
 

 همراه رنگ بدون و مايع يا گاز شکل به اي ماده فرمالدئيد

است جات ادويه بوي به شبيه تند بوي با  

 

    خطرات مربوط به  MDFکاران  
 گيرد مي آتش گراد سانتي درجه 50 در خالص فرمالدئيد  -

 . شود شديدي انفجار باعث تواند مي آن بخارات

 

سرفه   گلو و بيني ها، چشم سوزش باعث ئيدفرمالد گاز -

در معرر     گررفت   قرار ميشود پوست سوزش ،تهوع و 

شديد مانند آسم  رر فرمالدئيد ممک  است باعث آلرژيمک

 و يا برونشيت شود.
   

 ودر  آسيب رشد حال در جني  به است ممک  فرمالدئيد -

 باشد داشته موثري نقش نازايي
 

 تواند مي فرمالدئيد مدت طوالني معر  در گرفت  قرار  -

 و سرينو    سررطان  و بينري  جملره  از سررطان،  منجربه

      شود خون سرطان

 

:راهکار کنترلي  

  کمتر فرمالدئيد که جايگزي  چسب از استفاده  -1

  فرمالدئيد فنل يا فرمالدئيد مالمي  کنندمانند ميآزاد   

          از ، شرده  اضرافه  فرمالدئيرد دون بر  چسب از استفاده -2

 فرمالدئيد متيل  يا و استات، وينيل پلي سويا، جمله

 فيلتردار هاي ماسک از استفاده -3

  ( موضعي تهويه) مناسب ازتهويه استفاده-4

 و دوش گرفت   لبا  شست  شامل خوب بهداشت -5

                                . روز پايان در     

 

:و اهداف آن  معاينات دوره اي  

 زود  کشف در  مهم  ابزار  يک عنوان  به  اي دوره معاينات

     . بود . خواهد بيماريهامفيد ر 

  کار از ناشي عوار  و ها بيماري ر  زود تشخيص-

 شغلي هاي بيماري از گيري جلو و هنگام به درمان -

 واگير هاي بيماري پخش و انتقال از جلوگيري  -

 کره  افررادي  در اي حرفه هاي بيماري بروز از شگيرييپ -

 دارند همانند کار

              روي برر  کرار  محري   آور زيران  عوامرل  اثررات  بررسي  -

 کارگران

 اسپيرومتري ، خون آزمايش شامل شغلي  معاينات  انجام

  ( گوش تست يا سنجي شنوايي)اديومتري،(  ريه تست)

 مري   کرار  طب پزشکويزيت   و سنجي ،بينايي قلب نوار 

هر فرد فاصرله زمراني    شراي  شغلي که با توجه به  باشد

 بيشرتر  برراي  اغلب و  انجام اي  معاينات متغير مي باشد

 .باشد مي يکبار ساليانه مشاغل

 
 

داخلي 07142210695جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره 

 واحد بهداشت حرفه اي تما  حاصل فرماييد 145

 

 kashan occupational health 

 

 

 

 
 

شهرستان کازرونشبکه بهداشت و درمان   

 

 

نجاری در ایمنی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم:

مرکز بهداشت شهید پیرویانکارشناسان بهداشت حرفه ای   

  96 خردادماه

 سالمتی در محیط کار از اساسی ترین حق هر کارگر
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 نجاري
 زيرگررروه و صررنعت در اي حرفرره نجرراري يررا درودگررري

 کره  است فردي درودگر يک. است چوب صنايع نخستي 

 صرنعتگران . پرردازد  مري  چوبي محصوالت انواع ساخت به

 مبلمرران، و پنجررره و در سررازندگان معمرروالً درودگررر

 هستند غيره و سازان قايق سازان، کابينت

 :نجاري شغل خطرات و عوار 
 

 در کاج درخت با که بري چوب کارگران:پوستي عوار 

 درختران  اي  انگل هاي کرم با تما  اثر بر هستند تما 

 زا آلررژي  تواننرد  مري  ها چوب گاهي شوند مي کهير دچار

 درخرت  خرزه  از ناشي گسترده و سريع اگزماي مثل شوند

 درخرت  عصاره با تما  از ناشي  آلرژيک درماتيت و بلوط

 نيرز  صرنوبر،گاهي  به آلرژي و کاج درخت به آلرژي و کاج

 و ها ،روغ  ها حالل و ها چسب از استفاده علت به نجاران

 شوند مي پوستي تحريکات و آلرژي دچار موادشيميايي

 

 مي ديده کارگراني در بيشتر بيماري اي  :تنفسي آلرژي

 قبرل  مردتي  از کره  افرا درخت چوب هاي قطعه با که شود

 بري   درخرت،  نروع  اي  در. دارند سروکار اند، شده بريده

 کپک اي  و شود مي ايجاد کپک زمان طول در تنه و پوسته

 کنند مي تنفسي تحريکات ايجاد ها
 

 بيني هاي حفره در تومور و سرطان از: ها سرطان برخي

 شرده  ديده ها بري چوب و سازي مبل کارگران سينو  و

 و گوارش لوله سرطان مثل سرطان از ديگري انواع. است

 دارند، سروکار چوب با که کارگراني بي  هم خون سرطان

 چروب  گردوغبرار  زايي سرطان رثا اما است شده مشاهده

 آمراده  و تهيره  در که موادي رسد مي نظر به و نشده ثابت

 سررطان  آمردن  وجود به علت رود، مي کار به چوب سازي

 تومرور  ايجاد باعث چوب، گردوغبار استنشاق گاهي. باشد

 60 ترا  50 افرراد  در تومرور  اير  . شود مي بيني در بدخيم

 سرروکار  چوب انواع با بيشتر يا سال 40 مدت به که ساله

 سال، 20 از کمتر هاي تما  در شده، مشاهده اند، داشته

 است نشده مشاهده بيماري اي  از موردي

 هرزار  روي شرده  انجام هاي مطالعه طبق:کاري حوادث

 4 است شده مشخص نجاري، هاي کارگاه در حادثه مورد

 هاي تيغه با چوب برش ماشي  با کار هنگام حوادث درصد

 آسرتي   يا لبا  کردن گير علت به بيشتري درصد باريک،

 سرهل  علرت  به نيز ديگر تعدادي و بري چوب تيغه به آن

 برداشرت   و گذاشت  يا دستگاه کردن تميز هنگام انگاري

 دسرتگاه،  کامرل  توقرف  از قبرل  کار ميز روي چوب قطعات

 .است افتاده اتفاق

 باعث کار، محي  در حد از بيش صداي:شنوايي عوار 

  زماني حداکثر. شود مي شنوايي دائمي يا موقت کاهش

 فعاليرت  بل دسي ۸5 صداي با کار محي  در توانيم ميکه 

 و اره دسرتگاه  از توليردي  صرداي  و است ساعت ۸ کنيم،

 تا 95 معموال قطعات برش هنگام بري چوب ماشي 

 .است بل دسي 105 

:   کنترلي راهکارهاي  

دستگاه کردن وتراز ها پيچ کردن سفت موقع، به تعمير  -   

. کنرد  مي کمک صوت کاهش به بل دسي 10 تا زمي  روي

 ها دستگاه الزم هاي زمان در کنند سعي بايد نجارها پس

 مي روش  را دستگاه هميشه کارگاه در اگر کنند، روش  را

 سراعت  در و کنند استفاده حفاظتي هاي گوشي از گذارند،

 کارگراه  ديگر مکان به کنند نمي کار ها دستگاه با که هايي

 بروند است، کمتر آن در صدا که

 

 
 

       نروع  بايرد  فردي، حفاظت وسايل از استفاده صورت در  -

         وسرايل  اير   از اسرتفاده  لرزوم  و کررد  انتخاب را مناسب

 باشد مي آنها از صحيح استفاده

 :نوع ماسک مورد استفاده در نجاري

      EN149  FPP2  ماسک هاي يکبار مصرف  

EN143 P2ماسک هاي قابل استفاده مجدد 

 

:MDF 
 ام دي اف،  که از ذرات   فيبر يا الياف با تراکم متوس 

  .چوب تهيه مي شود  چسبيده به هم

  چيست؟ اف دي ام مورد در نگراني

 اوره فرمالدئيرد  معمروال  اف دي ام در استفاده مورد چسب

 گراز اير     معر  در گرفت  قرار نگراني بزرگتري ، است

 . شود مي ساطع محصول از که است
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