
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای  ثزضىبری ثؼٌَاى وبر گزم در غٌؼت اس اّویت فَق الؼبدُ  جَضىبری ٍ

ثزخَردار ثَدُ ٍ ثِ لحبػ  استفبدُ اس دستگبّْبی هختلف وِ اس ثزق ٍ گبس 

ضخع جَضىبر ٍ ثزضىبر ثب اعالػبت ثزای ایي وبر استفبدُ هی ًوبیٌذ ، 

 .وبفی اس ایوٌی ٍ ثْذاضت دستگبّْبی  ثزلی ٍ سیلٌذرّبی گبس داضتِ ثبضذ

 

 گازجَ شکار ی ٍ برشکار ی با هَرد سیلٌدرّا درکات هْن درى

: 

 :بازرسی سیلٌدرّا  

 سبلن ثَدى ضیزٍضیلٌگ ّب  

 ٍجَد در پَش ، 

ٍسبیل هخػَظ حول سیلٌذر،   

 استبًذارد ثَدى هحل ًگْذاری سیلٌذر ،وٌتزل تبریخ سبخت  

 سیلٌذر

روزدى آًْب تفىیه سیلٌذرّب اس یىذیگز ثز اسبس ًَع گبس ٍ اًجب 

 ثغَر جذاگبًِ 

 

 

 

 پشتَّا 

اص دیگش عَاهل صیاى آٍس فیضیکی پشتَّا هی تاضٌذ 

  احش تش فشد
 : احشات عوَهی

اختالل دس اعوال فیضیَلَطیک، کَتاُ ضذى عوش، کاّص هقاٍهت تذى دس هقاتل تیواسی ّا، ایجاد 

آب هشٍاسیذ، سشعاًضایی، احش تش سٍی دستگاّْای گَاسش، خًَساص ٍ اعصاب هشکضی  

  :UV هاٍسا تٌفص  احش پشتَّای 

...  سشعاى پَست، التْاب هلتحوِ ٍ قشًیِ، تیشگی پَست،پیشی صٍدسس ٍ

 :هادٍى قشهض IRاحش پشتَّای .

 ایجاد تیواسیْای چطوی احش ًاهغلَب تش پَست ٍ

 :سِ عاهل هْن دس حفاظت پشتَی عثاستٌذ اص

 تِ هعٌای کاّص صهاى دس هعشض پشتَ قشاس گشفتي   :صهاى  

ّشچِ فاصلِ افشاد اصهٌاتع ایجاد کٌٌذُ پشتَ تیطتش تاضذ هقذاس پشتَ جزب  :فاصلِ  

 ضذُ ًیض کاّص هیاتذ 

 ستَ، حفاػ ّای اص جٌس سشب، تتَى استفادُ اص صفحات جارب ج :حفاػ  

 دس ًْایت  استفادُ اص لَاصم حفاظت فشدی هٌاسة    

 

 
 :سٍضٌایی

 

دس صَستی کِ سٍضٌایی هحیظ کن ، اص دیگش عَاهل صیاى آٍس هحیظ کاس سٍضٌایی هحیظ هیثاضذ 

 :تاضذ ایجاد ًاساحتی ّایی هخل 

چَى سقَط صهیي  یخستگی اعصاب، صذهِ تِ سالهت تیٌایی، خغای اًساًی هٌجش تِ حَادث

 هیکٌذ  ...خَسدى ٍ 

داضتِ تاضذ ًیض هوکي است هٌاتع سٍضٌایی دس هحیظ ًاهٌاسثی قشاس ٍ دس صَستی کِ 

  دس چطن کٌذ کِ دس ًْایت هوکي است تِ حادحِ تیاًجاهذ  ایجاد خیشگی

 

   سٍش ّای ًَس پشداصی صحیح

 

تا عشاحی صحیح پٌجشُ ّا دسب ّا ٍ سقف کاس خاًِ عَسیکِ  : استفادُ تْیٌِ اص ًَس عثیعی

 کوثَد ًَسًطَد یشگی ٍ چطن صدگی کاسگش یا تشعکس تاعج خ

عَسیکِ ًَس ایجاد ضذُ ًضدیک تِ سٍضٌایی سٍص تاضذ، تاعج تِ  : عشاحی هٌاسة ًَس هصٌَعی

 اص حذ ًذاضتِ تاضذ خیشگی ًطَد، دسخطٌذگی تیص 

 : عَاهل ضیویایی صیاى آٍس هحیظ کاس

ُ ضخص کاسگش تِ اقتضای ضغل تِ کلیِ هَاد اٍلیِ، تیٌاتیٌی ٍتَلیذی اعالق هی ضَد ک

ایي هَاد کِ تِ ضکل گاص ، هایع ٍ جاهذ ّستٌذ ، هوکي است . خَد تا آًْا تواس داسد

 :خطرات هربَط بِ کابلْای جَشکاری ٍ برشکاری با برق

 اس وبثلْب ثزای هطخع وزدى ًمع ّبی وبثل  ثبسرسی هذاٍم 

  اس تبة خَردى ثیص اس حذ جلَگیزی ضَد . 

  اس سمَط اجسبم رٍی وبثل جذاً خَدداری ضَد. 

  اس توبس لغؼبت داؽ ٍ پبضیذُ ضذى هذاة رٍی وبثل جلَگیزی

 . ضَد 

  اس ػجَر ٍسبیل حول ًٍمل اس رٍی وبثل جذاً خَدداری ضَد. 

  پس اس پبیبى وبر وبثلْب ثِ عَر هٌظن جوغ آٍری ٍ در هحل

 .هٌبست ًگْذاری ضَد

 :خطرات ًاشی از جَشکاری 

 خغزات ًبضی اس تٌفس دٍد ٍگبسّبی جَضىبری 

 سمَط ًبضی اس ضَن الىتزیىی 

 سمَط اثشار وبر 

 آتص سَسی ٍ اًفجبر

 خغزات اضؼِ ّبی جَضىبری 

 ثیوبری ّبی اسىلتی ػضالًی ًبضی اس جَضىبری 

 خغزات جَضىبری در هحیظ ّبی ثستِ 

 

 

 

ٍسایل حفاظت فردی کِ جَشکاراى ٍ افراد ًسدیك بِ هحل 

 : جَشکاری باید بر تي داشتِ باشٌد شاهل هَارد زیر است 

، پیص ثٌذ چزهی ،  دستىص همبٍم در ثزاثز آتص ، والُ ، وفص ّبی ایوٌی

گتز یب چىوِ سبق دار،گَضی ،، لجبس وبر همبٍم در ثزاثز ضؼلِ، والُ ایوٌی 

 ّبی حفبظتی ،  ػیٌه ٍ هبسه تٌفسی هتٌبست ثب وبر 

 

ًکات ایوٌی کِ در جَشکاری ٍ برشکاری باید هد ًظر قرار 

 :گرفت 

جَشکاری ٍ برشکاری در هکاى ّایی کِ هَاد یا گازّای قابل 

 .اشتعال یا اًفجار ٍجَد دارد هوٌَع است

ثگًَِ ای ثبضذ وِ ػالٍُ ثز فزد جَضىبر ٍ رٍش اًجبم ػولیبت وبری ثبیذ 

 ثزضىبر ، خغزی ثزای سبیز وبرگزاى ٍ یب افزاد هتفزلِ در ثز ًذاضتِ ثبضذ

در پایاى ّر شیفت کاری عولیات جَشکاری ٍ برشکاری ، باید 

اطراف هحل کار بازرسی ٍ فقط پس از اطویٌاى از عدم ٍجَد جرقِ ، 

 .ًوَد  شعلِ ٍ یا سربارُ داغ هحل کار را ترک

توبس رٍغي ، گزیس ٍ هَاد لبثل اضؼبل ٍ اًفجبر ثب ولیِ دستگبّْب ٍ 

 تجْیشات جَضىبری ٍ ثزضىبری گبسی هوٌَع هی ثبضذ

ُیچگاٍ ًبایستی از قسوت کالُک اقدام بَ ُم دادى ّ یا بلٌد کردى 

سیلٌدر ًوْد 
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 سیلٌذر گبس پز ٍ یب خبلی ًجبیذ ثؼٌَاى تىیِ گبُ استفبدُ گزدد

ثغَر هحىن لزار گیزد سزپَش حفبظتی سیلٌذر ّبی گبس ثبیذ در جبی خَد 

 هگز در هَاردی وِ سیلٌذر گبس در حبل استفبدُ هی ثبضذ

گزم وزدى وپسَل ٍ ضیز گبس هخشى استیلي تَسظ ضؼلِ هوٌَع است ٍ در 

غَرت ًیبس ، ایي وبر ثبیستی تَسظ آة گزم غَرت گیزد 

غلغبًذى سیلٌذرّب رٍی سهیي ٍ حول اى ثب ٍسبیل غیزهغوئي اس لجیل لَلِ 

. تهوٌَع اس

 لزار دادى اضیبء ثز رٍی اًَاع سیلٌذرّب هوٌَع است

 استفبدُ اس اتػبالت هسی در ػولیبت جَضىبری ٍ ثزضىبری هوٌَع است

در هىبًْبی هزعَة وِ ػولیبت جَضىبری ٍ ثزضىبری ثب لَس الىتزیىی 

اًجبم هیگیزد ، استفبدُ اس دستىص ، لجبس ٍ وفص ػبیك الىتزیسیتِ ٍ دیگز 

 ی هتٌبست ثب ًَع وبر الشاهی استٍسبیل حفبظت فزد

در هىبى ّبیی وِ احتوبل توبس ثذى جَضىبر ثب لسوتْب ی ثزق دار 

دستگبُ ٍجَد دارد ثبیذ اجشای ثزلذار وبهال ػبیك ثبضذ  

 

وبثلْب ی دستگبُ جَضىبری ٍثزضىبری الىتزیىی ثبیذ دارای رٍپَش ػبیك ٍ 

سبلن ثبضٌذ 

سَختی هبیغ در آًْب ثَدُ  ثبیذ  ثزای جَضىبری ٍ ثزضىبری ظزٍفی وِ هَاد

. دلیمِ ضستطَ داد 20آًْب را ثب دلت ثب ثخبر آة حذالل ثِ هذت 

 استفبدُ اس وبثلْبی دارای سدگی ٍ هؼیَة هوٌَع است 

 

 

 
 

اس جبثجبیی دستگبّْبی جَضىبری ٍ ثزضىبری ثبیذًسجت ثِ لغغ  لجل

 وزدى هٌجغ ثزق آًْب الذام وزد

 

ثزای اًجبم ػولیبت جَضىبری ٍ ثزضىبری در ارتفبع ، رػبیت اغَل ایوٌی ثِ 

سمَط افزاد ٍ اضیبء الشاهی هٌظَر جلَگیزی اس ثزق گزفتگی ٍ ّوچٌیي 

است  

تجْیشات جَضىبری ٍ ثزضىبری وِ در فضبی ثبس هَرد استفبدُ لزار هی 

 گیزًذ ، ثبیذ اس ضزایظ ًبهسبػذ جَی ثِ عَر ایوي حفبظت گزدًذ

 

در ٌّگبم ثبرًذگی ًجبیستی الذام ثِ جَضىبری ٍ ثزضىبری در َّای آساد  

. گزدد 

 

ٌّگبم جَضىبری سهیي ثبیذ خطه ثبضذ در غَرت خیس ثَدى سهیي هحل 

 ثؼٌَاى سیز پبیی استفبدُ ضَد ... جَضىبری ثبیذ اس چَة ، الستیه ٍ

 

ثت ولیِ تجْیشات جَضىبری ٍ ثزضىبری ٍ لَس الىتزیىی ٍ همبٍهتی ثب

ٍسیبر ٍ ّوچٌیي لغؼبت وبر ثبیذ هتػل ثِ سیستن اتػبل ثِ سهیي هَثز 

ثبضذ

 

                      

                                     

 

                                        

                        

      

 

 

 

 : تِیَ ّ تٌظین

 سید حسي سجْدي ضیابري

 بِداشت حرفَ اي هاسال کارشٌاس

 

 92اردیبِشت 

در جىشکاری و  و بهداشت ایمنی

 برشکاری
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در  بِداشتایوٌی ّ رعایت اصْل 

بَ جاي آّردى شكر  هحیط كار

 .ًعوت سالهتي است


