
 

  ز  سعفااد   -صعا   منبع   نمودن عایق:پیشگیری روش

 محافظ گوشی

 

   لکفریکی: خطر ت

  (مرطوب های محیط در بخصوص)  لکفریکی شوک:     لف

 

  روش پیشگیری:

              بعا  هعایی  کاع  - خشع   هعای  دسعفک    ز  سفااد   -

 السفیکی های کاپوش یا زیرپالسفیکی

 

 

    ناجار ت  سوزی وب : آ 

  حفر ق یا  شفعال قابل مو د حاوی مخازن روی  هیچگا 

  ر  وخاک ،چوب روغنی مو د ضایعات ماننا ،کاغذ،

... و هععا وگردوغبععار شععیمیایی ومععو د پالسععفیکی مععو د

 .ناهیا  نجام جوشکاری

 

 

 
 

 

 

آن  ها ف و  ی دور  معاینات  

 زود کشعف  در مهم  بز ر ی  عنو ن بهمعاینات  دور   ی   

 ناشی های بیماری  غلب و بیماری ها مایا خو ها بود  رس

 پعی   درمان قطعی نا رنا با  ین معاینات قابل  که کار  ز

 صورت زیر   ها ف به نیل جهت و هسفنا پیشگیری و بینی

 :گیرنا می

 کار  ز ناشی عو رض و ها بیماری رس زود تشخیص -

  شغلی های بیماری  ز گیری جلو و هنگام به درمان -

 و گیر های بیماری پخ  و  نفقال  ز جلوگیری -

  فر دی در  ی حرفه های بیماری بروز  ز پیشگیری -

 د رنا هماننا کار که

         روی بعر  کعار  محعیط  آور زیعان  عو معل   ثعر ت  بررسی -

 کارگر ن

 

  سپیرومفری ، خون آزمای  شامل شغلی  معاینات   نجام

  ( گوش تست یا سنجی شنو یی)، دیومفری(  ریه تست)

 معی   کعار  طب پزش  ویزیت  و سنجی ،بینایی قلب نو ر 

 زمعانی  فاصعله  فرد هر شغلی  شر یط  به توجه با که باشا

 مشعاغل  بیشعفر  بر ی  غلب و باشا می مفغیر معاینات  ین

 ..باشا می یکبار سالیانه

بیشفر با شمار   جهت کسب  طالعات

و حا بها شت حرفه  ی  145د خلی 07142210695

 تماس حاصل فرماییا
 

 

 

 kashan occupational health 

 
 

 

 

 

 

کازرون شبکه بهداشت و درمان شهرستان  

 

 ایمنی در جوشکاری
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 تهیه وتنظیم :

 

 کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهید پیرویان

96اردیبهشت ماه   

 سالمتی در محیط کار از اساسی ترین حق هر کارگر
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 جوشکاری

جوشکاری یکی  ز فرآیناهای  تصال د ئمی قطعات )فلزی  

یا غیرفلزی(، به روش ذوبی یا غیر ذوبی، با بکارگیری یا 

بکارگیری فشار، با  سفااد  یا باون  سفااد   ز ماد  باون 

 باشا. پرکننا  می

جوشکاری ذوبی  تصال بین دو قطعه فلزی با ذوب کردن 

لبه ها یا سطح  تصال با یا باون  فزودن فلز پرکننا  با یا 

باون  عمال فشار می باشا.  ین نوع فرآینا بر ی 

برخی  ز  نو ع پالسفی  ها و سر می  ها نیز کاربرد د رد. 

مخفلف جوشکاری ذوبی عبارتنا  ز : جوشکاری گازی، 

 …جوشکاری با  لکفرود، جوشکاری با لیزر و 
 

خطر ت شیمیایی تهایاکننا  در جوشکار ن:   
 

       و مس ،،منیزیم ،منگنز روی ماننا فلزی های فیوم 

 فلزی تب نام به بیماری بروز باعث های آنها کسیا 

  تماس  ز پس  ساعت12-4آن عالیم که گردد می  

 شود. می نمایان  

 سرما  ، عط   حساس : ز عبارتنا بیماری  ین عالئم

،خس سینه،سرفه قاسه درد عضالنی، ،دردهای خوردگی -

 معز     حسعاس  و تهوع  حالت تب، کوففگی، ، کردن خس

 مثعل  در فیعوم   موجعود  ترکیبات برخی   ست دهان در با

  کشعنا    سعت  ممکعن  نیعز  کوتا  زمان مات در  کادمیوم

 .باشنا

  

 بسعیار   نیعز  جوشعکاری  فرآینعا  در شا  مفصاعا ازهایگ

 شا  آز د بنا  ماور ء  شعه مثال بر ی. میباشنا خطرناک

 و  زن  در هعو   موجعود  نیفعرونن  و کسیژن با و کن  در ثر

 زیاد مقادیر در گازها  ین .کنا تولیامی نیفرونن  کسیاهای

 و نعی بی تحری  و لفهاب  به منجر تو ننا می و  نا کشنا 

 .گردنا ریوی شایا بیماریهای و گلو

 

       حنجعر   سعرطان   وقات گاهی و ریه سرطان به  بفال خطر

   . ست بقیه  ز بیشفر جوشکار ن در  در ری دسفگا و 

 

    نیکلکادمیوم، جوشکاری دود در موجود سمیمو د  -

       بعروز  باععث  کعه  هسفنا مو دی آرسنی  وبریلیوم  ،کروم

 .گردنا می ریه سرطان

         عو رض:   

     ورم شعنو یی،   فعت  پوسفی، بیماریهای قلبی، بیماریهای  

   دیگر،کوچع   رود  و مععا   زخم و کوچ  رود  ورم معا ،

   جوشکار نی همچنین   نا جوشکاری  ز ناشی های بیماری

   باشنا می نیکل و کروم مثل سنگین فلز ت معرض در که

  

 .نیزگردنا کبای بیمارهای دچار  ست ممکن  

 
 

 

 

 رنگ بی و بو بی خطرناک  ست گازی:  کربن مونوکسیا

 باععث  و شود می خون به  کسیژن فقالن   ز مان  که  ست

 در  شعکال  و قلبعی  ،دردهعای  سردرد ، تهوع چون عالیمی

   .شود می هوشیاری عام نهایت در و خون غلظت

 در  آهععن  کسععیاهای  بععا تمععاس:  آهععن  کسععیاهای

 باععث  خعاص  زمعان  معات   زیع   بی  فلزی جوشکاری

  .میشود سیاروزیس نام به  ی عارضه

 ر هکارهای کنفرلی:

    ز و دیا  آموزش بایا کار به شروع  ز قبل  فر دی چنین

 .انکن  سفااد  مناسبی فردی حااظت وسایل وتجهیز ت 
 

جوشکار ن در سالمفی کننا  تهایا فیزیکی  خطر ت  

 

گرما و  شعه - :  

  

  پوسعت  سعرطان  بعه   بعفال  و پوست سوخفگی :عو رض

 چشم زدگی ،برق مرو ریا آب ، چشم شبکیه دیان صامه

 

  ز  شع   ریعزش  دیا تاری -چشم در ماسه و شن) وجود 

 (چشم

 عینع   و جوشکاری شیلا  ز  سفااد :  پیشگیری روش

 محافظ های

  

 سروصا :

 و  سعفرس   یجعاد  شعنو یی،  سیسفم به آسیب :عو رض

 عصبی حالت ،خسفگی، قلبی های ،بیماری خون فشار

 جوشکاری
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