیگر ترکیبات گازی دارد .اگر میزان اکسیژن بیشتر

میخورند(.)3،6

شود از شعله آن برای برش ورقهای فوالدی استفاده

فواید این روش شامل استفاده موثر از انرژی ،دفورمه

میشود(()1شکل .)2

مواد فیلر میباشد .با توجه به اینکه مناطق نقطه
جوشکاری به طور پیدرپی جوشکاری نمیشود ،نیروی
کلی به طور قابل توجهی کمتر از سایر روشهای
جوشکاری است که این حالت ،فایده پروسه را محدود
میکند .نقطه جوشکاری به طور وسیع در صنایع
اتومبیلسازی برای مونتاژ ورقه استیل بدنه اتومبیل به کار
میرود(.)3،6

شکلGas welding -2

ب -جوشکاری با قوس الکتریکی ()Arc welding

در روش قبلی حرارت الزم جهت گداختن از یک
سوخت گازی تامین میشد ولی در این نوع جوشکاری
(قوس جوشکاری) قوس الکتریکی جهت ایجاد حرارت
استفاده میشود که به انواع زیر تقسیمبندی میشود(:)1
Shielded metal – Arc welding (SMA) -1

حرارت آن از قوس الکتریکی تامین میشود .در این
شکلSpot welding -1

جوشکاری غیرفشاری

روش از یک فلز پرکننده ( )Filler metalکه در واقع
همان الکترود است استفاده میشود.
الکترود مورد استفاده ،پوششدار میباشد .پوشش

در این روش جوشکاری قطعات فلز به وسیله

الکترود همراه فلز اصلی الکترود ذوب میشود و جنس

حرارت ،ذوب شده و به یکدیگر متصل میشود( )1و بر

آن طوری است که موجب تسهیل اشتعال در قوس ،با

اساس اینکه حرارت الزم برای ذوب فلز چگونه تامین

ثبات کردن قوس ،برداشتن الیه اکسیده شده از روی

شود دو نوع کلی دارد:

محیط کار ،حفاظت از اکسیده شدن یا جذب نیتروژن و

الف -جوشکاری با گاز ()Gas welding

تشکیل  Slagروی سطح جوش میشود تا به صورت

در این نوع جوشکاری یک گاز سوزاننده به عنوان

یک محافظ عمل کند.

منبع حرارتی برای ذوب فلز استفاده میشود .مورد

شایعترین الکترودها الکترود اسیدی ،الکترود قلیایی،

استفاده آن جوش دادن مواد نازک و در مواردی که نیاز

الکترود  Rutileمیباشند .مصرف الکترود اسیدی باعث

به گرادیان حرارتی کمی برای اجتناب از ایجاد ترک و

 Slagاسیدی و الکترود قلیایی (حاوی فلورید) Slag

شیار داریم میباشد (مثل جوشکاری ورق آهن) .معموالً

قلیایی ایجاد میکند Rutile .نیز تقریباً  %38وزنش TiO2

گاز سوزاننده اکسیاستیلن میباشد که حاوی حجم

میباشد.
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در قوس جوشکاری هم میتوان از جریان مستقیم و
هم از جریان متناوب استفاده کرد و وقتی جریان ایجاد
شد ولتاژ آن به  28-48ولت و شدت جریان به 38-488
آمپر میباشد(شکل.)5

Gas metal arc welding )2-2

در این نوع جوشکاری (شکل  )3نیز منبع حرارت
قوس الکتریکی میباشد ولی الکترود استفاده شده
مصرفشدنی ،است یعنی الکترود خودش به عنوان
شکلShielded metal arc welding -3

Gas-shielded Metal-Arc welding -2

پرکننده به کار میرود .این نوع از جوشکاری بر اساس
نوع گازی که جهت حفاظت استفاده میشود به دو گروه
تقسیم میشود:

نوع دوم جوش قوس الکتریکی میباشد .در این نوع

 :MIG (Metal Inert Gas) -در این روش از گاز خنثی

جوش یک گاز جهت محافظت سطح کار از تاثیر گازهای

مثل هلیوم یا آرگون استفاده میشود .در جوشکاری

مضر (مثل هوا) اضافه میشود و به انواع زیر تقسیم

 MIGبا پایه آلومینیومی به علت وجود نور ماوراءبنفش

میشود(:)1

( )UVو اکسیژن ،گاز اوزون ایجاد میشود.

Gas tungsten-Arc welding or Tungsten )2-1

 :MAG (Metal Active Gas) -در این روش عالوه بر

)Inert Gas (TIG

گاز خنثی از گازهای فعال مثل  CO2استفاده میشود و

در این نوع جوش (شکل  ،)4یک الکترود تنگستن
داریم که مصرف نمیشود؛ یعنی برخالف روش قبلی
ذوب نمیشود.
در این جوشکاری ،یک فلز پرکننده و یک گاز خنثی

باعث تولید منواکسیدکربن میشود؛ و در صورت عدم
تهویه مناسب ممکن است غلظت کربوکسیهموگلوبین به
 %28برسد(.)7

(مثل آرگون ،هلیوم) به کار میرود؛ پس الکترود و
تنگستن صرفاً جهت ایجاد قوس الکتریکی سطح کار
استفاده میشود.
گازی هم از اطراف آن وارد میشود تا سطح کار را
تمیز نماید؛ یک فلز پرکننده نیز وجود دارد تا در اثر
حرارت ناشی از قوس ،ذوب شده و عمل جوش انجام
شود.
شکل Gas metal arc welding -9
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Plasma arc welding )2-5

در این نوع جوشکاری منبع حرارتی قوس الکتریکی

اگر ترکیب کربن در آن فلوکس یا صفحه کار باشد
مونواکسیدکربن به وجود میآید(شکل .)7

میباشد منتهی حرارت بسیار باال میباشد .در اثر حرارت
باال و همینطور انقباض ایجاد شده ،گاز به پالسما تبدیل
میکند .در اینجا هم الکترود مصرف شدنی نیست (مثل
تنگستن) ،گاز محافظ ،خنثی و یا مخلوطی از گاز خنثی و
اکتیو میباشد .مراحل این روش تقریباً شبیه به TIG

میباشد ولی در این نوع جوشکاری در نزدیک محل کار
یک  Orificeوجود دارد که از این  Orificeکه در پایین
دستگاه تعبیه شده گاز به حالت پالسما به سطح کار
عرضه میشود(شکل.)6

شکلSubmerged arc welding -9

Arc-air gouging -1

در این نوع جوشکاری نیز همان سیستم کلی قوس
الکتریکی به کار رفته است .در این روش برداشت فلزات
از سطح کار هم صورت میگیرد و شامل ذوب کردن فلز
به وسیله قوس الکتریکی و سپس برداشتن فلز مذاب
توسط جریان نسبتاً قوی هوای فشرده میباشد .شایعترین
الکترود مورد مصرف شامل ترکیبی از کربن و گرافیت
بوده که به طور نرمال با مس پوشش داده شده است .در
شکلPlasma Arc welding -9

Submerged arc welding -3

نوع سوم جوش قوس الکتریکی است .در این نوع،

این پروسه مقادیر زیادی پارتیکل ایجاد میشود .در این
روش سر و صدای زیادی ایجاد میشود (در حدود
()118dbشکل.)1

کل سطح کار زیر یک  Fluxدانهای ذوب میشود .پس
الکترود حرارت را ایجاد میکند .ماده پرکننده هم یک
فلوکس دانهای است که روی سطح کار ریخته میشود.
الکترود هم پشت سر آن حرکت میکند .نوک الکترود
داخل فلوکس غوطهور است .پس اوالً خود قوس به
شکل برق و نور دیده نمیشود ثانیاً فیوم کمی هم ایجاد
میشود .آالیندهها هم به نوع  Fluxبستگی دارد .وقتی
حاوی ترکیبات سیلیس باشد تترافلوراید سیلیکون به
وجود میآید.

شکلArc-air gouging -9
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لحیمکاری ()Soldering and Brazing
 Brazingپروسهای است که فلزات به وسیله فلز فیلر
ذوب شده در دمای بیش از  ،438ºcگرم شده و به هم
متصل میشوند .در این فرآیند هیچگونه ذوبی در قطعات
شکلsoldering -2

ذوب میرسد Soldering.شبیه  Brazingاست با این
تفاوت که از فلز فیلری استفاده میشود که نقطه ذوب زیر
 438ºcدارد .برخالف تصور عامه اتصال ناشی از
لحیمکاری بسیار مستحکم بوده است(شکلهای  1و.)18
مزایای لحیمکاری نسبت به جوشکاری:
 در این روش به دلیل ذوب نشدن قطعه اصلی هیچآسیب یا تغییر شکلی در آن ایجاد نمیشود.
 به علت کنترل و ظرافت باال محل اتصال بسیار ظریفو یکنواختتر حاصل میشود.

شکلbrazing -11

 به دلیل ظرافت باال در این روش نیاز به عملیاتهایپس از تولید مانند ماشینکاری و غیره وجود ندارد .
 اتصال فلز به غیر فلز توسط این روش بسیار آسانتراست.
 -به دلیل حرارت پایین در حین کار میزان اعوجاج نسبت

مواجهات شغلی در صنعت جوشکاری
مواجهات شغلی جوشکاری به دو دسته کلی ،عوامل
آسیبرسان شیمیایی و فیزیکی تقسیم میشود(.)1
در جدول  1مواجهات شغلی با عوامل آسیبرسان

به جوشکاری ناچیز است.

فیزیکی و شیمیایی در روشهای مختلف جوشکاری ،ذکر

 -اتصال قطعات پیچیده و چند تکه با این روش بسیار

شده است.

مقرون به صرفه است.

عوامل آسیبرسان شیمیایی ()Chemical Hazard

 -فلز و یا آلیاژ لحیمکاری میتواند به صورت پوشش و

عوامل آسیبرسان شیمیایی در جوشکاری بستگی

یا غالف بر روی سطح کار اعمال شود.

دارد به تکنیک جوشکاری ،فلز مورد استفاده و اجزاء

 -امکان اعمال این روش در تولید انبوه و قابلیت

فلزی الکترود جوشکاری ،اینکه جوشکاری در محیط باز

هماهنگسازی سریع و آسان است.

انجام شده یا بسته و آیا تهویه فراهم است یا خیر.

از معایب این روش میتوان به مواردی همچون:

خطرات بهداشتی و اثرات گازها ،بخارات و فیومهای

 -استحکام پایینتر نسبت به اتصاالت حاصله از

جوشکاری به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله :مدت

جوشکاری (به طور کلی استحکام لحیم کمتر از قطعه

زمان مواجهه با آنها ،نوع فرایند جوشکاری ،شرایط محیط

اصلی و باالتر از آلیاژ لحیم است).

کار و اقدامات حفاظتی( .)1،3،18،11،12شایعترین

 -عدم کارایی در شرایط سرویس با دمای باال-.

مواجهات با فیوم فلزات و گازها در متداولترین

 -سطح قطعات جهت لحیمکاری باید کامالً تمیز

روشهای قوس جوشکاری در الگوریتم زیر (شکل)11

باشد(.)1

آورده شده است(.)15
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جدول  -1مواجهات شغلی با عوامل آسیبرسان فیزیکی و شیمیایی در انواع روشهای جوشکاری
PAW1

SMAW2
GTAW3
GMAW4

SAW

ارگونومیک

+

+

+

+

شوک الکتریکی

+

+

+

_

نور مرئی

+

+

_+/

+

اشعه ماوراءبنفش

+

+

_+/

_

استرس حرارتی

+

+

+

+

سر و صدا

+

_

_

_

دود و دمه و گازها

+

+

_+/

+

gas Metal Arc Welding
submerged Arc Welding
6
Oxyfuel Arc Welding

Oxyfuel

1

plasma Arc Welding
Shielded Metal Arc Welding
3
gas Tungsten Arc Welding

2

شکل -11مواجهه با عوامل آسیبرسان شیمیایی (فیوم فلزات و گازها) در روشهای مختلف جوشکاری با قوس الکتریکی

فیوم فلزات ()Fumes
بیشترین منبع منفرد فیوم جوشکاری ،فلز فیلر است.

ریز ،متراکم شده و در مجاورت اکسیژن هوا اکسید

سایر منابع فیوم شامل فلز پایه ،پوشش روی فلز پایه

میشود؛ بنابراین عمده فیومها ،اکسیدهای فلزاتی هستند

 ،Fluxپوشش الکترود میباشد .بنابراین اجزا فیوم ممکن

که در ساخت سیم الکترود مصرفی به کار میروند.

است دارای مواد شیمیایی مختلف باشد .فیوم در واقع فلز

استیل ضدزنگ ( )Stainless steelحاوی کروم و

جامدی است که در هوا معلق است و هنگامی تشکیل

نیکل میباشد چون تقریباً  %11کروم و  %11نیکل را برای

میشود که فلز بخار شده به صورت پارتیکلهای بسیار

افزایش مقاومت در برابر سایش به این فلزات اضافه
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میکنند .فیومی که طی جوشکاری استیل ساده ( Mild

طور مستقیم روی محل جوش در برابر اکسیژن و نیتروژن

 )Steelایجاد میشود عمدتاً (بیش از  )%18اکسیدآهن

هوا ،محافظت میشود؛ بنابراین گاز شیلدینگ باعث

است ،کروم و نیکل نیز یا اصالً وجود ندارد یا به مقدار

شدیدتر شدن اشعه ماوراءبنفش شده و تشکیل

کم وجود دارند.

فتوشیمیایی گازهای فتوتوکسیک مثل اکسیدهای نیتروژن

گازها ()Gases
سطح قابلتوجهی از گازهای توکسیک (مثل
مونوکسیدکربن ،اوزون و اکسیدهای نیتروژن) طی پروسه
معمول قوس جوشکاری و یا از عناصر گاز محافظ
تشکیل میشود .در  ،GMAWگاز شیلدینگ به کار
میرود تا میزان اکسیداسیونی که طی پروسه جوشکاری،
ممکن است رخ دهد کاهش یابد و نهایتاً از نتیجۀ
جوشکاری و اتصال حاصله ،محافظت به عمل آید .فلز
ذوب شده که طی جوشکاری ایجاد میشود ،به وسیله به

 CO2موجود در گاز شیلدینگ گاهی کاهشیافته و به
گاز پایدارتر ولی سمیتر یعنی  COتبدیل میشود .از
طرفی حاللها (مثل تریکلرواتیلن و تتراکلرواتیلن) برای
چربیزدایی فلزات به کار میرود و طی انجام جوشکاری
ممکن است اشعه ماوراءبنفش با بخار این حاللها واکنش
داده و تعدادی از گازهای توکسیک مثل فسژن ،فسفین و
کلرین ایجاد کند( .)15در جدول  2اثرات توکسیک برخی
از آالیندهها به اختصار آورده شده است.

کار بردن مخلوط گاز خنثی (آرگون ،هلیوم )CO2 ،به
جدول -2محدوده مجاز مواجهه ،منابع تولید و عالئم انواع مواد آسیبرسان شیمیایی در پروسه جوشکاری
نوع آالینده

TLV-TWA1

منابع

اثرات ،عالئم و نشانههای مواجه

ترکیبات آلومینیوم در آلیاژهایی از
آلومینیوم

3

قبیل  ٬Inconelsمس ،روی،

محرک و سوزشآور ریه

آهن ،منیزیم ،برنج و فلزات

(در بین فیومهای فلزی کمترین خطر را داراست)

پرکننده (بتونه) وجود دارد.
بریلیوم
اکسیدهای
فیوم )(mg/m3

کادمیوم

کروم

8/882

عامل استحکامکننده در آلیاژهای

تب فیوم فلزی ،سرطانزا ،سایر اثرات مزمن شامل آسیب به

STEL2:8/81

مس ،منیزیم ،آلومینیوم است.

مجراهای تنفسی است.

فوالد زنگنزن ،فلزات آبکاری و

تحریک و سوزش سیستم تنفسی ،جراحت و خشکی گلو ،درد

آلیاژهای روی حاوی کادمیوم

در قفسه سینه و تنفس سخت ،اثرات مزمن آن شامل

است.

آسیبهای کلیوی و آمفیزم است .مظنون به سرطانزایی است.

بیشتر در فوالد زنگنزن آلیاژهای

افزایش خطر سرطان ریه ،در بعضی از افراد سبب افزایش

سخت ،فلزات آبکاری و سیم

تحریک و سوزش پوست میشود .نوع کروم شش ظرفیتی آن

جوش یافت میشود.

سرطانزا است.

8/882

8/81

در آلیاژهای ( Monelآلیاژی از
مس

8/2

مس و کبالت که در برابر

تب فیوم فلزی ،اثرات حاد آن شامل تحریک و سوزش

خوردگی مقاوم است) ،برنج ،برنز

چشمها ٬بینی گلو و حالت تهوع و استفراغ است.

و سیم جوش وجود دارد.
فلوراید

در اکثر پوشش الکترودها وجود
2/3

دارد و عامل گدازآور در آلیاژهای
کمآهن و پرآهن است.

اثرات حاد آن شامل تحریک و سوزش چشمها ،بینی و گلو
است .نتیجه مواجهه طوالنیمدت با آن ایجاد مشکالت
استخوانی و مفصلی است .مواجهه زیاد با آن میتواند باعث
اثرات مزمن از قبیل ادم ریوی و راش پوستی شود.
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نوع آالینده
اکسیدهای
آهن

TLV-TWA1

منابع
در تمامی فرایندهای جوشکاری

3

آهن و فوالد عامل اصلی آلودگی
است.

اثرات ،عالئم و نشانههای مواجه
اثرات حاد آن شامل تحریک و سوزش بینی و ریه است که
پس از قطع مواجهه برطرف میشود .باعث بیماری
سیدروزیس میشود که تأثیرات خطرناکی بر ریه ندارد ولی
ذرات ریز آن در ریه تهنشین میشوند.

(استر) فوالد و فرایند لحیمکاری

و ظرفیت فکری و روانی است که میتواند سبب مسمومیت

یافت میشود.

ناشی از سرب شود.

سرب

8/83

منگنز

8/2

مولیبدن

18

نیکل

8/1

وانادیوم

8/83

اکسیدهای

3

در گالوانیزه و فلزات روکشدار

روی

STEL:18

کاربرد دارد

در بیشتر پروسههای جوشکاری
مخصوصاً در فوالدهای کششی
( )Tensilوجود دارد.

تب فیوم فلزی ،اثرات مزمن آن میتواند شامل ایجاد مشکالتی
در سیستم عصب مرکزی شود.

در آلیاژهای فوالد ،آهن و نیکل

اثرات حاد آن شامل تحریک و سوزش چشمها ،بینی ،گلو و

یافت میشود.

کوتاهی تنفس است.

در فوالدهای زنگنزن و آلیاژهای
٬Monel ٬Inconel
Hastelloyو در دیگر آلیاژها٬

است .افزایش ریسک سرطان نسبت به سایر جوشکاریها و

سیم جوش و فوالد روکشدار

موثر در ایجاد درماتیت و مشکالت ریوی.

اثرات حاد آن شامل تحریک و سوزش چشمها ،بینی و گلو

وجود دارد.

مونواکسید
کربن

23

در آلیاژهای نیکل و بعضی از
آلیاژهای فوالد و آهن وجود دارد.

از قوس جوشکاری به وجود
میآید.

اثرات حاد آن تحریک چشمها ،بینی و مجاری تنفسی است.
اثرات حاد آن شامل برونشیت ،رتینیت ،پنومونی و افزایش
مایع داخل ریه است.
تب فیوم فلزی
با سرعت داخل رگهای خونی جذب شده سبب سردرد
سرگیجه و سستی میشود .غلظت زیاد آن میتواند سبب
بیهوشی و در نتیجه مرگ شود.
حاصل مواجهه کوتاهمدت آن سوزش و تحریک چشمها و

هیدروژن
گازها ()ppm

فلوراید

5

از تجزیه روکش الکترودها به

مجاری تنفسی است .مواجهه زیاد با آن میتواند سبب

وجود میآید.

آسیبهای ریوی کلیوی ،استخوانی و کبدی شود .اثرات مزمن
آن سوزش مزمن بینی ،گلو و برونشیت است.

اکسیدهای

5

نیتروژن

STEL:3
Heavy
work: 8/83

ازن

Moderate
work:8/81
Light work:

8/1

از قوس جوشکاری به وجود

در کمترین غلظتها( )28- 23 ppmسبب تحریک و سوزش

میآید.

چشمها بینی و گلو میشود .اثرات مزمن آن شامل مشکالت
ریوی از قبیل آمفیزم است.

از قوس جوشکاری مخصوصاً در
طول قوس پالسما و جوشکاری
 MIG/MAGبه وجود میآید

اثرات حاد آن شامل افزایش مایع درون ریه و هموراژی است.
در غلظتهای خیلی کم (مانند  )1ppmسر درد و خشکی
چشمها ایجاد میشود .اثرات مزمن آن شامل تغییرات قابل
توجه در عملکرد ریه است.
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منابع

TLV-TWA1

اثرات ،عالئم و نشانههای مواجه

از پوشش فلزات دارای رنگ (پایه
آلدهیدها
(فرمالدهید)

رنگ و پیگمانها) متصاعد
23

میشود .همچنین در حاللهای

محرک و سوزشآور چشمها و مجاری تنفسی

آلی روغن چربی ،گریس وجود

دیایزوسیانا
بخارات آلی )(ppm

ت

-

از فلزات رنگ شده توسط

اثرات حاد آن شامل تحریک و سوزش چشمها ،بینی و گلو

رنگهای پلیاورتان متصاعد

است .امکان ایجاد حساسیت ،ایجاد نشانههای آسم یا دیگر

میشود.

آثار حساسیتی حتی در مواجهه بسیارکم وجود دارد

از فلزاتی که هنوز اثر پاک کردن
1

روغن ،گریس هنوز روی آنها

فسژن

باقی مانده متصاعد میشود.
TLV-C3:8/1

فسژن از واکنش حاللها و

تحریک و سوزش شدید در چشمها ،بینی و سیستم تنفسی،
نشانههای آن معموالً دیر ظاهر میشوند.

تشعشع جوشکاری ایجاد میشود.
از واکنش پوششهایی که مانع
فسفین

8/5

زنگ زدن فلزات (زد زنگها)

اثرات حاد آن شامل تحریک و سوزش چشمها و بینی است.

میشوند و تشعشع جوشکاری

به کلیهها و دیگر ارگانها نیز آسیب میرساند.

ایجاد میشوند.
1

TLV-TWA: Threshold Limit Value- Time Weighted Average
STEL: Short Time Exposure Level
3
TLV-C: ThresholdLimit Value-Ceiling
2

انواع بیماریهای تنفسی در جوشکاران
 -1رینیت

 -3برونشیت مزمن و آمفیزم

عارضه رینیت در جوشکاری فوالد حاوی منگنز،

در جوشکاری فوالد معمولی ،فوالد ضدزنگ و

جوشکاری فوالد ضد زنگ و تماس با کلوفونی در طی

آلومینیوم ،آمفیزم و برونشیت مزمن دیده شده است .میزان

لحیمکاری ممکن است ایجاد شود(.)1

برونشیت مزمن در جوشکاران نسبت به افراد کنترل بیشتر

 -2آسم

دیده میشود؛ و کاهش تدریجی شاخصهای ریوی

در اثر جوشکاری فوالد ضد زنگ به علت وجود

Forced Expiratory Volume in one ( FEV1

کروم شش ظرفیتی ،تماس با کلوفونی و یا ایجاد کلرید

 )secondو Forced Expiratory ( FEF25-75%

آمونیوم و کلرید روی در لحیمکاری ،مواد آزاد شده از

 )Flow over the middle half of the FVCدر

تجزیه رنگها (ایزوسیانات) در طی جوشکاری ،آسم

جوشکاران دیده شده است(.)2،12،13-11

دیده میشود.

 -1ادم ریوی

در جوشکاری ( MIGبا پایه آلومینیوم) به علت

در جوشکاری  Flame cuttingو ،Gas welding

وجود غلظت باالی اوزون نیز حمالت انسداد برونکیال

ادم ریوی مشاهده میشود NO2 .با غلظت باال و استنشاق

دیده میشود.

اوزون در جوش  Shielded & Gas Arcباعث ادم

جوشکاری روی تانکرهایی که در آن اسید نگه داشته

ریوی میشود .این موضوع در مورد جوشکاری TIG

میشده است ،میتواند باعث هایپراکتیویتی پایدار راههای

آلومینیوم که باعث تولید اوزون با غلظت باال دیده میشود

هوایی شود(.)1،14

نیز صدق میکند .در طی جوشکاری به علت به وجود
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دارد.
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آمدن غلظت باالی اکسیدکادمیوم و همچنین در طی

کاری کنترل شده یا محل کار واقعی) ،تفاوت در شدت

جوشکاری در محیط حاوی هیدروکربنکلرینه (به علت

مواجهه با فیوم جوشکاری ،تفاوت در پروسه جوشکاری،

به وجود آمدن فسژن) نیز ادم ریوی دیده میشود(.)1

مدت مواجهه ،تهویه محل کار و همچنین سایر

 -9پنومونی

فاکتورهای مخدوشکننده مثل سیگار کشیدن مربوط

جوشکاران رخ میدهد و این باعث افزایش فرکانس،

شده است که جوشکاران در معرض خطر کاهش

مدت و شدت عفونت دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی در

شاخصهای عملکرد ریوی قرار دارند و همچنین ارتباط

آنها میشود()11؛ به همین دلیل جوشکاران و سایر

دوز -پاسخ بین سابقه کاری جوشکاری و میزان کاهش

کارگرانی که در معرض فیوم فلزات هستند ،باید یک دوز

مقادیر ریوی گزارش شده است(.)2،12،17،11

واکسن پنوموکوک پلی ساکاریدی  25ظرفیتی ()PPV25

 -11اختالل در سیستم عصبی

را دریافت کنند(.)28
 -9پنوموکونیوز

بر اساس مطالعات انجام شده ،منگنز موجود در فیوم
فلزات باعث نوروتوکسیسیتی و کاهش عملکرد سیستم

جوشکاران به علت مواجهه با اکسید آهن دچار

اعصاب مرکزی به خصوص کاهش قدرت شناختی

سیدروزیس میشوند .جوشکاران عالوه بر اکسید آهن با

میشود .بر اساس این تحقیقات شیوع پارکینسونیسم در

دی اکسید سیلیکون غیر بلوری و آزبست ،فلوراید،

جوشکاران باالتر از حد طبیعی گزارش شده

آلومینیوم ،کروم ،کادمیوم ،منگنز ،نیکل ،اوزون ،فسژن و

است(.)24،23

دی اکسید نیتروژن مواجهه دارند که ترکیب این مواد و

 -11اختالالت قلبی عروقی

استنشاق غلظت باالی فیوم جوشکاری در شرایط کاری

بر اساس فرضیات موجود ،وجود زینک اکساید و

بد ،طی سالهای زیاد میتواند باعث فیبروز ریوی

دیگر آالیندههای تنفسی موجود در فیوم فلزات باعث

شود(.)1،21

افزایش غلظت اینترلوکین  )IL-6( 6در پالسمای خون

 -9تب استنشاقی ناشی از فیوم فلزات ( MFF: Metal

میشوند .این فاکتور محرک هپاتوسیتها در تولید و

)Fume Fever

ترشح فیبرینوژن میباشد که خود عامل مهم و شناخته

تقریباً  %48جوشکاران باالی  58سال دچار MFF

شدهای در افزایش ریسک بیماریهای عروق کرونر و

شدهاند و شایعترین علت ،جوشکاری فوالد گالوانیزه (به

سکته قلبی میباشد(.)26-21

علت وجود روی) میباشد(.)3،22

عوامل آسیبرسان فیزیکی )(Physical Hazards

 -9کانسر ریه
جوشکاری جزء گروه  IARC 2Bمیباشد که احتماالً
به خاطر وجود کروم و نیکل در استیل ضدزنگ است.
اثرات مخدوشکننده سیگار و آزبست تعیین قطعی رابطه
را مشکل میکند()11،25
 -2کاهش عملکرد ریه
اثرات استنشاق فیوم جوشکاری روی فانکشن ریه
جوشکاران متفاوت است و این تفاوت را به عواملی
همچون محل انجام مطالعه (در آزمایشگاه یا محیطهای

استرس گرمایی
گرمای شدید و جرقههای ناشی از جوشکاری ممکن
است باعث سوختگی شود .جراحات چشمی نیز از تماس
با خاکستر داغ ،تراشه فلزات ،جرقهها و الکترودهای داغ
حاصل میشود ،به عالوه ،تماس طوالنیمدت با گرما
منجر به استرس حرارتی در فرد خواهد گردید.
جوشکاران بایستی از عالئمی همچون خستگی ،سرگیجه،
کم اشتهایی ،تهوع ،درد ناحیه شکمی و بیحوصلگی
آگاهی داشته باشند .تهویه ،جداسازی و ایجاد فاصله
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زیبا لوکزاده و همکاران
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مناسب با منبع حرارتی ،رعایت فواصل استراحت و

 -استفاده از زیرپایی هنگامی که فرد به مدت طوالنی به

نوشیدن مایعات مناسب میتواند افراد را در برابر خطرات

حالت ایستاده کار میکند.

مرتبط با گرما محافظت نماید(.)3،21

 -قرار دادن ابزارآالت و مواد در ارتفاع مناسب

تماس با اشعه ماوراءبنفش نیز باعث سوختگی پوست
سرطان پوست را افزایش میدهد(.)21
سر و صدا
سر و صدای زیاد در محیط خصوصاً زمان استفاده از
جوشکاری قوس پالسما ممکن است به سیستم شنوایی
آسیب برساند ،همچنین عامل ایجاد استرس و فشار خون
و یا گاهی بیماریهای قلبی میباشد .کار کردن
طوالنیمدت در محیط دارای سر و صدای زیاد باعث
ایجاد خستگی ،حالتهای عصبی و بیحوصلگی افراد
میشود(.)3،21
اگر افرادی در یک محیط پر سر و صدا کار میکنند
کارفرما باید از استاندارد سر و صدای  OSHAبرای
ارزیابی میزان سروصدا و تعیین زمان مواجهه استفاده
نماید .اگر سر و صدا به طور متوسط در هشت ساعت به
 13دسیبل میرسد ،کارفرما باید برای فرد جوشکار
گوشی مناسب تهیه کند و ساالنه او را تحت معاینات
پزشکی قرار دهد(.)21
آسیبهای عضالنی -استخوانی
در بین جوشکاران شکایت از بیماریهای عضالنی-
استخوانی نظیر صدمات در ناحیه پشت بدن ،درد شانه،
کاهش قدرت ماهیچهها ،درد مچ ،سفید شدن انگشتان و
بیماری ناحیه زانو بیشتر دیده شده است.
وضعیت فرد هنگام کار کردن (مخصوصاً هنگام قرار
گرفتن قطعه در باالی سر ،وجود لرزش در حین کار و
حمل بارهای سنگین) نیز در بروز اختالالت و
بیماریهای فوق مؤثر است .این مشکالت را با روشهای
زیر میتوان کاهش داد:
 حمل به روش مناسب عدم کار طوالنی در یک حالت -کار در ارتفاع مناسب

میدان الکترومغناطیسی
میدان الکترومغناطیسی شامل نور مرئی ،اشعههای
ماوراءبنفش و مادونقرمز میباشد .شدت نور متصاعد
شده از قوس الکتریکی جوشکاری باعث صدمه دیدن
شبکیه چشم میشود ،در حالیکه اشعه مادون قرمز باعث
آسیب قرنیه و ابتال فرد به بیماری آب مروارید خواهد
شد .نور نامرئی ماوراءبنفش حاصل از قوس الکتریکی
حتی در زمان بسیار کوتاه (کمتر از یک دقیقه) نیز باعث
بیماری برقزدگی چشم میشود.
عالئم این بیماری معموالً ساعتها پس از تماس با
اشعه ماوراءبنفش بروز میکند و شامل احساس وجود
شن و ماسه در چشم ،تاری دید ،درد شدید ،ریزش اشک
از چشم ،سوزش و سردرد میباشد.
قوس الکتریکی بر مواد و اجسام موجود در محیط نیز
اثر داشته و دیگر افراد مجاور محل جوشکاری را نیز
تحت تأثیر قرار میدهد .در حدود نیمی از بیماری
برقزدگی چشم در افرادی ایجاد میشود که در محل
حضور داشته ولی جوشکاری نمیکنند .افرادی که دائماً
بدون حفاظت مناسب در محیط دارای اشعه ماوراءبنفش
کار میکنند ممکن است دچار آسیبهای دائمی چشم
شوند .خطرات ناشی از اثرات مضر تشعشعات
جوشکاری و پرتاب ذرات مذاب به چشم را میتوان با
استفاده از شیشههای فیلتر رنگی با دانسیته مخصوص که
شدت نورمرئی را نیز کاهش میدهد برطرف نمود .برای
کالهها و ماسکهای جوشکاری یک فیلتر شیشهای رنگی
و یک شیشه شفاف نسبتاً ارزان قیمت به عنوان محافظ
روی شیشه رنگی پیشبینی شده است(شکل.)58()12
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چوب ،کاغذ ،منسوجات مواد پالستیکی ،مواد شیمیایی و
گرد و غبار قابل احتراق وجود نداشته باشد (بخارات
میتوانند چند صد متر پراکنده شوند) .موادی را که
نمیتوان از محیط خارج نمود بایستی با مواد مقاوم در
مرور ،پنجرهها ،شکافها و منفذها نیز بایستی پوشانده

خطرات ایمنی جوشکاری

شوند .هیچگاه روی مخازنی که حاوی مواد قابل اشتعال

الف-خطرات الکتریکی

یا احتراق هستند جوشکاری انجام نشود مگر اینکه کامالً

اگر چه در جوشکاری از برق با ولتاژ کم استفاده

آنها را تمیز نموده و با یک گاز بی اثر پر کرده باشند ،در

میشود ،ولی خطر شوک الکتریکی همچنان وجود دارد؛

غیر این صورت احتمال وقوع انفجار ،آتشسوزی یا

شرایط محیط جوشکاری (مثل محیطهای مرطوب) نیز

پخش بخارات سمی وجود دارد .مخازن دارای مواد

ممکن است خطر شوک الکتریکی را تشدید کند .گاهی

ناشناخته باید به عنوان مواد قابل اشتعال یا احتراق در نظر

اوقات ممکن است یک شوک ضعیف منجر به سقوط یا

گرفته شوند .قبل از خروج از محل کار و حداقل سی

حوادثی نظیر آن شود ولی شوکهای شدید میتوانند حتی

دقیقه پس از اتمام کار بایستی محیط را از نظر وجود

سبب ضربه مغزی و مرگ فرد گردند.

آتش بازبینی نمود .وسایل اطفاء حریق نیز بایستی در

برای محافظت از شوک الکتریکی بایستی از دستکش
خشک استفاده نمود .همچنین جوشکار باید کفشهای
دارای کفی یا زیره پالستیکی بپوشد و یا از یک الیه عایق
مثل یک تخته خشک یا کفپوش الستیکی برای
جلوگیری از انتقال جریان برق استفاده نماید.

دسترس باشند(.)51
کاهش خطرات مواجهات جوشکاری
قبل از آغاز جوشکاری الزم است خطرات مختص
این عملیات ،شناسایی شوند.
این خطرات بسته به نوع جوشکاری ،مواد به کار

قطعاتی که مورد جوشکاری قرار میگیرند و همه

رفته (فلزات اصلی ،پوشش سطح ،الکترودها) و شرایط

قسمتهای بدنه وسیله انتقال برق نیز باید اتصال به زمین

محیط کار (فضای آزاد یا بسته) متفاوت هستند .همچنین

داشته باشند .روکش نگهدارندههای الکترودها و کابلهای

تحقیق و بررسی در مورد برگههای اطالعات ایمنی مواد

برق بایستی خشک و در وضعیت مناسبی باشند.

( )Material Safety Data Sheat; MSDSجهت

الکترودها را نباید با دست بدون دستکش یا دستکش

شناسایی مواد خطرناک مورد استفاده در جوشکاری و

خیس یا هنگامی که فرد روی سطوح خیس یا سطوح

محصوالت برش و فیومهای تولیدی بسیار مهم و حائز

دارای اتصال به زمین قرار دارد ،عوض نمود(.)58

اهمیت میباشد .پس از تعیین و شناسایی خطرات،

ب-آتشسوزی و انفجار

میتوان روشهای مناسب کنترلی را به کار گرفت که

حرارت زیاد و جرقههای تولید شده در جوشکاری

خالصه آن در جدول شماره  ،)52(5به اختصار ذکر شده

میتواند منجر به بروز آتشسوزی گردد و یا اگر

است.

جوشکاری در مجاورت مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال

کنترلهای مهندسی و روندهای کاری ایمن

انجام گیرد احتمال وقوع انفجار وجود دارد.

 -1جایگزینی

جوشکاری یا برش فلزات تنها بایستی در مواقعی

مواد خطرناک را باید با موادی که خطر کمتری دارند

انجام شود که مواد قابل اشتعال نظیر ضایعات مواد،

جایگزین کرد؛ بدین منظور میتوان :از آلیاژ نقره بدون
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برابر شعله به طور کامالً محکم پوشاند .درهای عبور و
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کادمیوم برای لحیمکاری استفاده نمود ،از الکترود و

فوت مکعب برای هر جوشکار ،جوشکاری در اتاقی که

دستکشهای فاقد مواد آزبستی استفاده کرد.

ارتفاع سقف آن کمتر از  16فوت باشد ،جوشکاری در

 -2تهویه

فضای تنگ و محدود و به نحوی که راه تهویه مسدود
شده باشد

استانداردهای تهویه صنعتی سازمان ایمنی و
(:)33))OSHA

میتوان یا به صورت تهویه موضعی و یا به صورت تهویه

 -سپرهای جوشکاری که نزدیک کارگران وجود دارد تا

عمومی انتخاب کرد.
در تهویه موضعی ،استفاده از یک هود متحرک با یک

آنها را از نور ماورایبنفش ناشی از قوس الکتریکی
محافظت کند ،باید به صورتی باشد که از تهویه جلوگیری

محفظه ثابت قابل قبول است .محفظه باید به نحوی

نشود .

ساخته شده باشد که سرعت جریان هوا در محدوده

 -در شرایط زیر استانداردهای مورد نیاز جهت تهویه

شخص جوش کار حداقل برابر با  188فوت در دقیقه
باشد.

فضای جوشکاری و برشکاری فلزات نمیتواند مورد
استفاده قرار گیرند :جوشکاری در فضای کمتر از  18هزار

جدول  -3روشهای کنترل مواجهات کارگران جوشکار
منبع

 جایگزینی


کنترل فرایند



ماده مصرفی

مسیر

 جداسازی


تهویه اتوماتیک



تنظیم محیطهای کاری

 تهویه



گاز مورد استفاده





روش جوشکاری

خارجسازی منبع آلودگی





تکنیکهای جدید جوشکاری

تهویه موضعی



تهویه عمومی

پایش محیطی :اولین گام در ارزیابی میزان

پایش محیطی :ارزیابی دورهای تهویه

مواجهه با فیوم فلزات در مقایسه با مقادیر

محیط ،جهت رعایت کنترل مواجهه با

استاندارد

آالیندههای کمتر از حد استاندارد

آموزش انجام صحیح جوشکاری
نگهداری تجهیزات

کارگر

آموزش روشهای کنترلی با استفاده از
تهویه هنگام انجام جوشکاری
نگهداری تجهیزات تهویه

 انجام صحیح جوشکاری


وسایل حفاظت فردی



پایش سالمت

 رعایت بهداشت و نظافت محیط کار

پایش محیطی :اطمینان از کفایت فاکتور حفاظت
رسپیراتورهای مورد استفاده
آموزش کارگر در موارد انجام صحیح جوشکاری،
استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی ،بهداشت
فردی ،پایش پزشکی
استفاده و نگهداری از وسایل حفاظت تنفسی
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نکته مهم این جاست که میزان جریانی که از داخل
هود عبور میکند هدف استاندارد نیست ،بلکه هدف،
هوایی است که از محدوده تنفسی گارگر عبور
میکند(شکلهای .)15،14

 -3حفاظگذاری
جهت حفاظت افراد دیگری که در محل کار حضور
شکل -13نمونهای از تهویه موضعی در جوشکاری

دارند در برابر امواج جوشکاری ،گرما و پراکندگی ذرات
داغ ،میتوان از دیوارههایی با پوشش مناسب استفاده
نمود .کابین یا اتاقک جوشکاری باید دارای رنگ با
روکش مات باشد که امواج ماوراءبنفش را منعکس نکند
(مشابه پوششهایی که دارای اکسیدتیتانیوم یا اکسید روی
میباشند).
جهت کاهش میزان سر و صدا نیز میتوان صفحات

شکل -11نمونهای از تهویه موضعی در جوشکاری

 -اگر از تهویه استفاده نشود ،باید ماسکهای تنفسی

آکوستیکی را ما بین کارگر و منبع صوت قرار داده و یا
اینکه ماشینآالت را در محل محصوری قرار داد(.)51
 -1لوازم حفاظت انفرادی

مجهز به لولههای هوا یا  Air supplierمورد استفاده قرار

برای محافظت سر و صورت از تراشههای داغ

گیرد در مناطق بسیار خطرناک که آلودگی هوا سریعاً

جوشکاری ،بایستی از کاله و یا نقاب صورت استفاده

افزایش مییابد ،استفاده از ماسک تنفسی متصل به منبع

نمود .در شکل  16نمونههایی از این ماسکهای

هوای قابل استنشاق Self-Contained Breathing

جوشکاری نشان داده شدهاند .یک ماسک دستی

) )Apparatus: SCBAضروری است(شکل.)13

جوشکاری همانطوری که سر و صورت جوشکار را

همچنین باید یک ایستگاه کمکهای اولیه برای نجات

محافظت میکند دیگر دست او را نیز حفاظت میکند.

و تضمین ایمنی کارگرانی که در فضاهای بسته کار

ماسک دستی دارای دستهای عایق است که جوشکار را در

میکنند ،وجود داشته باشد .برای انجام تهویه در فضاهای

مقابل حرارت و جریان الکتریکی محافظت مینماید.

بسته نباید از اکسیژن استفاده شود.

دسته ماسک جوشکاری ممکن است داخل محفظه یا

 -در عملیات جوشکاری فلزات سمی ویژه ،حتی بدون

خارج آن باشد در صورتیکه دسته در بیرون ماسک باشد

توجه به اندازه اتاق کار و دیگر شرایطی که لزوم استفاده

بایستی به حفاظی که بتواند دست را در مقابل حرارت و

از هواکش را مقرر میکند ،هواکش مکنده موضعی یا

نور قوس محافظت کند ،مجهز باشد.

وسایل حفاظت فردی دستگاه تنفسی مورد نیاز است.
 در جوشکاری یا برشکاری فلزاتی چون سرب،بریلیوم ،کادمیوم ،جیوه و فوالد ضدزنگ استفاده از تهویه
موضعی و ماسکهای تنفسی مجهز به لوله متصل به
هوای قابل استنشاق ( )SCBAالزامی است.

شکل -19ماسک جوشکاری دستی
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 .2سوابق شغلی فرد جوشکار

جنس کامالً عایقی باشد و این عایقها نبایستی جاذب

 .5معاینه بالینی عمومی :تاکید بر معاینه دقیق ریهها،

رطوبت باشند زیرا در صورت جذب عرق بدن هادی

پوست ،چشم ،قلب و شنوایی

میشوند.

 .4آزمایشات پاراکلینیک:

وضعیت قرار میگیرد(شکل  ،)17وضعیت پایین برای کار
جوشکاری و وضعیتی که قاب به دور محور ،باال زده
شود؛ این حالت برای زمانی است که جوشکار
جوشکاری نمیکند و بتواند دید داشته باشد .بعضی از
جوشکاران ترجیح میدهند که از ماسک دستی به جای
کاله جوشکاری استفاده نمایند زیرا ماسک دستی برای
آنها کمتر خستهکننده است و این در حالی است که اگر
جوشکار از کاله محافظ استفاده نماید هر دو دست او نیز
آزاد است(.)51

Urine Nitrogen), Creatinine, Urine Analysis

 .6عکس رادیوگرافی قفسه سینه که در زمان بدو استخدام
و در صورت عدم وجود بیماری به صالحدید پزشک
مربوطه هر پنج سال تکرار گردد.
 .7اسپیرومتری
 .1معاینه دید چشم (حدت بینایی ،دید رنگ)
 .1ارزیابی نحوه استفاده صحیح از رسپیراتور
 -9آموزش کارگران
همه جوشکاران باید در مورد استفاده ایمن از وسایل
و انجام اعمال ایمن و نحوه کار در شرایط اضطراری
آموزش ببینند؛ همچنین با توجه به تأثیر فزاینده مصرف
سیگار بر عوارض مواجهات استنشاقی جوشکاران،
آموزش قطع مصرف سیگار در محیط کار نیز ضروری
میباشد(.)2

شکل -19کاله محافظ جوشکاری

-9معاینات پزشکی
به علت ازدیاد انتشار مواد خطرناک در فضای اطراف
جوشکاری  OSHAپیشنهاد میکند که همه کارگرانی که
در معرض فرایند جوشکاری هستند حداقل سالی یکبار
تحت معاینات پزشکی قرار گیرند و عالوه بر آزمایشات
عادی و معمولی ،ریهها ،پوست ،چشم ،قلب و شنوایی
آنها نیز مورد معاینه قرار گیرد(.)54
استفاده از پرسشنامه عالیم تنفسی در معاینات دورهای

-9قوانین و استانداردها
 OSHAاستانداردهایی را ارائه نموده است که
بسیاری از جوانب جوشکاری از قبیل جوشکاری ایمن،
جوشکاری در فضاهای بسته ،نگهداری گازهای تحت
فشار ،ایمنی وسایل برقی ،اطفاء حریق ،تهویه ،وسایل
حفاظت فردی و آموزش کارگران را دربرمیگیرد(.)58
حدود تماس شغلی
 OSHAدر مورد کل ترکیب دودهای جوشکاری
استانداردی ارائه نکرده ،ولی برای هر یک از مواد

و انجام سالیانه اسپیرومتری برای جوشکاران ضروری به

تشکیلدهنده دودها استانداردهایی تنظیم نموده است.

نظر میرسد( .)2پروتکل Bonneville Power ( BPA

تهویه عمومی یا موضعی بایستی تعبیه شود تا بتوان حدود

 )Administrationمعاینات سالیانه جوشکاران(،)53

فیومهای سمی ،گازها یا گرد و غبارات را به حد مجاز

ارزیابی موارد زیر را الزم دانسته است:
 .1تاریخچه سابقه پزشکی :ابتال به بیماری مزمن ،مصرف
دارو ،سابقه آلرژی ،مصرف سیگار یا الکل

تعیین شده توسط  OSHAرساند.
سازمان  NIOSHبیان کرده است که جوشکاران در
هر حال در معرض خطرات ناشی از گازهای جوشکاری
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هستند ،حتی هنگامی که غلظت هر یک از عناصر

کنند که ممکن است در اثر نگاه کردن به قوس

تشکیلدهنده آنها کمتر از حد مجاز ارائه شده توسط

جوشکاری چشمهایشان آسیب ببیند.

 OSHAباشد.

الزامات ایمنی

صحیح و کنترلهای مهندسی ،میزان انتشار گازهای

برش و لحیمکاری در استاندارد

OSHA 29 CFR

جوشکاری به حداقل ممکن رسانده شود.

 )56( 1910.252آمده است که در زیر تعدادی از الزامات

برچسبها و سایر اطالعات

این استاندارد بیان گردیده است:

بر اساس استاندارد  OSHAدر مورد آگاهی از

 -سیلندرهای گاز تحت فشار باید دور از رادیاتور و

خطرات ( OSHA 29 CFR1910.1200قانون حق

دیگر منابع گرمایی نگهداری شوند و بایستی به صورت

دانستن)( ،)56کلیه مخازن حاوی فلزات پرکننده،

قائم در یک محیط خشک و دارای تهویه مناسب و

الکترودها و مواد کمک ذوب ،بایستی برچسبهایی برای

حداقل  28فوت ( 6متر) دور از مواد قابل اشتعال مثل

آگاهی جوشکاران داشته باشند که نشان دهند در فرایند

روغن انبار گردند .سیلندرها باید دور از باالبرها ،پلهها و

جوشکاری فیومها و گازهای خطرناک تولید میشود .فلز

محلهای دیگری که احتمال سقوط ،ضربه خوردن یا

پایه که جوشکاری روی آن انجام میشود و ممکن است

آسیب دیدن وجود دارد ،قرار گیرند.

پوششی هم از مواد سمی داشته باشد نیز باید برچسب

 -قبل از آغاز به کار ،سیستمهای لولهکشی باید آزمایش

داشته باشد (مثل رنگ ،سرب ،جیوه).

شوند و در فشار  1/3برابر حداکثر فشار کاری ،در مقابل

مواد جوشکاری حاوی مواد سرطانزا نیز باید

گاز ،غیرقابل نفوذ باشند.

برچسبی داشته باشند که بیانگر سمی بودن گازهای

 -سیستمهای لولهکشی در حال کار نیز باید با وسایل

متصاعد شده از این مواد سرطانزا باشد.

کاهشدهنده فشار محافظت گردند.

کارفرما بایستی برگه اطالعاتی ایمنی مواد ()MSDS

 -ترکهایی که نشاندهنده نشتی ،سوختگی ،پارگی یا

را برای همه این مواد خطرناک تهیه کرده و در دسترس

عیوب دیگر در لولهکشیها میباشند ،باید تعمیر یا

جوشکاران قرار دهد.

تعویض گردند.

این برگهها بایستی حاوی اطالعاتی در مورد عناصر

 -جوشکاران یا افرادی که عمل برش را انجام میدهند

شیمیایی ،محصوالت خطرناک حاصله از تجزیه مواد حین

باید در مورد استفاده ایمن از تجهیزات و فرایندهایی که

جوشکاری ،روشهای ایمن حمل مواد ،اعمال حفاظتی و

انجام میدهند آموزش ببینند.

روشهای مؤثر کمکهای اولیه و اثرات مواد جوشکاری

 -هر یک از جوشکاران باید در اطاقکهای جداگانه قرار

بر سالمتی باشد.

گیرند یا با صفحات غیرقابل اشتعال که با یک روکش

عالئم هشداردهنده

دارای انعکاس کم مثل اکسید روی پوشیده شدهاند ،یا

استاندارد  )56( OSHA 29 CFR 1910.145بیان

دارای المپ سیاه هستند (برای جذب تشعشعات ماوراء

میدارد که عالئم مورد استفاده بایستی کارگران را از

بنفش) جدا گردند .افراد دیگری که در مجاورت

خطرات منجر به جراحت یا آسیب آگاه سازد.

محلهای جوشکاری هستند نیز بایستی با صفحات غیر

این عالئم باید در محل جوشکاری نصب شوند و به

قابل اشتعال یا مقاوم در برابر شعله جدا گردند و یا اینکه

عنوان کمکی برای یادآوری به کارگران در استفاده از

ملزم به استفاده از عینکهای حفاظتی مناسب باشند .در

وسایل حفاظتی باشند ،همچنین باید به کارگران گوشزد

این اطاقکها جریان هوا باید در کف وجود داشته باشد.
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 از وسایل حفاظت چشم باید طی همه عملیات-

 همه شعلههای متحرک خطرناک در نزدیکی محل-

، جوشکاری با گاز،جوشکاری یا برش با قوس الکتریکی

جوشکاری باید به یک محل امن برده شوند و اگر این

 جوشکاری مقاومتی یا لحیمکاری استفاده،برش با اکسیژن

کار ممکن نیست برای جلوگیری از پرتاب و انتشار

.گردد

 گرما و خاکستر آن از دیوارههای حفاظتی استفاده،جرقه

 هر جا که الزم است جوشکار از میان یک ورودی-

.شود

 باید یک امدادگر در بیرون،کوچک وارد فضای بسته شود

 تجهیزات اطفاء حریق مناسب باید به صورت آماده به-

محل حضور داشته باشد که آگاه به روشهای امداد و

.کار در محل وجود داشته باشد

نجات بوده و در همه حال جوشکار را زیر نظر داشته

 در محلهایی که جوشکاری انجام میشود احتمال-

.باشد تا در مواقع لزوم به کمک او بشتابد

،تبدیل شعله کوچک به حریقهای بزرگ وجود دارد

، برای تمیزکاری سطوح هنگامی که ترکیبات فلوئور-

.بدین منظور زمانسنج تشخیصدهنده آتش الزم است

 کادمیوم و جیوه در محل وجود، بریلیوم، سرب،روی

این وسیله باید طوری تنظیم شود که حداقل نیم ساعت

 تهویه،دارند و یا هنگام برش ورقهای استیل ضدزنگ

پس از پایان جوشکاری نیز بتواند هر نوع شعله را

.مناسب یا وسایل تنفسی در فضاهای بسته الزم است

.شناسایی و خاموش کند

 استفاده از برچسبهای هشداردهنده برای فلزات-

 برش یا کارهایی که در دمای باال، عملیات جوشکاری-

پرکننده در لحیمکاری (حاوی کادمیوم) و همچنین برای

 بشکهها و تانکها صورت،انجام میشوند نباید در مخازن

. ضروری است،فالکسهای حاوی ترکیبات فلوئور

گیرد مگر اینکه کامالً تمیز شده باشند (تمیز کردن با یک
.)گاز بیاثر ارجحیت دارد
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