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 ایمنی برق 

وقتي اختالف پتانسیل الكتریكي بین دو نقطھ از بدن ایجاد  
بطوریكھ جریان برق از یك نقطھ ازبدن وارد و از نقطھ 

دیگري خارج شود، یا وقتي بدن انسان مدار الكتریكي را بندد 
. ددھ یا كامل كند برق گرفتگي رخ مي  

 عوامل موثر در برق گرفتگی

ولتاژ جریان ،شدت جریان،فرکانس یا تواتر جریان ونوع 
جریان عبوری،مسیرعبور جریان ومدت زمان عبورجریان 

  .ومقاومت بدن

:نکات ایمنی   

کارکردن بھ تنھایی برروی مدارھای الکتریکی ممنوع می  -١
.باشد  

.ھمیشھ باید سیم ھای برق را برقدار فرض نمود -٢  
  
استفاده از سیم یافلزات دیگر در راه اندازی فیوزھای  -٣

.سوختھ اکیدا ممنوع می باشد  
در مواقعی کھ دست ھا خیس ونمناک بوده ویا در اثر  -٤

.زخم خون آلود باشند نباید عملیات برقی انجام داد  
  
عالوه برکاله وکفش ایمنی استفاده از دستکش ھای  -٥

تاژھای مختلف ونردبان الستیکی مخصوص برقکاری در ول
.ھای ھادی اجباری است   

  
درھنگام تعمیرات برقی استفاده از زیرپایی الستیکی عایق  -٦

.سانتی متر می باشد ٥٠* ٥٠الزامی است ومساحت آن   
  
.ھنگام تمیز کردن وسایل برقی آنرا از پریز جدا نمایید  -٧  
ا ھرگز مدارھای الکتریکی با المپ امتحان نشود زیر -٨ 

  .پ عواقب وخیمی در پی خواھد داشتدرصورت ترکیدن الم
  
استفاده از وسایل برقي فاقد دو شاخھ برق بسیار خطرناك  -٩

  .و حادثھ ساز است 
حمل وسایل فلزي با ارتفاع زیاد در زیرو نزدیك شبكھ  -١٠ 

  .ھاي برق بسیار خطرناك است 

يایمنی جوشکاري وبرشکار  

   

:خطرات عمده در حین عملیات جوشکاري وبرشکاري    

آتش سوزی بھ علت باالبودن درجھ حرارت  -١   
دود واشعھ ھای حاصل از جوشکاری  -٢  
شوک الکتریکی -٣  
ایجاد مشکل بینایی -٤  

:راه حل هاي ایمنی    

قطعات مورد جوشكاري و ھمھ قسمت ھاي بدنھ وسیلھ  -١
  . باشند  انتقال برق باید اتصال زمین داشتھ

دستكش مقاوم در برابر : لباس محافظ جوشکاران شامل  -٢ 
آتش ، كاله ، كفش ھاي ایمني داراي پنجھ حفاظت شده ، 
پیش بند چرمي ، سپر حفاظتي صورت ، عینك حفاظتي 

  ...و
قرار دادن شیلنگ ھای جوشکاری وبرشکاری بین دو پا  - ٣  

  .ھنگام کار اکیدا ممنوع است 
  .ندرھا باید داراي درپوش و رگوالتور باشند ھمھ سیل -٤ 
   
سیلندرھاي گاز اكسیژن و گاز سوختني را بھ طور  -٥

جداگانھ و دور از حرارت و نور خورشید و در جاي 
خشك داراي تھویھ مناسب و مقاوم در برابر آتش  

  . دنگھداري و انبار كنی
ھنگام جوشكاري یا برش در موقعیتي قرار گیرید كھ   -٦ 

 .سر شما در معرض جریان فیوم ھا نباشد 
در صورت یخ زدگی شیر خروجی سیلندراستیلن ھیچ گاه  -٧ 

  .توسط شعلھ آنرا گرم نکنید
   
جابھ جایی دستگاه ترانس جوش توسط کابل آن اکیدا  -٨

  .ممنوع است
لتانید و آنھا را باچرخ سیلندرھای گاز را روی زمین نغ -٩ 

  .دستی مناسب حمل کنید



 

 

  ایمنی ابزارهاي دستی  

   

                  
کھ ازجملھ  دمیگرد دانجام یکسری اعمال وشرایط نا ایمن ایجا

:آنھامیتوان بھ مواردذیل اشاره نمود  
.نردبان یک طرفھ بیش ازده مترممنوع است-١   
  .ددرھرزمان تنھا یک نفرمجازبھ باالرفتن ازنردبان میباش -٢
افزودن ارتفاع نردبان بوسیلھ قراردادن جعبھ یابشکھ   -٣

  .درزیرپایھ ھا کھ این امرممنوع میباشد
  .گذاشتن نردبانھابرروی سطح ناپایداروبی ثبات -٤

از چکش ھایی کھ ترک خورده یا شکستھ ویا  :چکش ها   

میلھ آنھا شل وفرسوده ویا اینکھ سر آن لب پریدگی دارد 
باشید کھ سرچکش بھ صورت  مطمین.استفاده ننمایید

  .صحیحی بھ میلھ ودستھ آن وصل باشد

سوھان ھا با یستی دارای دستھ مناسبی باشند  :سوهان ها   

  . ھرگز از سوھان بھ عنوان اھرم استفاده ننمایید

لبھ این وسیلھ بایستی تیز ودارای گوشھ  ) :اسکنه (قلم  

در اثر  وزوایای مناسبی باشد ، اجازه ندھید سر قلم ھا
سعی کنید .کارکردن زیاد بھ صورت قارچی شکل پھن شوند

  .این وسیلھ را بھ طور منظمی تیز کنید

ھرگز ازپیچ گوشتی بھ عنوان قلم یا اسکنھ  :پیچ گوشتی  

استفاده ننمایید، وروی آن چکش نکوبید دستھ ترک دار این 
  .  وسیلھ خطرناک خواھد بود

  .شده استفاده ننماییداز آچار با فک ھای پھن  :آچار  

ھمیشھ آچارھایی باسا یزھای مختلف داشتھ باشیدھرگزدستھ 
  . آچاررابامیلھ ودیگروسایل بلندترنکنید

   
  
  

 ایمنی صدا در محیط کار 

    
سروصدا مخلوطی از صوتھای مختلف با طول موج ھا   

وشدت ھای متفاوت کھ ترکیب مشخص ومعینی نداشتھ وبرای 
  .دستگاه شنوایی ناخوشایند می باشد

  اثرات صدا برانسان 

  : اثرات شنوایی 

ھرچند صداھای خیلی شدید میتواند سبب پارگی پرده صماخ 
یا تخریب دیگر قسمت ھای گوش میشود ولی صدمھ بھ 

دسی بل نیز رخ  ٨٥-٩٠شنوایی می تواند در تراز صوت 
  .میدھد

ساعت پس از تماس با صدا قابل  ١٦(افت شنوایی موقت  -١
  )برگشت

بوده  کاھش شنوایی بھ صورت تدریجی( افت شنوایی دایم  -٢
(  

  اثرات غیر شنوایی صدا  

صداعالوه براثربرروی دستگاه شنوایی برروی 

دیگراعضاءبدن نیزتأثیرات منفی برجای میگذاردکھ مھمترین 

افزایش تعدادضربان قلب،تعدادتنفس وافزایش  : زآنھاعبارتندا

  ...و فشارخون،اثرات روانی ، بی دقتی

  يروش کاهش مواجهه فرد 

میباشد شامل ) )P.P.E (استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 Ear( وگوشی خلبانی Ear plug) (یانواع پالگ گوش:

Muff(.  

   راه حل هاي ایمنی  

در زمان کار در محیط موتورخانھ ، اتاق دیزل ژنراتورھا 

ودر زمان استفاده از دستگاه ھای پرسروصدا مثل سنگ فرز 

   .حتما باید از پالگ گوش ویا ایرماف استفاده کنید

   

  :قوانین عمومی ایمنی براي فضاهاي تعمیر ونگهداري  

نظم وانضباط محیط کار معموال بھ دلیل قرار گیری  -١ 
بسیار کم میشود ..ونامنظم مواد در راه پلھ ھا ، سطوح 

.بنابراین رعایت نظم وترتیب بسیار حایز اھمیت است   
  
چرخ دنده ھا،شفت .تسمھ ھا می بایست حفاظ گذاری شوند  -٢

.ھا وزنجیرھا باید بھ طور صحیح محصور شوند  
  
.تجھیزات الکتریکی باید اتصال بھ زمین شده باشند -٣  
یا کار با سیم کارکنان نباید بھ منظور تعویض المپ ھا  -٤ 

.وتجھیزات الکتریکی از نردبان ھای فلزی استفاده نمایند   
  
کارکنان ھنگام مواجھھ با مخاطرات از تجھیزات ولباس  -٥

.ھای حفاظتی استفاده نمایند   
  
حالل ھای رنگ وسایر مواد قابل اشتعال باید در کابینت  -٦

ار ھا واتاق ھای توصیھ شده در استانداردھا نگھداری وانب
.شوند   

سوختھا وکپسول ھایی کھ حاوی گازھای قابل اشتعال می  -٧ 
باشند باید بھ دور ازمنابع پرحرارت مانند رادیاتورھا ،لولھ 

.ھای بخار وتابش مستقیم نور نگھ داری شوند  
 

تجھیزاتی کھ با دیزل وگازوییل کار میکنند باید بھ  - ٨  
ھایی کھ دارای درستی تعمیر ونگھ داری شوند وتنھا در فضا

برای جلوگیری از (تھویھ مناسب یا ھواکش ھای مکشی 
.می باشند مورد استفاده قرار گیرند) افزایش مونوکسید کربن  

  

-جنب بیمارستان چمران- بلوار چمران-شیراز: نشانی
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریتھای 

  پزشکی شھید رجایی
  ٣٦٣٦٤٠٠١:ھ سواالتشماره تلفن جھت پاسخگویی ب

   
. ١٣٩٣کلیات بھداشت حرفھ ای دکتر چوبینھ سال : منبع 

 .مھندسی صدا وارتعاش رستم گل محمدی 


