
 مکانیکي وسايل از سنگین اقالم جابجايي و حمل جهت -

 .    کنید استفاده سقفي مانندجرثقیل

 دارای که گیرد قرار صورتي به دست مچ کار، هنگام در  -

 طرفین به مچ که طوری به. باشد افق سطح با مناسب زاويه

 .باشد نداشته پیچش و خمش

     را خود موقعیت دقیقه۱0 کردن کار ساعت ۱  ازای به  -

 .  کنید استراحت و داده تغییر
 را کاریشرايط  بودن نامناسب از ناشي پیامدهای مهمترين

 :نمود بیان ذيل شرح به توان مي

 کیفیت و وری بهره کاهش -

  بیماری يا صدمه دلیل به کار از غیبت -

   درمان به مربوط های هزينه -
 

 
 

 معاینات دوره ای و اهداف آن:

 
 زود  کشف در  مهم  ابزار  يک عنوان  به  دوره ای معاينات

     . بود خواهد مفیدبیماريها رس

  باا   اما ندارند قطعي درمان کار از ناشي های بیماری اغلب 

 جهات  و هساتند  پیشگیری و بیني پیش قابل معاينات  اين

 :مي گیرد صورت زير اهداف به نیل

  -کار از ناشي عوارض و ها بیماری رس زود تشخیص     

 -  شغلي های بیماری از گیری جلو و هنگام به درمان 

 -واگیر های بیماری پخش و انتقال از جلوگیری    

  - افرادی در ای حرفه های بیماری بروز از پیشگیری  

 دارند همانند کار که 

              روی بار  کاار  محایط  آور زياان  عوامال  اثارات  بررسي  -

  کارگران

 

 اسپیرومتری ، خون آزمايش شامل شغلي  معاينات  انجام

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

 مي        کار طب پزشک ويزيت  و سنجي ،بینايي قلب نوار 

 اين زماني فاصله فرد هر شرايط شغلي  به توجه با که باشد

و اغلب برای بیشتر مشاغل سالیانه باشد مي متغیر معاينات

 مي باشد. يکبار

 
داخلي 07۱422۱0695جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

 واحد بهداشت حرفه ای تماس حاصل فرمايید ۱45
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 مرکز بهداشت شهید پیرویان شهرستان کازرون

 ایمنی در تراشکاری

 

 
 

 تهیه و تنظیم:

 

 

 مرکز بهداشت  کازرون کارشناسان بهداشت حرفه ای

 

 96ماه اردیبهشت 

 

 هرکارگر  حق ترین اساسی  :کار محیط در سالمتی
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 تراشکاری:
 دهي شکل  است عبارت تراشکاریTurning: انگلیسي به)

 ماشین از استفاده با برداری براده روش به فلزات

 عمدتاً که فلز فلزات، دهي شکل از روش اين در. تراشکاری

 قابل نیز فلز ديگر اشکال البته) است استوانه شکل به

 آمده در چرخش به معین سرعت و قدرت با ،(است استفاده

 عمل آن، روی بر تراشکاری های تیغچه حرکت با و

 .شود مي انجام معین سرعت و عمق با برداری براده

 
تراشکاری  بهداشتی خطرات  

 :شیمیايي خطراتالف :  

  ريز ذرات که است درست

 استنشاق اما  نیست خطرناک شناسي سم نظر ازآهن 

 کند مي رنگي های لکه ايجاد ريه در آن شدن اشتهبان و آن 

 شود. مي ريه عفونت باعث که

 بیمااری  در آنچاه  مانناد  رنگي های لکه نیز راديوگرافي در 

 مي ديده آزبستوزيس و سیلیکوزيس قبیل از فیبروزیای ه

 .نمايد مي ايجاد شود،

 سانگین  عناصار  که آلیاژی فلزات تراشکاری در پديده اين

 در را سانگین  فلزات ساير يا و سرب کادمیوم، کروم، مانند

 .بود خواهد تر خطرناک باشند، داشته خود

 :کنترلي راهکارهای

جايگزيني مواد   -  مناسب حفاظتي های ماسک از استفاده

 کم خطرتر 

مکانیکي: خطرات  ب: 

 دارد وجود  چشم به تیز نوک و ريز های براده پرتاب خطر  

 مي چشم شديد قرمزی و پذيری ،تحريک درد باعث که 

  .ودش

 کنترلي : هایراهکار

 و صاورت  سپرهای و جانبي محافظ با عینکهايي از استفاده

 باياد  دارناد  قارار  جادی،  خطارات  معارض  در که افرادی

 استفاده چشم اولیه های محافظ روی بر را صورت سپرهای

 .کنند

 فرد يعني نامند مي نیز شوک عامل را سرد و داغ سطوح  -

 آسایب  اسات  ممکان  و شود مي شوک دچار ناگهاني بطور

 .ببیند

 حرکات  حاال  در جسم يک  ازبرخورد که يش گیرا خطر  -

جسم ثابت يا هر دو جسم در حال حرکت باه وجاود    با يک

 .مي آيد

 دو باین  سااعد  يا بازو ،دست که ،زماني شدگي له خطر  -

 گیارد  قارار  متحارک  ديگری و ثابت يکي يا متحرک جسم

 تراش ماشین  مانند وجودارد

 :کنترلي راهکارهای

 ساخت يا و کردن عايق عمل يا و فاصله افزايش از استفاده

 .میباشد مربوطه مکانیکي خطر دور به کننده محصور حصار
 

 خطار  کاه  دساتکش  و بلناد  های لباس پوشیدن از اجتناب

 .دهد مي افزايش را گیرايش

:ارگونومیکي خطرات  

عضالني  –مشکالت اسکلتي   -  

کمردرد در اثر حمل ونقل قطعات سنگین    - 

ها دست و شانه در خستگي و ،گرفتگي درد   -  

دست کشیدگي نتیجه در گردن ناحیه در درد    - 

کنترلي: راهکارهای   
 -           باعث توانند مي که نامناسبي بدني وضعیتهای از -

             کااار کیفیاات کاااهش حتااي و تمرکااز کاااهش خسااتگي،

 .نمائید خودداری شوند، تراشکاری

       ياا  و ايساتاده  راحات  بدني وضعیت يک در کردن کار از -

   کااری  وضاعیت  کوتاه فواصل به و نمائید خوداری نشسته،

 .دهید تغییر را خود

 نمائید تنظیم آرنج ارتفاع در را کار سطح امکان حد تا -

            و پشااتي تنظایم  قابلیات  دارای کااه مناسابي  صاندلي  از -

 .نمائید استفاده است، ارتفاع

       طاونني،  مادت  باه  ناپذير اجتناب ايستادن صورت در  -  

       فناری  و ارتجاايي  حالات  کاه  هايي زيرپايي از است بهتر

 .نمائید استفاده چوبي های پالت مانند دارند

    را ماواد  و ابازار  کمر، مکرر شدن خم از پیشگیری جهت  -

       کمار  ارتفااع  حاد  در و دسترساي  محدوده در امکان حد تا

   .دهید قرار
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