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پیشگفتار
یكي از برنامه هاي مركز س��المت محيط و كار وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي تدوین 
و انتش��ار رهنمودهاي مرب��وط به حوزه ها و زمينه هاي مختلف بهداش��ت محيط و حرفه اي و س��ایر 
موضوعات مرتبط اس��ت كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي همكاران متعددي از سراسر كشور، 
انجام ش��ده اس��ت. در این راستا سعي شده اس��ت ضمن بهره گيري از آخرین دس��تاوردهاي علمي، 
از تجربه كارشناس��ان و متخصصين حوزه س��تادي مركز س��المت محيط و كار نيز استفاده شود و در 
مواردي كه در كش��ور قوانين، مقررات و دس��تورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوین و انتش��ار 
این رهنمودها مورد اس��تناد قرار گيرد. تمام تالش كميته هاي فني مس��ئول تدوین رهنمودها این بوده 
اس��ت كه محصولي فاخر و شایس��ته ارائه نمایند تا بتواند توسط همكاران در سراسر كشور و كاربران 
س��ایر س��ازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل اس��تفاده باشد ولي به هر حال ممكن 
اس��ت داراي نواقص و كاستي هایي باشد كه بدینوسيله از همه متخصصين، كارشناسان و صاحبنظران 
ارجمند دعوت مي شود با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزدیكتر كردن 
هر چه بيش��تر محتواي این رهنمودها به نيازهاي روز جامعه یاري نمایند تا در ویراست هاي بعدي این 

رهنمودها بكار گرفته شود.
با توجه به دسترس��ي بيش��تر كاربران این رهنمودها به اینترنت، تمام رهنمودهاي تدوین ش��ده بر روي 
تارگاه هاي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي )وبدا(، معاونت بهداشتي، پژوهشكده محيط 
زیست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار 
محدودي از آنها به چاپ خواهد رس��يد تا عالوه بر صرفه جویي، طيف گس��ترده اي از كاربران به آن 

دسترسي مداوم داشته باشند.
اكنون كه با یاري خداوند متعال در آس��تانه سي و چهارمين س��ال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي 
این رهنمودها آماده انتشار مي گردد، الزم است از زحمات كليه دست اندركاران تدوین و انتشار این 
رهنمودها صميمانه تش��كر و قدرداني نمایم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود 

ما را در بهبود كيفيت این رهنمودها یاري خواهند نمود، صميمانه سپاسگزاري نمایم.

دکتر کاظم ندافي        
          رئیس مرکز سالمت محیط و کار
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1- مقدمه
ای��ن راهنما برای تمامی افراد حقيقی و حقوقی )ش��امل كاركن��ان و كارگران كارگاه های صافكاری 
و نقاش��ی خ��ودرو، خصوصی و نيم��ه خصوصی، خویش فرمای��ی و یا دولتی( ارایه ش��ده و در كليه 
فعاليت های مرتبط در كارگاههای صافكاری و نقاش��ی خودرو قابل اس��تفاده و استناد خواهد بود. در 
تدوین این راهنما س��عی شده تا ضمن ارایه راهكارهای اصالحی بهداشتی مربوطه، معيارهای و اصول 
قابل اس��تفاده برای كنترل و پيش��گيری از آسيبهای مرتبط با كارهای دس��تي در عمليات صافكاری و 
رنگ پاشی بدنه خودرو و همچنين پيشگيری از بروز مشكالت بهداشتی مربوط به محيط گارگاه های 
مزب��ور معرفی گردد. تبيين مالحظات بهداش��ت فردی ني��ز در این مقوله گنجانده ش��ده كه مجموعا 
چارچوب مناس��بی برای بهداشت جامع در این دس��ته از مشاغل تلقی گردد. از طرفي با وجود اهميت 
مسائل مرتبط با ایمني به خصوص آتش سوزي این مسائل در این گایدالین دیده نشده است كه علت 

آن جدا بودن این نوع موارد با وظایف مرتبط با وزارت بهداشت و درمان است. 
بدیهی اس��ت وزارت بهداش��ت در خصوص حفظ س��المت آحاد جامعه به طور عام و پيش��گيری از 
بروز صدمات حرفهای در بين ش��اغلين حرف مختلف، به طور خاص، جایگاه ویژه ای داش��ته از این 
رو در این راس��تا مجموعه حاضر را با هدف اصالح شرایط بهداشتی كارگران شاغل در كارگاه های 
صافكاری-نقاش��ی خودرو، ارائه شده است. انتظار می رود مفاد مندرج در این راهنما كه به نوبه خود 

مستخرج از اطالعات مراجع علمی معتبر می باشد، به نحو شایسته ایی مورد بهره برداری قرار گيرد.

2- اهداف
ه��دف از تدوین این راهنما، ارائه دس��تورالعمل ه��ا و معيارهای مربوط به بهداش��ت جامع كارگران 
كارگاه های صافكاری و نقاش��ی خودرو برای پيش��گيری شایس��ته و بهنگام از مشكالت بهداشتی در 

زمينه های حرفه ایی، محيطی و فردی ذیربط می باشد.

3-دامنه کاربرد
دامنه كاربرد مندرجات این س��ند می توان��د كليه فضاهای كارگاهی واحدهای صافكاری و نقاش��ی 
خودرو، چه در قالب كارگاه های خصوصی و چه دولتی و یا نيمه خصوصی را پوشش دهد. در واقع 
كارگاه های كوچک خویش فرما و مراكز وابسته به كمپانی های خودروسازی حوزه شمول این سند 

می باشد.
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4-اصطالحات و تعاریف
4-1- اصطالحات

در این راهنما، اصطالحات و یا واژه هایی با تعاریف ذیل به كار رفته است:
- بن��د اصل��ی: عناوین اصلی كه می توانن��د توضيحات كلی را در گيرند. بنده��ای اصلی با یک عدد 

مشخص درج می شوند
- بند فرعی: زیر بندهایی را در ذیل بند اصلی شامل می شوند كه توضيحات اضافی و جزیی را در بر 
می گيرد. بندهای فرعی با بيش از یک عدد و خط تيره مابين اعداد مشخص شده اند برای مثال )5-3( 

كه حاكی از بند فرعی پنجم از بند اصلی سوم است.
- پيوس��ت: ش��امل اطالعات تكميلی، جداول و پرسش��نامه ها قابل اس��تفاده در بررسی های بهداشتی 

كارگاهی
-ارائه خدمات بهداش��ت حرفه ایی و محيط كه اصطالحی اس��ت در مورد كليه امور تخصصی مرتبط 
با حوزه س��المت محيط و حرفه ای كه ماهيتی غير محصولی دارن��د، البته در این راهنما حوزه ی این 
خدمات به معيارها و اصول بهداش��ت جامع در كارگاه های  صافكاری و نقاشی خودرو محدود شده 

است.

4-2- تعاریف
در این راهنما تشریح عبارات تخصصی مورد استناد قرار گرفته است وليكن به طور اختصاصی در این 
الزامات، دستورالعمل ها و رهنمودهای تخصصی، عبارات و واژه هایی اصلی و تخصصی ذیمدخل با 

تعاریف زیر مورد اشاره قرار گرفته اند.
• اتاق اسپري: یک اتاق كاماًل محصور براي اسپري كردن مواد التهاب آور یا اشتعال زا كه معموالً 

به صورت چهاردیواري است.
• ارزیابي ریسك: بررسي و ارزشيابي عمليات كاري به منظور وجود پتانسيل جراحات یا بيماریهایي 
كه مي توانند بوس��يله یک ماده ش��يميایي، فرایند، یا طراحي تسهيالت و شرایط مواجهه ایجاد و باعث 
مش��كالتي براي س��المت گردد. این ارزیابي به منظور انجام احتياط��ات خاصي صورت مي گيرد كه 

كارگران ممكن است در اثر انجام برخي اعمال به جراحات یا بيماریهایي مبتال شوند.
• انتش�ارات گازی: انتشارات گازی وقتی روی می دهند كه به محيط اطراف آزاد شوند. یک ماده 
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آالینده هر نوع ماده ای اس��ت كه به هوا آزاد ش��ود ش��امل غبارات ش، حالل های رنگ، ميست ها، 
بوه��ا، دود، یا تركيبی از اینها. یكی از تركيبات رایج مورد اس��تفاده در صافكاری ها حالل های آلی 

فرار است. كه در هنگام كار با حالل هایی مثل تينر و رنگ ها توليد می شوند.
• برگه هاي ایمني مواد شیمیایي (MSDS): اسناد یا برگه هاي چاپ شده توسط توليد كننده 
مواد شيميایي كه محتواي یک ماده، خطرات آن، اقدامات پيشگيرانه مناسب، و دیگر اطالعات ایمني 

و اقدامات الزم در شرایط اضطراري را نشان مي دهد.
• برنامه ارتباطات خطر: برنامه اي است كه در یک محل كار به منظور شناسایي پتانسيل هاي خطر 

مرتبط صورت ميگيرد و در آن همه كاركنان دخيل اند و بایستي خطرات را اعالم كنند.
• برنامه بهداش�ت، ایمني و محیط زیس�ت: برنامه اي كه به منظور پيشگيري از خطرات متوجه 
س��المت، ایمني و محيط زیس��ت توس��ط كارفرما تهيّه و به اجرا در مي آید. این برنامه اطمينان ميدهد 
كه مواد ش��يميایي و فعاليت هاي كاري به صورتي مدیریت مي ش��وند كه سالمت كاركنان و محيط 

زیست حفظ ميشود.
• بهداش�ت محیط و کار: طبق تعریف س��ازمان جهانی بهداش��ت، س��المت تنها ب��ه نبود بيماری 
اطالق نمی ش��ود و در برگيرنده س��المت فيزیكی، روانی و اجتماعی می باش��د و بر این استناد در این 
دس��تورالعمل نيز با هدف نگرشی جامع به سالمت كارگران كارگاه های صافكاری و نقاشی خودرو، 
حوزه های بهداشت محيط و كار و همچنين بهداشت عمومی به طور یكپارچه مدنظر قرار گرفته است.

• پسماندهای خطرناک: موادی كه قصد دارید دور بریزید و برای سالمتی انسان و محيط زیست 
خطر دارند را پسماند خطرناك گویند.

• ساختار بهداشت جامع کارگران: در این سند، بهداشت جامع كارگران كارگاه های صافكاری 

و نقاشی در قالب ساختار زیر، مورد بررسی قرار گرفته است:
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•  

  

 

بهد�شت جامع  كا�گر�� صافكا�� نقاشي خو���

بهد�شت حرفه �يي

�يمني كنتر� �يسك فاكتو�ها

شيميايي

فيزيكي

��گونومي

��و�وژی

سا�ما� �هي � 

برنامه �يز�

فر��

�جتماعي

بهد�شت محيط

بهسا�� محيطي

-بهد�شت ��

..مو�� ��ئد-خا�

�لو�گي هو�

عمومي بهد�شت

مباني سالمت

• خاموش کننده هاي ABC: نوعي از خاموش كننده هاي آتش با پایه آمونيوم فسفات كه براي 

كليه آتش هاي طبقه B ،A و C كاربرد دارد. یعني براي خاموش كردن كاغذ و چوب و لباس، مواد 
شيميایي مایع مثل بنزین، نفت و گریس و در نهایت تجهيزات الكتریكي مي توان آن را مورد استفاده 

قرار داد.
• فاضالب صنعتی: فاضالب های صنعتی هر نوع فاضالب حاصل از فرایندهای صنعتی یا كارگاهی 
و تجاری را گویند. در صافكاری ها معموالً این فاضالب از شستش��وی ماش��ين، كف كارگاه و تميز 

كاری های كلّی ایجاد می شود. 
• فیلترهاي هپا (HEPA): نوعي از فيلتر كه براي محافظت كاركنان نسبت به مواد ذره اي هوابرد 
بكار گرفته مي ش��ود و كارایي بسيار زیادي دارد. این نوع فيلتر مي تواند به شكل كارتریج در وسایل 

حفاظت فردي تنفسي مثل ماسک ها یا رسپيراتورها بكار گرفته شود.
• کنت�رل ه�اي مهندس�ي: اقدامات مكانيك��ي و تجهيزاتي كه به منظور حفظ ایمني و بهداش��ت 

كاركنان و محيط زیست )مثل تهویه، آالرم و فيلترها( طراحي و پياده سازي ميشوند.
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شكل )1(: سير تاریخی تغييرات طراحی برخی از خودرو ها

  
  

 

• ناحی�ه اس�پري: هر ناحيه اي كه مقادیر خطرناكي از بخارات التهاب آور یا اش��تعال زا، ميس��تها، 
غبارات، یا مواد باقيمانده ناش��ي از عمليات اس��پري در آن وجود دارد. در صورتي كه ناحيه اسپري به 

خوبي محدود نشود این ناحيه ممكن است كل فضاي اتاق باشد.
• وس�ایل حفاظت فردي: هرگونه تجهيزات مورد اس��تفاده به منظور حفاظت كارگران از مواد و 

فعاليتهاي بالقوه خطرناك را وس��ایل حفاظت فردي ميگویند. وس��ایل حفاظت فردي ش��امل: عينک، 
دستكش، رسپيراتور، كفش و چكمه، وگوشي، و دیگر وسایل است.

 5-اطالعات کلی در مورد خودرو و واحدهای مربوطه
چنان چه نگاهی گذرا به رش��د و توس��عه اتومبيل سازی در كل دنيا داشته باشيم، مشخص می شود كه 
تكنول��وژی ه��ای مختلف، طراحی و توليد خودرو را به گونه ای ش��گرف متحول س��اخته ولی به هر 
روی بدنه خودرو، بخش اصلی و خارجی خودرو محس��وب می شود و در طول تاریخ توليد و توسعه 
اتومبيل، تعميرات و بازس��ازی بدنه های آسيب دیده هميشه به قوت خود باقی بوده و این فرایند برای 
كش��ورهای رو به رشد و در حال توس��عه جایگاه ویژه ایی داشته لذا بازسازی و تعميرات و صافكاری 
بدنه خودرو بس��يار شایع اس��ت. نمونه هایی از تحوالت فرميک خودرو در شكل )1( آمده است. در 
ش��كل )2( ني��ز نمونه هایی از عمده قطعاتی كه كارگران در ام��ور صافكاری و تعميرات خودرویی با 

آن ها سرو كار دارند نشان داده شده است.
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ادامه شكل )1(: سير تاریخی تغييرات طراحی برخی از خودرو ها

� �� خو��� ها
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ادامه شكل )1(: سير تاریخی تغييرات طراحی برخی از خودرو ها
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ادامه شكل )1( : سير تاریخی نمونه هایی از خودرو 
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شكل )2( : نمونه ایی از اجزا بدنه خودرو
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ادامه شكل )2( : نمونه ایی از اجزا بدنه خودرو
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شكل )3(: پخش ذرات رنگ از پيستوله

  
  

بخش عمد� �يي �� ميست ها� �يز�سياناتي خر�جي پيستوله ها� �نگپا�� قابل ��يت نمي باشند � بي شك عد� ��يت  ) :2يا����� (

گونه كه �� �شكا� �ير �مد�  .�لبته هما�باشد �نها نه تنها �ليل بر عد� �لو�گي نيست بلكه گويا� خطرنا� تر بو�� شر�يط هم مي

  �ست با نو�پر���� �ختصاصي مي تو�� �ين �سته �� ميست ها �� قابل ��يت نمو�.

  
  ستولهي��� �نگ �� پ): پخش �3شكل (

  
 

6- کارگاه های صافكاری و نقاشی خودرو

6-1- اتاق های اسپری رنگ

- اتاق های اسپری رنگ می تواند تا حد 6000 ميكروگرم در متر مكعب با ایزوسيانات مواجهه ایجاد 
نمایند این در حالی است كه حداكثر اعالم شده از سوی انگلستان )كه هنوز هم حد ایمن نمی باشد (، 
20 ميكروگرم در متر مكعب اعالم ش��ده در واقع ميزان تماس در اتاق های اس��پری رنگ حدود 300 
مرتبه بيش از حد یاد ش��ده می باش��د. ميزان تماس با ایزوس��يانات در هودهای اسپری رنگ نيز حدود 

600 ميكروگرم در متر مكعب می باشد.

س��رعت خروجی و پاشش رنگپاش )تفنگ های پاش��ش رنگ( حدود 100 متر برثانيه است و جریان 
هوا و رنگ تا 12 متر پرتاب می شود در حالی كه اكثر هودهای اسپری مكش را حدود 0/5 متر برثانيه 

فراهم می سازند. )شكل 4(

یادآوری )2( : بخش عمده ایی از ميس��ت های ایزوس��ياناتی خروجی پيستوله های رنگپاش، قابل 
رویت نمی باش��ند و بی ش��ک عدم رویت آنها نه تنها دليل بر عدم آلودگی نيس��ت بلكه گویای 
خطرناك تر بودن شرایط هم می باشد.البته همان گونه كه در اشكال زیر آمده است با نورپردازی 

اختصاصی می توان این دسته از ميست ها را قابل رویت نمود.
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شكل )4(: سرعت پخش رنگ از پيستوله رنگپاش

  

  
  

 

- تنفس در هوایی كه با ذرات ریز رنگ های ایزوس��ياناتی آلوده ش��ده است می تواند به آسم شغلی 
منجر گردد. عالئم اوليه حساسيت ریوی به این دسته از تركيبات می تواند یک یا چند مورد از موارد 

ذیل را شامل گردد.
الف- خس خس سينه حتی در خارج از ساعات كار و یا در ساعات اوليه صبح 

ب- سرفه 
پ-احساس سردی و لرز )مشابه سرماخوردگی (

یادآوری )3(: اسپری رنگ، ایزوسياناتی نوع 2K، مسيت های غير قابل رویتی را ایجاد می كنندكه 
می توانند به همه بخش های كارگاه پخش شوند از این روی در واحدهایی كه با این دسته از رنگ 
كار می ش��ود، می بایست نس��بت به جداسازی محل و همچنين فراهم سازی سيستم تهویه مناسب، 

شرایط را كنترل نمود.
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- كابين های رنگپاش��ی، محفظه های طراحی شده ایی هس��تند كه ضمن مجهز بودن به سيستم تهویه 
مناسب، قادرند ش��رایط حرفه ای مناسبی را برای اپراتور مهيا سازند. البته معمول ترین طراحی سيستم 
اتاقک های اس��پری رنگ، كابين ها یا اتاقک های down draft هس��تند كه در آن ها هوا از ناحيه 

سقف به داخل كابين دميده می شود و از منافذ طراحی شده در كف كارگاه خارج می شود. 

ی��ادآوری )4(: آژان��س حفاظت محيط زیس��ت )EPA (ب��ا قان��ون NESHAP1 H6 جدید با 
 HAP2  كارگا ه��ای خودرو )رن��گ كاری(كه از رنگ های حاویآاالینده ه��ای خطرناك هوا

استفاده می كنند،برخورد خواهد كرد.

- قانون فعلی  40CFR63 استاندارد های انتشار ملی االینده های خطرناك هوا  را برای رنگ زدایی 
و رنگ های گوناگون  را جهت پوشش سطوح در منابع به كار گرفته است.

- قان��ون H 6 در صنع��ت به عنوان قانون رنگ معروف ش��ده اس��ت كه مخصوص س��طوح فلزی و 
پالستيكی است  كه در منابعی چون كارخانه و كارگاهای خودرو پوشش داده می شوند.

) HAP( كاربردهای قانون در صورتی كه پوش��ش های رنگی ش��امل االینده ه��ای خطرناك هوا -
باشند به حدود مجاز های زیر اشاره دارد:

سرب )≤0.1 درصد(
منگنز)≤ 1.0 درصد(
نيكل)≤0.1 درصد (

كادميوم )≤0.1 درصد (
كروم )≤ 0.1 درصد (

- هدف از این قانون كاهش انتش��ارات س��رب،نيكل، كادميوم،كروم و منگنز است.این مواد شيميایی 
به عنوان االینده های خطرناك هوا ش��ناخته ش��ده اند  یا مظنون به ایجاد سرطان و دیگر اثرات ناگوار 
سالمتی هستند و می توانند در رنگ های مورد استفاده در صنایع پرداخت كاری خودرو یافت شوند.

- الزامات قانون NESHAP   H6 شامل :
• اجرای سيستم های تخليه اتاق رنگ با فيلترهایی دارای كارایی %98

1  National Emmision Standard for Hazardous Air Pollutants
2  Hazardous Air Pollutants
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• لزوم طراحی اتاق های اسپری 
.HVLP1 • تفنگ های اسپری باید از نوع كارا باشند مثل 

• تميز كاری تفنگ اس��پری اجازه ی اتميزه ش��دن تينر را از طریق تقنگ ندهد و توصيه می شود كه 
تفنگ به صورت اتوماتيک و در محيط های سربسته شسته شود.

• آموزش رنگ كار برای تنظيم و ست كردن تفنگ )SET-UP( الزم است.

6-2- شرایط رنگ کاری و روش های کنترلی
اتاق های اسپری یا ایستگاه های اوليه رنگ پاسی می بایست:

 •دارای سقف كامل و  چهار دیواری یا دیوار های اطراف باشند
 • مجهز به سيستم  تعادلی  فشار اتوماتيک یا دارای فشار مثبت 5 اینچ آب 

6-3- الزامات تفنگ اسپری برای کاهش آالینده های هوا
همه ی تفنگ های )تلمبه ها ( رنگ به كار برده شده در تسهيالت باید بازرسی شوند كه استانداردهای 
كارایی را داش��ته باشند.كاربرد اسپری پوشش��ی باید با یكی از تكنولوژی های تفنگ های زیر به كار 

برده شوند:
) HVLP(حجم باال، فشار پایين• 

 •الكترواستاتيكی

 •بدون هوا

6-3-1-عملیات تمیز کاری تفنگ اسپری
-اتميزه نشدن حالل از طریق تفنگ اسپری با اهداف تميز كاری

- اجرای سالم روش های تميز كاری تفنگ 
- اتميزه شدن حالل پاك كننده از طریق تفنگ رنگ )برای اهداف تميزكاری( نباید اتفاق افتد.)حتی 

در اتاق رنگ(
- سيستم شوینده ی اتوماتيک تلمبه در فضای كامال محصور به عنوان بهترین راه مدیریتی برای حفظ 

سالمتی كارگر محسوب می شود.

1 High Volume Low Pressure
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6-4- نکات ایمنی در عملیات رنگ
- كاربرد تلمبه های اس��پری: تلمبه های اس��پری رنگ نوع HVLP بيشترین كارایی را نسبت به بقيه 
دارند. این باعث می ش��ود كه غلظت ذرات به صورت ضریبی از 2 كاهش یابد و كارایی تلمبه 30 % 
افزایش یابد. با افزایش كارایی تلمبه ی رنگ، مصرف رنگ توس��ط رنگ كار  نيز كاهش می یابد و 

ميزان مواجهه ی كارگر با ذرات رنگ به ميزان مناسبی كاهش می یابد.
- در طول رنگ كاری، رنگ كاران متناوبا با غلظت های باالیی از پلی ایزوس��يانات ها موجهه دارند. 
ع��الوه بر این، گزارش ش��ده كه كاربرد رس��پيراتور در ای��ن صنایع به طور مطلوب و شایس��ته اتفاق 

نمی افتد و در تهيه و كاربرد آنها سهل انگاری می شود.
- رعایت اس��تانداردها: به دليل ریس��ک های بهداش��تی و مواجهه كارگر با موارد ش��يميایی، آژانس 
حفاظت محيط زیس��ت امریكا چند س��الی است كه برنامه ی ش��يميایی جدیدی را برای تركيبات پلی 
ایزوسيانات ها در پرداخت كاری و پوشش دادن خودروها تنظيم كرده است. نتایج نهایی این موازین 
و قانون كنترل تركيبات س��می باعث گردید كه كاربرد پلی ایزوسيانات ها ی جدید را از طریق قانون 
س��خت و محكمی ممنوع كرده اس��ت. از س��ویی چون كارگاه های پرداخت كاری خودرو معموال 
ش��غل های كوچک و با وسایل حفاظتی نا كافی و نامناسب را ش��امل شده لذا برای كنترل مواجهات 
سيس��تم نظارت مش��اركتی را به كار گرفته است. در این برنامه مش��اركتی و اختياری مراكز و ادارات 

.1 متعددی همكاری دارند
- الزام شركت های توليد رنگ به آگاه سازی مشتریان از روش های كار ایمن با رنگ ها. 

- بر اساس اصول بهداشت حرفه ایی ميزان مواجهات قبل از كاربرد رسپيراتور ها نيز باید مورد اندازه 
گيری قرار گيرد تا بهترین و موثرترین انتخاب برای تعيين رسپيراتورهای مناسب صورت پذیرد. تقریبا 
50000 كارگاه تعمير خودرو در USA به طور تجاری از اتاقک های اسپری رنگ استفاده می كنند. 

این اتاقک ها از سه نوع مختلف طراحی شده اند.
- استانداردهای تعيين شده از سوی سازمان OSHA برای رسپيراتورها، كارگران را ملزم می كند كه 

از خطرات تنفسی اطالع داشته و قادر به شناسایی آن ها باشند.

 Environmental Protection Agency, Occupational Safety and 1 این ادارات و سازمان ها عبارتند از

 Health Administration, National Institute for Occupational Safety and Health, National
Paint and Coatings Association, National Automobile Dealers Association, Automo-
 tive Service Association, Automotive Service Industry Association, Collision Industry
Conference, National Institute for Automotive Service Excellence, Inter-Industry Con-
ference on Automotive Collision Repair, and individual paint manufacturers
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ی��ادآوری )5(: برای آگاهی از ميزان مواجهه مجاز با تركيبات ش��يميایی از كتابچه حدود مجاز 
وزارت بهداشت استفاده شود.

- همه ی كس��انی كه با اس��پری رنگ سروكار دارند باید آموزش های الزم را ببينند و با تكنيک های 
اس��پری كارا و SET-UP ك��ردن صحيح تفنگ آش��نا باش��ند تا بتوانند اس��تفاده از رنگ و انتش��ار 

آالینده های خطرناك هوا را به حداقل برسانند.
- طراحی و تاسيس اتاقک های رنگ-بررسی ها ی كارگاهی نشان داده كه نوع اتاقک اسپری رنگ 
و انتخاب تفنگ اسپری به كار برده شده می تواند مواجهه ی كارگر را در اسپری رنگ، كاهش دهد.

- سه نوع از اتاق هایی كه برای اسپری رنگ در صنایع خودرو به كار برده می شود )شكل 4( عبارتند 
از اتاقک های با جریان رو به پایين )downdraft(، جریان نيمه رو به پایين )semi-downdraft( و 
جریان متقاطع )cross draft(. از مقادیر گزارش شده ی قبلی یافت شده كه تماس ها در فرایند های 
رنگ كاری اتاقک با جریان رو به پایين نسبت به دو نوع دیگر، كمتر است. در اتاقک با جریان رو به 
پایين، تركيبات رنگی بدون این كه به س��مت ناحيه ی تنفس��ی كارگر برگردد، پراكنده می شوند. در 
اتاق��ک های  با جریان متقاطع و جریان نيمه رو به پایين، رنگ با هوای تازه ی پراكنده ش��ده و باعث 
می شود كه مواجهه كارگران با رنگ های اسپری شده افزایش یابد. متوسط غلظت ذرات در دو نوع 
مختلف اتاقک های با جریان رو به پایين 1/9 و7 /2 و در اتاقک جریان متقاطع 23mg/m3  گزارش 

گردید.

 

شكل )5( : سيركوالسيون هوا در اتاقک های رنگ با سه نوع جریان مختلف
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- برخی از توصيه های الزم برای حفاظت كارگران در برابر اثرات ناگوار در كار تعميرات، صافكاری 
و نقاشس خودرو در جدول)1( آمده است. استفاده صحيح از رسپتورهای ویژ ه ی هوا در اتاقک های 
با جریان رو به پایين نيز در جدول مزبور مورد توجه قرار گرفته اس��ت. در چنين اتاقک هایی،غلظت 
كل ذرات و پلی ایزوسيانات ها زیر mg/m3 10 نگه داشته می شود. عملكرد صحيح اتاقک با جریان 
رو به پایين، دبی هوا در اطراف خودرو رنگ شده، به طور متوسطfpm 80 دیده شده كه تحت این 

شرایط الزم است كه دبی كل هوا در این اتاقک ها بيشتر از .cfm 10,000 باشد.
- زمانی كه بخش های از بدنه خودرو در این اتاقک رنگ می شود، موقعيت و جهت بخش حياتی و 
مهم است. در اتاقک های رنگ كاری با جریان رو به پایين، ممكن است جریان های مخالف نزدیک 

دیوارهای اتاقک شكل بگيرند )شكل 6(.

شكل )6( : سيركوالسيون هوا در اتاقک های رنگ با جریان رو به پایين
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زمان��ی كه رنگ به داخل این جریان ها وارد می ش��ود، رنگ به ب��االی اتاقک جایی كه با هوای تازه 
مخلوط می شود منتقل شده و این مورد می تواند مواجهات كارگران را افزایش دهد. 

جدول )1( برخی از مشخصات مربوط به كارگاه های رنگ بدنه خودرو
Condition type of booth gun respirator 

painting car in 
booth 

downdraft with an average 
air flow around car of 80 
fpm and no point with an 
air flow less than 60 fpm. 

hvlpa
APFb> 10 (e.g. half face 

piece air purifying or 
better) 

painting car 
parts of 

painting car in 
booth 

semi downdraft; crossdraft hvlp, 
conventional 

APF> 25 (e.g. supplied 
air continuous flow, 

powered air purifying, 
etc.) 

painting car 
parts that are 

not attached to 
car 

downdraft, paint overspray 
directed at front or back of 

booth. 
Hvlp 

APFb> 10 (e.g. half face 
piece air purifying or 

better) 

 

مندرجات جدول باال، بر پایه مطالعات تجربی اس��ت لذا باید متناس��ب با شرایط یاد شده در جدول، از 
داده های آن اس��تفاده ش��ود و به نوعی داده ها را نمی توان برای تمامی شرایط تعميم داد. در جدول 1 
فرض می ش��ود كه مواجهه با مونومرHDI 1 كمتر از mg/m3 0.14 اس��ت كه این حد مواجهه ی 
كوتاه مدت توسط NIOSH توصيه شده می باشد. جدول )2( نيز برخی از مشخصات ابعادی مربوط 

به كارگاه های رنگ بدنه خودرو را ارایه كرده است. 

1  هگزامتیلن دی ایزوسیانات
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:1
6-5 شن زني6

- در حين تعمير بدنه خودرو )اتوبادی(،عمل س��مباده كردن رنگ س��طوح را زدوده و صاف می كند  
و این كار بر روی بدنه های رنگ ش��ده صورت می گيرد. ذرات هوا بردی كه از س��طوح پوشش��ی و 
صفحات س��مباده )كاغذ سمباده (در انجام این كار توليد می شوند،ممكن است شامل مواد خطرناكی 

1 sandblasting

dimension specification 

1 paint application rate under 150 g/min of paint with a solids content of 50% 

2 Polyisocyante content 
of applied paint solids Under 33% 

3 number of painters one painter 

4 

minimum distance 
between painted 

surface and workers 
chin 

2 feet 

5 booth flow rate 10,000 - 14,000 cfm 

6 booth size approximately 12' × 25' × 8' ft high 

7 cornice for 
illuminating parts no more than 1 foot on each side of the booth 

8 

criteria for air velocity 
around a car in a 
downdraft booth. 

(INRS): 

The air velocity around the perimeter of a car is to be measured 
at 10 points. Three points are on the side of each car and two 
are next to the front and rear of the car. These measurements 
are taken 0.5 meters (m) from the side of the car and 0.9 m 
above the booths floor. The mean value of these points is to be 
greater than 0.4 m/sec and no point is to have a velocity less 
than 0.3 m/sec. These measurements are based upon integrated 
60 second samples. 

9 

Criteria for crossdraft 
and semi-downdraft 
spray painting booth 

flow rate 

100 cfm/ft2 of cross sectional area. When width times height is 
greater than 150 ft2, the criteria is 50 ft/ft2. 

10 HDI monomer content 
of paint 

HDI monomer content of the sprayed liquid shall be less than 
0.2% of the polyisocyanate. If the monomer content is greater 
than 0.2%, the shop must either show the workers exposure to 
HDI monomer remains below the NIOSH REL or have the 
workers use supplied air respirators in the spray painting 
booth. 

 

جدول )2( برخی از مشخصات ابعادی مربوط به كارگاه های رنگ بدنه خودرو  
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چون س��رب و كروم باشند كه برای ریه ها و سيس��تم عصبی كارگران مضر هستند. در بسياری موارد 
غلظت ذرات ممكن است از استانداردهای OSHA بيشتر باشند.

- كنترل موثر كارگری كه با ذرات ناشی از كار سمباده زنی سطوح اتوبادی مواجهه دارد با استفاده از 
تهویه ی مكانيكی چرخ سمباده انجام شود. شن زن های چرخشی/ محوری و دارای حركات متناوبی 
و مس��تقيم، مجهز ش��ده به تهویه ی مكنده ی موضعی با سرعت باال، حجم كم )HVLV1(  به عنوان 
بخش��ی از طراحی وس��يله،توصيه ش��ده اند زیرا این تجهيزات در كاهش غلظ��ت كل ذرات در حين 

سمباده زنی بدنه خودرو موثرند.

6-6 شرایط کنونی کارگاه ها صافکاری و نقاشی
در حال حاضر واحدهای كارگاهی خودرو كه به صافكاری و نقاش��ی اتومبيل می پردازند از ش��رایط 
مناس��بی برخ��وردار نبوده و هم از منظر بهداش��ت محيط و كار و هم از دی��دگاه ایمنی صنعتی نياز به 
اصالحات اساس��ی و اعمال راهكارهای بهداش��ت ش��غلی دارند. نمونه ایی از چند كارگاه در تصاویر 

ذیل آمده است )شكل 7(

1  High velocity/High volume

شكل )7( : نمونه ایی از چند كارگاه صافكاری نقاشی 
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ادامه شكل )7( : نمونه ایی از چند كارگاه صافكاری نقاشی 

7- عوامل زیان آور در کارگاه های صافكاری و نقاشی
- عوامل شيميایی
- عوامل فيزیكی 

- عوامل ارگونوميک 
- عوامل بيولوژیک 

ای��ن توضيح الزم اس��ت ك��ه عالوه بر عوامل یاد ش��ده »ایمن��ی« و مالحظات ایمنی در این دس��ته از 
فعاليت های حرفه ای حائز اهميت است.

كوچک بودن و خویش فرما بودن بس��ياری از كارگاه های صافكاری و نقاشی را می توان از عواملی 
دانس��ت كه در بروز حوادث ش��غلی و تخطی از ش��رایط ایمن اثر گذار اس��ت؛ بی ش��ک واحدهای 
بزرگ تر كه به نوعی به صنایع مهم مرتبط می ش��وند مثل كارگاه های صافكاری و نقاش��ی وابسته به 
صنایع خودرو س��ازی و واحدهای تعميرات یا خدمات پس از فروشی، بيشتر تحت كنترل های ایمنی 

و بهداشتی قرار دارند.

7 -1- عوامل مخاطره آمیز شیمیایی  
تركيبات متعددی در فرایند نقاشی و صافكاری بدنه خودرو مورد استفاده قرار می گيرد كه به تبع آن 
هم مواجهه های متنوعی برای كارگران این واحدها رخ خواهد داد. خطرات ش��يميایي ممكن اس��ت 
ش��امل حالل هاي آلي فرار ناشي از عملياتي نقاشي و رنگ كاري، فيلرها)مواد پركننده مثل بتونه(، و 
پاك كننده ها باش��د. س��يليس ناشي از اعمال سند بالست، غبارات ناشي از شن زني و فيوم هاي فلزي 

ناشي زا جوشكاري و برش باشد
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7-1-2 حالل ها، میست ها و آیروسل ها
در بخش رنگ آميزی بدنه خودرو این دس��ته از عوامل ش��يميایی س��المت كارگران در معرض را به 
مخاطره می اندازد از اینرو تا زمانی كه كنترل های محيطی قابل اجرا نباش��ند می بایس��ت به اس��تفاده 

صحيح از وسایل حفاظتی اهتمام داشت.
7-1-2-1 ایزوسیانات ها: 

ایزوس��يانات ها تركيبات فوق العاده واكنش دهنده اي هستند كه كاربردهاي متنوعي در صنعت دارند 
كه مثال آن س��اخت فوم پلي اوري تان، االس��تومرها، رنگها، چسب ها، پوشش ها، الك ها و... است. 

برخي تركيبات آن شامل:
(TDI) دي ایزوسيانات تولوئن •

(MDI) متيل دي فنيل دي ایزوسيانات •
(HDI) هگزا متيلن دي ایزو سيانات•

(IPDI) ایزو فوران دي ایزوسيانات •
(NDI) نفتالن دي ایزوسيانات •

ایزوس��يانات هاي محرك هاي شدید منطقه تنفس��ي فوقاني و تحتاني هستند. مواجهه استنشاقي ممكن 
است منجر به سرفه، گلودرد، درد سينه، و یا تنگي نفس گردد. مواجهه مكرر مي تواند منجر به كاهش 
عملكرد ریه بدون ایجاد هرگونه عالمتي گردد. در برخي افراد این ماده مي تواند منجر به حساس��يت 

پذیري شده و منجر به حمالت آسمي شود.
ایزوس��يانات ها محرك هاي پوست و چشم هستند. مواجهه مكرر با پوست ممكن است منجر به راش 

پوستي و حساسيت شود. و مواجهه با ميست آن مي تواند منجر به تخریب قرنيه چشم شود.
مواجهه با ایزوسيانات یكی از موارد مهم ایمنی بهداشتی در واحدهای نقاشی و رنگ خودرو محسوب 
می شود. برای مدت های زیاد این تركيب از جمله بزرگترین عامل در بروز آسم های شغلی در بریتانيا 
تلقی می شد البته خوشبتخانه راه های كنترلی مناسبی برای تماس با این آالینده شيميایی وجود دارد. به 
هرحال ریس��ک تماس با این ماده شيميایی در كارگاه های نقاشی خودرو و واحدهای رنگاميزی بدنه 

خودرو به طور متوسط 80 برابر بيش از دیگر واحدهای صنعتی گزارش شده است.
- مواجهه با این ایزوس��يانات ها می تواند باعث تحریک چش��م و پوست،حساس��يت تنفسی، اسم، و 
كاه��ش عملك��رد ریه ها گردد. ب��ه دليل اثرات ناگوار گزارش ش��ده و بروز م��واردی از بيماری ها، 
ای��االت Oregon امری��كا حدود مجاز مواجهه را ب��رای HDI اعالم كرده اس��ت. حد مجاز مزبور 
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برای 8 س��اعت به طور متوسط mg/m3 0.5  و حدود مواجهه ی كوتاه مدت mg/m3 1 مقرر شده 
است. در این ایالت ميزان مواجهه كارگران با HDI در دهه 80 ميالدی در بيش از 70 % موارد حدود 

mg/m3 1.6 بوده است.

- در طول رنگ كاری در كارگاه های نقاش��ی اتومبيل، كارگران با همه ی تركيبات رنگ كه اتميزه 
شده اند، مواجهه دارند. پلی ایزوسيانات ها،این اجزای سازننده شان شامل حالل های الی، فلزاتی چون 

سرب، كروم و مقدار كمی از مونومر های HDI هستند. 
- یک س��ری ارزیابی های از ات��اق های رنگ كاری در صنایع تعمير اتاقک خودرو، نش��ان داده كه 
تماس های زیر حدود مجاز توصيه شده توسط   ,NIOSH, ACGIHو OSHA می باشد. با این 
 )NIOSH- REL( حال در كارگاه های كوچک، كارگران با كروم شش ظرفيتی بيش از حد مجاز
مواجه��ه دارد. س��ازمان نایوش ميزان مجاز مواجهه با كروم ش��ش ظرفيتی را ی��ک ميكروگرم بر متر 

مكعب اعالم كرده است. 

کنترل ایزوسیانات ها
كنترل مواجهه با این ماده به صورت ایده ال این اس��ت كه منبع این ماده را حذف كنيد یا به جاي آن 
از ماده جایگزین استفاده كنيد اما این امر هميشه امكان پذیر نيست. گاهي اوقات كنترل هاي مهندسي 
مثل هود موضعي مي تواند براي كاهش مواجهه كارگر به كار گرفته ش��ود. هميش��ه محل كار با این 

ماده باید جدا شود تا حداقل كارگر ممكن در مواجهه قرار گيرند.
به طوركلي با اعمال مالحظات زیر می توان به كنترل هرچه بيشتر تماس با ایزوسيانات كمک نمود.	•

الف( طراحی مناسب شرایط كار 
ب( كاربرد هودها و اتاقک های رنگ با كيفيت مناسب

MSDS پ( اعمال مقررات ایمنی متناسب با
تقریبا تمامی كارگاه های نقاش��ی خ��ودرو از pack Isocyanate-2 ی��ا اصطالحاً رنگ »2k« در 
اس��پری رنگ اس��تفاده می كنند و ش��اید بتوان گفت كه در حال حاضر جایگزینی برای آن مشخص 
نش��ده است. عالوه بر مراحل رنگاميزی، فرایند شستش��وی تفنگ های رنگ پاش نيز خطر مواجهه با 
این ماده را به همراه خواهد داش��ت چرا كه حاوی ميس��ت های ایزوس��يانات با غلظت باال می باش��د. 
ش��ایان ذكر است كه اتاقک های رنگ كه از كيفيت مناسبی برخوردار هستند می توانند ميزان تماس 

را كاهش دهند.
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 7-1-2-2 تینر
تينر یک حالل صنعتي به ش��دت قابل اش��تعال است كه به خصوص استنش��اق آن مي تواند مي تواند 
باعث زیان به س��المتي فرد ش��ود به طوریكه مواجهه بس��يار ش��دید آن حتي مي تواند به مرگ منتهي 
شود. این ماده از هوا سنگين تر است و در كف ها جمع ميشود. همچنين در صورت خورده شدن آن 
مي تواند منجر به مس��موميت ش��ود. درصورتي كه فرد مسموم شود نباید او را وادار به استفراغ كرد و 

بایستي به او یک ليوان آب داد.
عالئم فرد در صورت استنش��اق آن تحریک گلو و بيني، سردرد، سرگيجه و حالت استفراغ و كاهش 
هش��ياري مي باشد. مواجهه گوارش��ي با آن نيز منجر به عالئمي مثل حالت تهوع و استفراغ، گيجي و 

فقدان هشياري گردد. 
تماس پوس��تي با این ماده ممكن اس��ت باعث جذب این ماده از طریق پوس��ت ش��ود و باعث احتمال 
افزای��ش مواجهه بي��ش از حد گردد. مواجهه دراز مدت با آن ممكن اس��ت باعث التهاب پوس��ت یا 

درماتيت شود. 
بایستي از ورود این ماده به سيستم فاضالب خودداري كرد.

در صورت تماس پوستي بایستي چشم ها را باز نگه داشت و آنها را تا 15 دقيقه با آب فراوان شست و 
به دكتر مراجعه كرد. در زمان اس��تفاده از آن نيز باید كليه اقدامات الزم از جمله كنترل هاي مهندسي 
را صورت داد كه از جمله آن تهویه كافي است تا فرد در مواجهه بيش از حد قرار نگيرد. در صورت 

نياز بایستي از وسایل حفاظت تنفسي نيز استفاده كرد.

7-1-2-3 کلرو دي متیلن
یک حالل صنعتي كه در صورتي كه استنش��اق، بلعيده یا از طریق پوست جذب شود خطرناك است. 
این ماده مي تواند بر سيستم اعصاب مركزي، كبد، سيستم قلبي و عروقي و خون  تاثير گذاشته و منجر 
به آس��يب گردد. این ماده مي تواند باعث تحریک پوس��ت، چش��م، ناحيه تنفسي شود و مشكوك به 

سرطانزایي مي باشد. ریسک ایجاد سرطان با آن به مدت زمان و سطح  مواجهه بستگي دارد.
این حالل متاسفانه همچنان در صافكاري ها مصرف دارد كه آالینده اي بسيار سمي چه براي انسان و 
چه محيط زیس��ت اوست. بهترین راه مقابله با این ماده حذف آن از فرایند و استفاده از مواد جایگزین 

یا ماشين سمباده هاي همراه با مكنده گردوغبار است.
اگر كارگاه یا ش��ركت شما از مقادیر زیادی حالل اس��تفاده می كند كه آن را از طریق تفنگ اسپری 
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مصرف می كند باید بدانيد كه مقادیر بس��يار زیادی پول را به خاطر اس��تفاده نكردن از یک سيس��تم 
بازیافت حالل از دستی می دهيد.

عالئم حاصل از استنش��اق این ماده مثل مواد مخدر اس��ت و شامل گيجي، سردرد، خستگي، سردرد، 
اس��تفراغ و حالت تهوع باش��د. بلع آن منجر به حالتي ش��بيه استفراغ مي باش��د و حتي مي تواند باعث 

سرددر و ناهشياري شود. 
تماس پوس��تي زیاد با آن مي تواند منجر به تحریک پوست، س��رخي آن، و درد شود. تماس طوالني 
مدت با آن موجب س��وختگي پوس��ت نيز ميشود. تماس چش��مي با آن نيز منجر به آسيب و تحریک 

چشم مي شود.
مواجه��ه طوالني مدت با این ماده مي تواند منجر به گيجي ذهني، س��ردرد، فقدان تعادل، تغييرات در 

بينایي، افسردگي، اثرات بر كليه و كبد، از دست دادن اشتها و... گردد.
در صورت استنشاق ناگهاني و زیاد این ماده فرد را به هواي تازه منتقل كنيد و به او تنفس مصنوعي بدهيد. 
در صورت بلعيدن بيش از حد آن فرد را وادار به استنش��اق نكنيد و به او مقادیر زیادي آب دهيد. در 

صورت تماس چشمي و پوستي نيز پوست یا چشم را با آب فراوان بشویيد.

7-1-2-3 بنزین
حالل دیگري كه ممكن اس��ت در صافكاري ها و نقاش��ي ها به كار رود بنزین اس��ت كه این ماده نيز 
همانند س��ایر حالل ها مي تواند اثرات بدي بر روي اعضاي بدن داش��ته باشد كه این اثرات و راههاي 
كنترل آن مش��ابه مواردي است كه مورد بررسي قرار گرفت و لذا در اینجا بيشتر مورد بحث قرار نمي 

گيرد.

 7-1-2-4 گزیلن:
گزیلن مایعي بي رنگ با بوي معطر مي باشد و در آب غير قابل حل است. گزیلن یک حالل و متعلق 
به هيدروكرین هاي معطر تک هسته اي پایين است. گزیلن تصفيه نشده حاوي اتيلن بنزن، تيفوفن، شبه 
كومن یا مواد دیگر اس��ت. تماس طوالني با آن س��بب اختالل در اعضاي خونس��از و دستگاه عصبي 
مي ش��ود. عالئم مس��موميت حاد با این ماده مش��ابه بنزین مي باشد كه شامل: خس��تگي، منگي، حالت 
مستي، لرز، تنگي نفس و گاهي تهوع و استفراغ و در مواردي هم بيهوشي رخ مي دهد. در تماس مزمن 
عالئمي چون ضعف عمومي، خس��تگي زیاد، سر درد، تحریک پذیري، خواب آلودگي، فراموشي و 
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صداي زنگي در گوشها بروز مي كنند، اختالالت قلبي و عروقي، احساس مزه شيرین در دهان، تهوع، 
بي اشتهایي، تشنگي شدید، سوزش چشم ها  و خونریزي از بيني هم شاید رخ دهد. در هنگام كار با آن 
بایستی مراقب بود كه بخارات آن به خوبي به فضاي خارج رانده شود. بهترین اقدام جهت جلوگيري 
از مسموميت به كار بردن حاللهاي بي خطر و مناسب به جاي گزیلن مي باشد  و پس از اتمام  كار حتما 
باید استحمام نمود. و بایستی در حين كار از وسایل حفاظت فردی مناسب شامل لباس كار، دستكش 

نيتریل، عينک و شيلد صورت ، چكمه استفاده نمایند.

7-1-2-5 بنزن
بنزن مي تواند از راه ششها و پوست جذب شود از آنجا كه محلول در چربي است درجه توزیع آن در 
بافتهاي مختلف بستگي به مقدار چربي آنها دارد.  بافتهاي چربي بهعنوان ذخيره بنزن جذب شده عمل 
كرده و درجه از دست دادن آن از این بافتها كند است . تحقيقات نشان مي دهد مواجهه با بنزن منجر 
به ایجاد متابوليت هاي خطرناك كه آثار بس��يار س��وئي بر عملكردكليهدارند مي شود.مواجهه با بنزن 
باعث ایجاد تغييرات غيرعادي در ضخامت الیه هاي قش��ري و مغزي لوله هاي ادراري، التهاب كليه، 
توسعه ش��بكه مویرگي در دانه هاي مالپيگي، اتساع فضاي كپس��ول و حتي حضور پالسماي خوني و 
كاهش قطر در س��لولهاي دیواره اي لوله هاي ادراري ميشود. بيشتر اثرهاي بنزن از نوع تأثيرات شغلي 

و از راه تنفسي است ولي از راه پوستي و دهاني نيز باعث ایجاد اختالالتي در بدن مي شود. 

7-1-3 دمه هاي فلزي
»دود« جوش��كاري مخلوطي از ذرات بس��يار ریز )فيوم( و گازها مي باشد. بسياري از مواد موجود در 
دود جوش��كاري مثل كروم، نيكل، آرسنيک، آزبست، منگنز، سيليس، بریليوم، كادميوم، اكسيدهاي 
نيتروژن، فسژن، اكرولئين، تركيبات فلوراید، مونوكسيدكربن، كبالت، مس، سرب، ازن، سلنيم و روي 

بسيار سمي مي باشند. 
هنگام جوش��كاری فيوم هایی توليد می ش��ود كه مخلوطی از تركيبات اكس��يدهای فلزی ش��امل فلز 
خطرناك و سرطان زاي كادميوم – سيليكات ها و فلوروئيدها می باشد. اگر فلز پوشش یا رنگ داشته 
باشد این مواد در اثر گرما تجزیه شده و به بخشی از فيوم تبدیل می گردد فيوم هنگامی توليد می شود 
كه یک فلز تا باالی نقطه جوش خود گرم ش��ود و س��پس بخارات آن به شكل ذرات خيلی ریز جامد 

تبدیل گردد.
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معموالً گازها و فيوم هاي جوشكاري از منابع زیر توليد مي شوند :
- ماده اصلي یا فلز اصلي تحت جوشكاري یا ماده پركننده مورد استفاده

- پوشش ها و رنگ هاي روي فلز تحت جوشكاري یا پوشش الكترودها 
- گازهاي مورد مصرف حاصله از سيلندرها

- واكنش هاي شيميایي كه در اثر نور ماوراء بنفش حاصله از قوس الكتریكي و گرما ایجاد ميشوند. 
- فرایند و مواد مصرفي مورد استفاده 

- آلودگيهاي موجود در هوا مثل بخارات متصاعد شده از مواد پاك كننده وگریسزدا 
نام بردن از تمامي اثرات س��وء بهداش��تي در اثر جوش��كاري بدنه خودروها كه عمدتا رنگ ش��ده نيز 
می باشند، بسيار مشكل مي باشد، زیرا ممكن است فيومها حاوي چندین نوع ماده مضر باشند )بسته به 
عواملي كه در باال اش��اره ش��د(. هریک از تركيبات موجود در گاز یا دود جوشكاري مي توانند یک 
بخش خاص از بدن فرد را تحت تاثير قرار دهند مثل ریه ها – قلب– كليه ها و سيستم عصب مركزي. 
با وجود این كه كليه جوش��كاران در معرض خطر قرار دارند ، ولي افراد س��يگاري دچار آسيب هاي 
ش��دیدتري مي گردند. تماس با گازهاي جوش��كاري اثرات كوتاه مدت یا بلند مدت بر سالمتي افراد 

دارد كه مي توان آنها را به صورت زیر شرح داد:

الف- اثرات سوء بهداشتي کوتاه مدت )حاد(:
تماس با فيوم فلزات )مثل روي، منيزیم؛ مس و اكسيد آن( باعث بروز بيماریي بنام تب فيوم فلز ميگردد. 
عالئم این بيماري بين 4 تا 12 س��اعت پس از تماس نمایان مي ش��ود و شامل احساس سرماخوردگي، 
عطش، تب، دردهاي عضالتي، درد قفس��ه سينه، س��رفه، خس خس كردن، كوفتگي، حالت تهوع و 

احساس مزه بد در دهان است.
برخي تركيبات موجود در فيوم مثل كادميوم در مدت زمان كوتاه نيز ممكن اس��ت كش��نده باش��ند و 
گازهاي متصاعد ش��ده در فرآیند جوش��كاري نيز بسيار خطرناك مي باش��ند. براي مثال اشعه ماوراء 
بنفش منتش��ر شده در اثر واكنش با اكسيژن و نيتروژن موجود در هوا، ازن و اكسيدهاي نيتروژن توليد 
م��ي كند. این گازها در مقادیر زیاد كش��نده اند و مي توانند منجر ب��ه التهاب و تحریک بيني و گلو و 

بيماریهاي شدید ریوي گردند.
اشعه ماوراءبنفش توليدي، با حاللهاي هيدروكربني كلردار مثل تري كلرواتيلن، 1 و 1 و 1 تري كلرو 
اتان، متيلن كلراید و پركلرواتيلن تركيب مي شود و گاز فسژن توليد مي نماید. حتي مقادیر بسيار كم 
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فسژن نيز كشنده است، اگر چه عالئم اوليه مسموميت با آن كه شامل سرگيجه، احساس سرما و سرفه 
است، پس از 5 تا 6 ساعت ظاهر مي شود. 

جوش��كاري با قوس الكتریكي نباید هيچگاه در فاصله كمت��ر از 200 فوت )61 متر( از مخازن حاوي 
محلولهاي گریس زدا انجام شود.

ب- اثرات طوالني مدت )مزمن(:
مطالعه بر روي جوش��كاران، افرادي كه با ش��عله فلزات را برش مي دهند ، نشان مي دهد كه خطر ابتال 
به س��رطان ریه و گاهي اوقات سرطان حنجره و دستگاه ادراري در جوشكاران بيشتر از بقيه است. این 
موضوع نيز چندان غير منتظره نمي باش��د چرا كه مواد سمي موجود در دود جوشكاري مثل كادميوم، 

نيكل، بریليوم، كروم و آرسنيک موادي هستند كه باعث بروز سرطان ریه مي گردند.
ممكن اس��ت جوشكاران انواع مشكالت مزمن دستگاه تنفس��ي را نيز تجربه كنند، همانند: برونشيت، 
آس��م، ذات الریه، امراض ریوي كه در اثر تنفس ذرات فلزي ایجاد مي شوند، كاهش ظرفيت تنفسي 
ری��ه، س��يليكوزیز )تنگي نفس در اث��ر تنفس مداوم ذرات حاوي س��يليس( و .... دیگر مش��كالت و 
بيماریهاي ناشي از جوشكاري عبارتند از: بيماریهاي قلبي، بيماریهاي پوستي، افت شنوایي، ورم معده، 
ورم روده كوچک و زخم معده و روده كوچک. همچنين جوش��كاراني كه در معرض فلزات سنگين 

مثل كروم و نيكل مي باشند ممكن است دچار بيمارهاي كبدي نيز گردند.
آتش سوزي و انفجار :

حرارت زیاد و جرقه هاي توليد شده در جوشكاري با شعله مي تواند منجر به بروز آتش سوزي گردد 
و یا اگر جوش��كاري در مجاورت مواد قابل انفجار یا قابل اش��تعال انجام گي��رد احتمال وقوع انفجار 

وجود دارد. 
جوش��كاري یا برش فلزات تنها بایستي در مواقعي انجام شود كه مواد قابل اشتعال نظير ضایعات مواد، 
چوب، كاغذ، منس��وجات مواد پالستيكي، مواد شيميایي و گردو غبارقابل احتراق وجود نداشته باشد. 

)بخارات مي توانند چند صدمتر پراكنده شوند(. 
موادي را كه نمي توان از محيط خارج نمود بایس��تي با مواد مقاوم در برابر ش��عله بطور كاماًل محكم 

پوشاند. درهاي عبور و مرور، پنجره ها، شكاف ها و منفذها نيز بایستي پوشانده شوند. 
در جوشكاري یا برش با شعله از یک گاز سوختني و اكسيژن براي توليد حرارت مورد نياز جوشكاري 
اس��تفاده مي شود. در این نوع جوشكاري، هم اكسيژن و هم گاز سوختني )استيلن، هيدروژن، پروپان 
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و غيره( به صورت تحت فشار در سيلندرهایي ذخيره مي شوند.
اس��تفاده از سيلندرهاي تحت فش��ار، كارگران را در معرض خطراتي قرار مي دهد. استيلن بسيار قابل 
انفجار اس��ت و فقط بایس��تي با تهویه مناس��ب و همراه با برنامه تست نشتي مورد اس��تفاده قرار گيرد. 
اكس��يژن به تنهایي قابل انفجار نمي باش��د ، ولي در هر حال اگر غلظت آن زیاد باش��د بسياري از مواد 
حتي آنهایي كه در هوا به سختي مي سوزند )مثل گرد و غبارهاي معمولي، گریس یا روغن( به راحتي 

منفجر مي شوند.

7-1-3-1 سرب
- كارگران در كارگاه های تعميرات خودرو، با رادیاتور و در برخی موارد لحيم كاری و جوشكاری 
های خاص و همچنين مواجهه با مقادیر غير ایمنی ازس��رب س��ر و كار دارن��د. دو مورد از منابع رایج 
س��رب،فيوم ه��ا و گردو غبارها می باش��ند. فيوهای س��رب ميتوانند توس��ط كارگران��ی كه در حال 
جوش��كاری،لحيم كاری، سوزاندن یا اس��تفاده از مشعل های دستی در رادیاتورهایی كه دارای سرب 

هستند، استنشاق شوند.
گردوغبار سرب از بریدن، دریل كردن وسمباده زدن موادی كه محتوی سرب هستند، توليد می شوند 
و این ذرات می توانند در كفها، س��كوهای محيط كار و لباس كارگران نشست كنند. سرب می تواند 
در مواردی كه  كارگران بدون شس��تن دس��ت هایشان بعد از كاركردن با سرب به خوردن و یا سيگار 

كشيدن مشغولند، بلعيده شود.
برخی از عالئم هش��دار دهنده ی مسموميت با سرب ش��امل :سردرد، تهوع، اختالل خواب، خستگی، 
تحریک پذیری و دردهای ماهيچه ای اس��ت.این عالئم و نشانه های مسموميت با سرب مبهم هستند و 

به آسانی می توانند با شرایط دیگر اشتباه گرفته شوند.
كارگاه های تعمير اتومبيل به عنوان یكی از پرخطرترین كارها برای مسموميت با سرب در نظر گرفته 
می ش��وند. به عنوان مثال در ایالت واش��نگتن،كارگرانی كه در كارگاه های تعمير رادیاتور استخدام 

شده اند، نسبت به دیگر مشاغل بيشترین مقدار سرب در خون آن ها یافت شده است.
در ایال��ت Connecticut امری��كا برنام��ه ی نظ��ارت و اپيدوميول��وژی س��رب خون بزرگس��االن 
)1ABLES( پياده شده كه طی آن اطالعات مربوط به همه ی كارگران دارای مسموميت با سرب در 
این ایالت جمع آوری و ثبت گردید.. در این برنامه مسموميت خونی با سرب در بزرگساالن در زمانی 

1 The Connecticut Adult Blood Lead Epidemiology and Surveillance (ABLES) Program
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كه سطح سرب خون µ/dl 20 یا بيشتر باشد تعریف شده است.
اطالعات مربوط به كارگرانی كه  س��طح س��رب خونشان  µ/dl 20 یا بيش��تر هستند، به مراكز كنترل 
بيماری ها گزارش شده تا در انجا اطالعات ثبت شده با داده های 37 ایالت دیگر جهت اناليز و انتشار 
نتایج با هم تركيب می ش��وند. این پایكاه اطالعاتی معم��وال كارگاه های تعمير رادیاتور را تحت كد 

SIC 7539 طبقه بندی می كند(
اناليز داده های ABLES  برگرفته از 38 ایالت طی  سال های 2002- 2003، 177 مورد از مسموميت 

.)SIC 7539(.سرب در كارگاه های تعمير اتومبيل را آشكار ساخته است
خط��رات مواجهه با س��رب را با چند روش می توان كاهش داد.ی ك��ی از راهكارهای موثر از طریق 
نصب سيستم تهویه با طراحی خوب است با فيوم های و ذرات سرب را از فضاهای كاری دور كند. 

در مواردی كه سيس��تم تهویه قابل اجرا نباش��د، رسپيراتورها می توانند به صورت موقتی از مسموميت 
سرب پيشگيری كنند، با این حال تمام رسپيراتورها باید توسط NIOSH تائيد شده باشند.

راه های دیگری كه كارگران به كمک آن ها می توانند مواجهه با سرب را كاهش دهند عبارتند از:
پوش��يدن لباس��های محافظتی، تميز نگه داش��تن محيط كار، رعایت بهداش��ت فردی، شستن دست و 
صورت قبل از خوردن یا سيگار كشيدن، جدا كردن لباس های محيط كار با سایر لباس ها و مواردی 

از این دست 

7-1-4 گردو غبار
عالوه بر عوامل مخاطره آميز پيش��گفت، بخش دیگری از مواجهه های كارگران این صنعت با گردو 
غبارها است كه طيف وسيعی از گردوغبارهای خطرناك، فيبروتيک، گردوغبار های معمول و همچنين 
محرك را ش��امل می ش��ود كه تا زمانی كه كنترل های محيطی قابل اجرا نباشند می بایست به استفاده 
صحيح از وسایل حفاظتی اهتمام داشت. از جمله این مواد سيليس است كه در زمان عمليات شن زني 
بدنه خودرو در فضاي كارگاه آزاد مي شود و مي تواند تعداد زیادي از كارگران را در مواجهه با این 
ماده خطرناك قرار دهد. سيليس مي تواند باعث بيماري مهلک سيليكوزیس شود كه متاسفانه معموالً 

در دراز مدت ایجاد مي شود و باعث سرطان یا بيماري سل به صورت غير مستقيم شود.

7-2 پیشگیري از مخاطرات مرتبط با مواد شیمیایي
براي پيشگيري از خطرات مرتبط با مواد شيمياي در كارگاه های صافكاری و نقاشی خودرو باید ابتدا 
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به پيش بيني یا شناس��ایي مواد ش��يميایي كارگاه كه مي توانند باعث خطرات براي س��المت كارگران 
و اموال ش��وند دس��ت زد و براي این منظور باید نام تمام مواد ش��يميایي مورد استفاده را تهيّه كرده و 
س��پس در مورد آن ها اطالعات جامعي را تهيّه كرد كه در ادامه توضيح داده خواهد ش��د. در مرحله 
بعد بایس��تي دست به ارزیابي مواد شيمایي زد و محاس��به كرد كه هریک از این مواد مي توانند باعث 
جه ميزان ریس��ک ش��وند كه در این مرحله ممكن اس��ت نياز به اندازه گيري برخي آالینده ها و مواد 
شيميایي نيز شود. در مرحله آخر و باتوجه به ریسک حاصله در صورت نياز باید دست به اقدام كنترلي 
زد كه در این مرحله باید طبق سلسله مراتب كنترلي اقدام نمود. بدین صورت كه تا حد امكان بایستي 
به حذف مواد ش��يميایي مورد استفاده اقدام نمود. در صورتي كه این امكان عملي نيست باید اقدامات 
فني و مهندس��ي را صورت داد كه از جمله آنها تهيّه تهویه به خصوص از نوع موضعي اس��ت تا مواد 
ش��يمایي را در لحظه انتش��ار به دام اندازد و مانع مواجهه كارگر با آن ها ش��ود.  همچنين مي توان از 
دیواره هاي جداس��از كه عمليات مرتبط با مواد ش��يمایي را از سایر نقاط كارگاه جدا مي كند استفاده 
كرد. در مرحله بعد مي توان از اقدامات مدیریتي اس��تفاده نمود. بدین صورت كه ميزان س��اعات كار 

كارگران را كاهش داد یا دستورالعمل هایي ارائه داد تا از مواجهه كاركنان با مواد شيميایي بكاهد.
در آخرین مرحله مي توان از وس��ایل حفاظت فردي مثل انواع رس��پيراتور یا ماسک یا عينک استفاده 

نمود تا خطرات مرتبط را بكاهند.
در ادامه بيش��تر در مورد روش هاي شناس��ایي و كنترل مواد ش��يميایي بحث خواهد ش��د. یعني مواد 

شيميایی مورد استفاده و ضایعات مرتبط با كارتان را شناسایی و از نظر ميزان خطر بررسی نمایيد.
ش��يوه اس��تفاده از مواد را در كارتان مورد بررسی قرار دهيد. ببينيد آیا تكنولوژی های جدیدی وجود 
دارد كه بتواند جایگزین فرآیندهای موجود ش��ما باش��د و مواد س��می و ضایعات را نيز كاهش دهد. 
ممكن اس��ت ش��ما با آوردن فرایندها و تكنولوژی های جدید حتّی پس انداز نيز داشته باشيد و بتوانيد 
خدم��ات جدیدت��ر و بهتری را نيز به مش��تریان ارائه دهي��د. جدول زیر برخي از ای��ن تكنولوژي ها و 

روش ها آمده است.
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7-2-1 برنامه ارتباطات خطر )آگاه سازی افراد از خطرات(
به منظور اطمينان از این كه كاركنان در مورد خطرات مواد ش��يميایي موجود در محل كار اطالعات 
كاف��ي دارن��د. این اطالعات بای��د به كاهش بروز ح��وادث و بيماري ه��اي مرتبط با مواد ش��يميایي 

كمک كند. 

جدول 3- روش هاي پيشگيری از آلودگی و آالینده ها 

  تغيير�� فني يا تكنولو�يكي  �قد�ما� عملي جهت بهبو�  تغيير�� محصو�

  �� �ين تكنولو�� ها� �ستفا�� كنيد:    �� �ين محصوال� �ستفا�� كنيد:

  HVLPها� �سپر� تپانچه   بسته نگه ��شتن هميشگي ظر�� حال� ها  پايين VOC�ستر� ها� با 

 تميز كنند� ها� چرخد�� با

  پايين VOC بنيا� �بي/ 

  پا� كنند� ها� تپانچه �سپر� محصو�  حفاظت �� مو�� خا� ناشي �� تخريب

 حذ� �ستريپر يا پوست كن

  �نگ متيلن كلريد 

 نظا�� � محد�� سا�� �سترسي

  به مو�� خا� ��ليه 

�ستفا�� �� ��جه ها� كامپيوتر� بر�� 

  � �نگمخلو� سا�

 پر�يمرها ياپوشش ها� �ستر� با 

  بنيا� �بي

�مو�� كا�گر�� بر�� به حد�قل �ساني  �سپر� 

  كر�� بي �ليل يا بيش �� حد ال��

�ستفا�� �� جو� نقطه �� مقا�� به جا� 

  جوشكا�� سنتي

�ستفا�� �� �نگ ها� ���� نا�نجي� � 

 قرمز� كه حا�� سر� يا 

  كر�ما� سر� نيستند.

  صوال� ��ستد�� محيط �يست�ستفا�� �� مح

�� صو�� �مكا� �� تكنولو�� هايي �ستفا�� 

كنيد كه �� �ما� ��كا�� يا صيقل به �نگ 

  نيا�� ند�شته باشند.

  شويند� ها� �ست با پايه ��

 مخلو� سا�� �نگ �� فضا� بسته

  يا �� �ير هو� 

  يك سيستم با�يافت حال� ها

 پر�يمرها� �نگي بر�� كاهش

  ��ستفا�� �� �ستر 

» هرچه ���تر ���� شو�«�ستفا�� �� نظا� 

  »���تر خا�� شو�«�

فشر�� سا� به منظو� فشر�� سا�� مقو�ها� 

  �ضافه � ��� �يختني

  لحيم ها� بد�� كا�ميو�

���� �نگ ها� �ضافي سالم كه مو�� نيا� نيستند 

ها� �يگر جهت حفظ محيط �يست  به كا�گا�

  � ��� �يخته نشد�
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پنج مولفه اصلي استاندارد در اطالع رسانی در خصوص خطرات پيشگفت، شامل موارد زیر است كه 
در ادامه به تفصيل توضيح داده مي شوند:

)MSDS(1. اطالعات ایمني مواد 
 2. برچسب زني ظروف 

 3. وجود یک برنامه كتبي ارتباطات خطر 
 4. آموزش 

 5. دفترچه مواد

قدم هاي اولیه در برنامه ارتباطات خطر 
• ش��روع به قدم زدن در محيط كاركنيد و مواد خطرناك ی��ا احتماال خطرناك موجود در محل كار 

خود ش��امل نام محصوالت، محل ها، و مناطق كاري كه مواد در آنها اس��تفاده مي شود را شناسایي و 
ليست كنيد. این مواد شيمياي لزوماً نباید در ظروف باشند مثال دود و دمه جوشكاري

• هر ماده شيميایي جدیدي نيز كه مي خرید آن را وارد ليست مواد شيميایي مورد مصرف خود كنيد 

و در مورد آن اطالعات الزم را به دست آورید. 
• تهيّه اطالعات ایمني مواد ش��يميایي (MSDS) در مورد مواد شيميایي موجود در ليست تهيّه شده. 
این اطالعات باید به صورت منظم در یک فایل یا پوش��ه نگهداري ش��وند. همچنين س��عي ش��ود این 

اطالعات به صورت دوره اي به روز شوند.
• یرگه اطالعات ایمني مواد ش��يميایي شامل اطالعات دقيقي از س��ازنده یا وارد كننده ماده شيميایي 

ایت كه ویژگي هاي شيميایي، خطرات، و راههاي مواجهه و اقدامات كنترلي است.
• محل نگهداري از اطالعات مرتبط با مواد ش��يميایي باید كاماًل مش��خص باشد و به راحتي بتواند در 

اختيار همه كاركنان جهت استفاده قرار گيرد.

7-2-1-1 برگه هاي اطالعات ایمني مواد
یک مولفه اصلي ارتباطات خطر برگه هاي اطالعات ایمني مواد اس��ت. این برگه ها اطالعات مفصلي 
و دقيقي را در رابطه با خصوصيات فيزیكي و ش��يميایي، خطرات ایمني و بهداش��ت آن ماده شيميایي، 
راهه��اي مواجهه و اقدامات كنترلي براي آن م��اده خاص در اختيار مي گذارند. كارفرمایان باید یک 
پوشه كامل از این برگه ها را در مورد مواد شيميایي مورد استفاده در محل كارشان تهيّه كنند. دسترسي 
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به این برگه ها باید براي همه كاركنان امكان پذیر باش��د. همچنين این برگه با تهيّه مواد ش��يميایي و به 
صورت دوره اي به روز شوند. این برگه را مي توان از روي شبكه اینترنت یا سازنده تهيّه كرد.

7-2-1-2 برچسب زني ظروف:
كليه ظروف حاوي مواد ش��يميایي باید داراي برچسب خوانا باش��ند و در صورت لزوم داراي هشدار 
خطر مناس��ب نيز باش��ند. در صورتي كه ظرفي هم داراي برچسب نيس��ت یک برچسب براي آن تهيّه 
كنيد. برچس��ب هاي از پيش تهيّه شده نيز تا زماني قابل قبول اند كه اطالعات مناسب و متناسب را در 

برداشته باشند.

7-2-1-3 برنامه یا طرح ارتباطات خطر کتبي
یک برنامه موثر و مستند یک مولفه اصلي از برنامه كلي ارتباطات خطر است.

این وظيفه كارفرماست كه چنين برنامه اي را ایجاد و اجرا نماید. این برنامه باید به وضوح شامل 
 1. برچسب زني ظروف و دیگر اشكال هشدار

 2. حفظ و به روزرساني برگه هاي اطالعات ایمني 
 3. آموزش كاركنان مبتني بر ليستي از مواد شيميایي 

 4. روش هاي برقراري ارتباط درمورد خطرات و اقدامات پيشگيرانه باشد.

7-2-1-4 آموزش  
كاركن��ان صاف��كاري ها نياز دارند كه در مورد خطراتي كه سالمتش��ان را در محيط كارش��ان تهدید 
مي كند آموزش ببينند. این آموزش ها ش��امل مناطق خطر، مواد شيميایي خطرناك، خطرات فيزیكي 

مثل سروصدا، گرما، سرما و مواردی از این دست می باشند. 
عناوین زیر باید در همه برنامه هاي آموزشي پوشش داده شود.

- هرگونه عملياتي كه در مناطق كاري وجود دارد كه مواد شيميایي باعث آن باشند.
- دسترسي به اطالعات و برنامه هاي ارتباطات خطر

- خطرات فيزیكي و شيميایي مواد شيميایي در مناطق كاري
- اقدامات��ي ك��ه كاركنان مي توانند در برابر این خطرات انجام دهند تا محافظت ش��وند. این اقدامات 

شامل نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردي مورد نياز مي باشد.
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- توضيح��ات دقيق در رابطه با برنامه هاي آكوزش��ی و اطالع رس��انی و نحوه اس��تفاده از برگه هاي 
اطالعات ایمني مواد شيميایي

- در رابط��ه ب��ا نحوه حمل و نقل مواد ش��يميایي و نحوه نگه��داري آنها نيز باید آم��وزش هاي الزم 
داده شود.

7-2-1-5 دفترچه مواد 
یک اینونتوري یا ليست كامل از مواد براي به حداقل رساندن فاكتورهاي خطر در زمان یک وضعيت 
اضطراري ضروري اس��ت. این ليست نيز جز مهمي از بحث ارتباطات خطر است. مهم تر از تهيّه چنين 
ليس��تي نحوه نگهداري آن است. این ليس��ت به همراه توضيحات الزم در مورد هر ماده شيميایي باید 
در محلي مش��خص و ثابت و به دور از خطر آس��يب نگهداري ش��ود و مطالب درون آن باید به خوبي 
س��ازماندهي و مرتب ش��ده باشند كه در زمان استفاده به راحتي قابل دسترس باشند نه اینكه به صورت 
توده اي از مطالب و اطالعات روي هم ریخته باشند و در زمان اضطراري دسترسي به آنها سخت باشد. 

این امر در زمان انبارسازي و ذخيره مواد نيز صادق است و باید به خوبي سازماندهي  شوند.

7-2-2 وسایل حفاظت فردي
وس��ایل حافظت فردي به این خاطر اهميت دارند كه بس��ياري از آس��يب ها در اثر عدم استفاده از این 
وس��ایل ایجاد مي ش��وند.  براي جلوگيري از این آسيب ها در زمان اس��تفاده از مواد شيميایي باید از 
وس��ایل محافظتي مناسب چشم مثل عينک، یا وسایل حافظتي سر مثل كاله مجهز به محافظ یا وسایل 

محاظت كننده دست مثل دستكش مناسب و.... استفاده كرد. در مورد این وسایل كاركنان باید:
- در مورد چرایي و چگونگي اس��تفاده از این وس��ایل شامل نحوه پوش��يدن، در آوردن یا تنظيم آنها 

اموزش هاي الزم را ببينند.
- در مورد چرایي و چگونگي انتخاب هریک از این وسایل آموزش الزم را ببينند.

- در ارتباط با عمر مفيد این وسایل و محدودیت ها و مزایاي آنان
- در رابطه با نحوه نگهداري و نظافت و دفع وسایل حفاظت فردي آموزش هاي الزم را ببينند.

- با توجه به انواع اعمالي كه در صافكاري صورت مي گيرد وسایل حافظت فردي مناسب و متفاوتي 
باید مورد استفاده قرار گيرند.

• نظافت و تميزكاري اتومبيل ها و سایر دستگاه ها
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• تعمير ساختاري بدنه
• برش زني، جوشكاري و جداسازي قطعات دستگاهها و اتومبيل ها

• شن زني و سایش و پوسته برداري از رنگ

• اختالط رنگ و تميزكاري بعد از تعمير
• كارهاي زیرسازي و اوليه، استرزني، پوشش تميز نهایي

7-2-2 -1 نظافت و تمیزکاري اتومبیل ها و سایر دستگاه ها
به طور معمول اولين مرحله در انجام صافكاري انجام تميزكاري وس��يله مورد نظر است. در این حالت 
تكنس��ين مرتبط باید از عينک هاي چشمي مناسب براي حفاظت از چشمان خود استفاده كنند یا حتي 
ش��اید الزم باشد از سپرهاي شيشه اي كه جلوي صورت قرار مي گيرند استفاده كنند. همچنين ممكن 
اس��ت در این مرحله استفده از دستكش هاي مقاوم به مواد شيميایي نيز در این مرحله به علت استفاده 

از برخي حالل ها ضروري شود.
 در این مرحله بهتر اس��ت از دستگاه هاي ش��وینده فشار قوي استفاده شود چراكه هم در مصرف آب 
صرفه ش��ویي مي ش��ود و هم س��ریع تر مي شویند. اما مشكل آنها این اس��ت كه ممكن است به چشم 
آسيب بزنند در هنگام شستشو نيز حتما از محلي استفاده شود كه كف ان سيمان یا سنگ باشد چراكه 

در صورتي كه محل خاكي باشد مشكالت زیادي ایجاد خواهد كرد.

نقاشي خو���-��هنما� بهد�شت جامع كا�گا� ها� صافكا��  �لز�ما���ستو��لعمل ها � �هنمو�ها� تخصصي مزكر سالمت محيط � كا� 

٣٧ 
 

مي شو� � هم  ها� شويند� فشا� قو� �ستفا�� شو� چر�كه هم �� مصر� �� صرفه شويي �� �ين مرحله بهتر �ست �� �ستگا� 

سريع تر مي شويند. �ما مشكل �نها �ين �ست كه ممكن �ست به چشم �سيب بزنند �� هنگا� شستشو نيز حتما �� محلي �ستفا�� 

  شو� كه كف �� سيما� يا سنگ باشد چر�كه �� صو�تي كه محل خاكي باشد مشكال� �يا�� �يجا� خو�هد كر�.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

نمونه �� �� �ستكش مقا�� به پا�گي � بر�           نمونه �� �� �ستكش ضد ��تعا�                        

 نمونه �� �� سپر شفا� محافظتي چشم             نمونه �� �� چشمي يا عينك حفاظتي بر�� مقابله با پرتا� �شيا� �يز
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نقاشي خو���-��هنما� بهد�شت جامع كا�گا� ها� صافكا��  �لز�ما���ستو��لعمل ها � �هنمو�ها� تخصصي مزكر سالمت محيط � كا� 

٣٧ 
 

مي شو� � هم  ها� شويند� فشا� قو� �ستفا�� شو� چر�كه هم �� مصر� �� صرفه شويي �� �ين مرحله بهتر �ست �� �ستگا� 

سريع تر مي شويند. �ما مشكل �نها �ين �ست كه ممكن �ست به چشم �سيب بزنند �� هنگا� شستشو نيز حتما �� محلي �ستفا�� 

  شو� كه كف �� سيما� يا سنگ باشد چر�كه �� صو�تي كه محل خاكي باشد مشكال� �يا�� �يجا� خو�هد كر�.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

نمونه �� �� �ستكش مقا�� به پا�گي � بر�           نمونه �� �� �ستكش ضد ��تعا�                        

 نمونه �� �� سپر شفا� محافظتي چشم             نمونه �� �� چشمي يا عينك حفاظتي بر�� مقابله با پرتا� �شيا� �يز

7-2-2 -2تعمیر ساختاري بدنه
تكنسين هاي درگير تعمير بدنه بباید احتياطات جدي به عمل آورند تا بتوانند با آسيب هاي بالقوه اي 

كه در انتظار آنهاست مقابله كنند.
در زمان كار در اطراف خطوط و ش��يلنگ هاي س��وخت باید به ش��دت مراقب بود تا نشتي یا انفجار 

ندهند. همچنين شيلنگ هاي هيدروليک باید در مورد هرگونه خردگي یا كهنگي چک شوند. 

7-2-2 -3 برش زني، جوشکاري و جداسازي قطعات دستگاه ها و اتومبیل ها
تكنسين هاي درگير در این بخش الزم است تا از سپرهاي محافظ صورت با شيشه هاي مناسب استفاده 
كنند به خصوص در زمان اس��تفاده از دس��تگاه برش استيلن. تكنيس��ين ها باید همچنين از پيشبندهاي 
چرمي و دس��تكش هاي آستين دار چرمي استفاده كنند تا از س��وختگي جلوگيري كنند. سيلندرهاي 
گاز باید به طور مناسب به هم زنجير شوند و به منظور وجود نشتي احتمالي بررسي شوند. همه كارهاي 
مرتبط با جوش��كاري و ش��عله باید یک ساعت قبل از بسته شدن كارگاه انجام گيرند تا به اندازه كافي 
خنک ش��وند و از آتش س��وزي هاي احتمالي در نيمه هاي شب خودداري شود. بایستي یک كپسول 
خاموش كننده آتش متناسب با انواع آتش سوزي نيز در نزدیكي محل هاي انجام چنين فعاليت هایي 
نصب ش��ود. در زمان جوش��كاري بایستي از انواع متناسب ماسک یا رس��پيراتور نيز استفاده شود تا از 

استنشاق فيوم و دودهاي بسيار خطرناك جوشكاري و برش و... جلوگيري شود. 



راهنماي جامع بهداشت كارگران خدمات خودرو- صادقي نائينيصفحه 39

7-2-2 -4 شن زني و سایش و پوسته برداري از رنگ
تكنس��ين هاي صافكاري ممكن است در زمان  ش��ن زني یا سایش دستگاه ها یا ماشين ها مي توانند با 
مواد سمي در مواجهه باشند. نمونه هاي مورد آزمایش این غبارات وجود ميزان هاي مختلفي از فلزات 
س��رب، كادميوم، كروم و آرس��نيک را نشان مي دهد. تكنسين ها ممكن است از طریق استنشاق یا بلع 
تصادف��ي این مواد در مواجهه با آن قرار گيرند. براي كاه��ش پراكندگي غبارات صاحبان صافكاري 
مي توانند از تكنولوژي هاي فاقد غبار اس��تفاده كنند همچنين تكنس��ين ها به هيچ وجه نباید در محلي 
كه عمليات كاري انجام مي ش��ود غذا بخورند یا چيزي بنوش��ند. همچنين قبل از غذاخوردن بایس��تي 
آنها به خوبي دس��ت ها و صورت خوب را بشویند. رنگبرهایي مثل متيلن كلرید گاهي اوقات براي از 
بين بردن رنگ استفاده مي شوند. از آنجا كه این ماده بسيار خطرناك است)یک سرطانزاي معروف( 
بهتر است رنگبرهاي مكانيكي به جاي آن استفاده شود. در صورت استفاده از این ماده به هر دليل نيز 

تكنسين ها باید از وسایل محافظت تنفسي ویژه اي استفاده كنند.

 

7-2-2 -5 اختالط رنگ و تمیزکاري بعد از تعمیر
در هن��گام اختالط رنگ در اتاق اختالط رنگ قبل از عمل رنگ كاري، تكنس��ين ها باید  احتياطات 
ویژه اي را به كارگيرند. بدین صورت كه باید از وس��ایل حفاظت تنفس��ي مناس��ب استفاده كنند. در 
هنگام رنگ كاري ممكن اس��ت رنگ ناگهان روي دس��ت یا بدن تكنسين ها نيز بریزد كه و در نتيجه 
الزم اس��ت كه از دستكش و یا سایر پوشش هاي مناسب اس��تفاده كنند. استفاده از عينک محافظ نيز 

مي تواند از ریخته شدن رنگ به چشم كاركنان جلوگيري كند.
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7-2-2 -6 رن�گ کاري ب�ا اس�پري)کارهاي زیرس�ازي و اولی�ه، اس�ترزني، پوش�ش 
تمیز نهایي(

رنگ كارها در یک فرایند س��ه مرحله اي در زمان رنگ كاري یک وسيله درگير مي شوند: كارهاي 
زیرس��ازي و اوليه، اس��ترزني، پوش��ش تميز نهایي. رنگكارهاي باید لباس هاي رنگ كاري و عينک 
محافظ در زمان رنگ كاري به چش��م بزنند. بهترین س��طح حفاظت تنفس��ي نيز در طي اسپري كاري 
استفاده از یک ماسک تمام چهره همراه با كالهخود است. همچنين باید در اطراف محل رنگ كاري 
تابلوها یا عالئم سيگار كشيدن ممنوع نصب شود و یک كپسول ضد آتش در محل انجام این كار در 

دسترس باشد.

7-2-3 برنامه  حفاظت تنفسي
در صورت��ي ك��ه از طریق س��ایر اقدامات 
كنترلي امكان كنترل خطرات تنفس��ي مواد 
ش��يميایي وجود نداش��ته باش��د بایس��تي از 
وس��ایل حفاظت��ي تنفس اس��تفاده كرد این 
مواد ش��يميایي منتش��ره و خطرن��اك براي 
تنفس ممكن اس��ت  شامل غبارات، گازها، 
دمه ها، دودها، حاللها و... باشد كه متناسب 
ب��ا هریک از این حاالت مواد بایس��تي نوع 
وس��يله حفاظت تنفسي مناس��ب را انتخاب 
كرد. در زمان استفاده از این وسایل بایستي 
دقت كرد كه در از انواع مناسب و متناسب 

با آن خطر اس��تفاده ش��ود. همچنين بایس��تي این وس��ایل به خوبي روي صورت كاركنان فيت شده یا 
مطابقت یابند. كارگران باید در مورد نحوه استفاده درست از این وسایل و نحوه نگهداري و تميزسازي 
آنها آموزش الزم را ببينند. بایستي یک برنامه یا طرح كتبي در مورد استفاده از رسپيراتورهاي تنفسي 

تهيّه و اجرا گردد.
یک برنامه ریزي مناسب نيز ترتيب دهيد تا در بازه هاي زماني مشخص كارتریج هاي این رسپيراتورها 

تعویض گردد.
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از آنجا كه كاركنان صافكاري ها ممكن اس��ت در مواجهه با دس��ته متنوعي از مواد ش��يميایي باش��ند 
براي پيش��گيري از بيماري هایي كه ممكن است ناش��ي از تنفس و استنشاق حالل ها باشد)عالوه و بر 
ایزوس��يانات ها و فلزات(، كارگران باید رسپيراتورها و ماسک هاي مناسب را براي كارهاي وی ژه اي 
ك��ه دارند انجام مي دهند اس��تفاده كنند. این وظيفه صاحب صافكاري اس��ت ك��ه این امكان را براي 

كارگرانش ایجاد كند. 
مواجهه حاد یا ش��دید با مواد شيميایي ممكن است به طور معمول در صافكاري ها ایجاد شود كه این 
باعث  س��رفه، گيجي، یا ناهش��ياري گردد. با این حال مواجهه دراز مدت و اندك ممكن اس��ت روي 

ریه ها و سيستم عصبي تاثير بگذارد و منجر به برخي بيماریها گردد.
بسته به نوع خطر دامنه اي از رسپيراتورها در 

دسترس هستند.
رس��پيراتورهاي فيلت��ري: ب��ه منظور كاهش 
مواجه��ه ب��ا گردوغبار ناش��ي از ش��ن زني 
مي تواند مورد اس��تفاده قرار گيرد. این نوع 
از رس��پيراتور ب��راي جلوگي��ري از مواجهه 
ب��ا گازها، بخارات و ح��الل ها به هيچ وجه 

مناسب نيستند.

رس��پيراتورهاي با كارتریج مواد شيميایي: به منظور كاهش 
مواجهه با غلظت باالي آالینده ها در منطقه تنفس��ي كارگر 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرند. این نوع از كارتریج ها بيشتر 
در زمان فرایندها یا عمليات اوليه استفاده دارد اگرچه فردي 
ك��ه این نوع عمليات را انجام مي دهد داراي یک پتانس��يل 
بالقوه مواجهه بيش از حد با ایزوس��يانات هس��تند و ممكن 
است نياز به رسپيراتوري با سيستم تامين هوا باشند. به منظور 
جوش��كاري نيز تكنسين ها باید فقط وقتي جوشكاري كنند 
كه تهویه كافي مثل یک سيس��تم تهوی��ه موضعي در محل 
بكار گرفته باش��ند ت��ا خود یا همكاران مج��اور خود را در 

 

 

كيت تست نشت رسپيراتور
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مع��رض مواجهه قرار ندهند. جوش��كاران همچنين بای��د ازیک كاله خود مجهز به س��پر محافظتي و 
رسپيراتور متناسب با آن استفاده كنند تا از تنفس دود و دمه زیان آور جلوگيري كنند.

رس��پيراتورهاي تامين هوا: به طور معمول در زماني استفاده مي شوند كه مواد شيميایي در محل وجود 
داش��ته باشند كه شناسایي انتش��ار آنها خيلي مشخص نباشد )مثل مواد ش��يميایي بدون بو( یا در زمان 

مواجهه با غلظت هاي بيش از حد مجازي كه نتوان آن را با رسپيراتور كارتریج دار جلوگيري كرد.
ماس��ک هاي ضد غبار و رسپيراتورهاي كارتریجي مواد ش��يميایي تحت دسته رسپيراتورهاي پاالیش 
دهنده هوا قرار قرار مي گيرند. چنين رس��پيراتورهایي ش��امل فيلترهایي هس��تند كه قادرند ذراتي كه 
بزرگتر از ابعاد روزنه هایش��ان هست را به دام اندازند یا قادر به جذب مواد شيميایي در كارتریج خود 
هستند. تعداد زیادي كارتریج نيز در بازار موجود است كه قادز به جذب مواد شيميایي خاصي هستند. 
ضروري است كه نوع كارتریج مورد استفاده دقيقا متناسب با نوع ماده اي باشد كه مورد استفاده قرار 
مي گيرد. براي مثال یک  ماس��ک ضد غبار نمي تواند كارگري را كه با ایزوس��يانات كار مي كند را 

محافظت كند. 
براي پيشگيري از مواجهه با گازها و بخارات كارفرما باید:
از یک رسپيراتور مجهز به بخش تامين هوا استفاده كنند یا

از یک رسپيراتوري استفاده كنند كه پاالیش دهنده هوا باشد.
براي محافظت در برابر ذرات و غبارات نيز كارفرما باید موارد زیر را فراهم كند:

رسپيراتور با تامين هوا
رسپيراتور پاالیش كننده هوا مجهز به فيلتر هاي با بازده باال)هپا( 

بایستي كارتریج الزم براي هر رسپيراتور به موقع تهيّه و در زمان نقص بالفاصله تعویض گردد.
نكته: رس��پيراتورها بایس��تي با صورت فيت ش��وند در صورتي كه در مناطقي اس��تفاده ميشوندكه در 
حدود باالي مجاز مواجهه با مواد شيميایي هستند. در صورتي كه از نحوه فيت كردن آنها خبر ندارید 

مي توانيد از سازنده سوال كنيد. 

 7- 2-3 -1 تست فیت کردن
تس��ت فيت كردن به منظور عدم ورود آالینده هاي هوا از محلي به جز مس��يرهاي ورودي رسپيراتور 
صورت مي گيرد. ضروري است كه  رسپيراتور دقيقا با صورت استفاده كننده فيت یا محكم چسبيده 

شود. به همين منظور فرد استفاده كننده نباید ریش یا سبيل داشته باشد. 
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تست فيت كردن در زمان هاي زیر انجام مي گيرد.
هرگاه یک رسپيراتور با بخش صورت متفاوت استفاده شود.

حداقل به صورت ساالنه 
پيش از استفاده اوليه

بعد از ارزیابي هاي پزشكي اوليه
انجام تست فيت بودن با آمپول هاي حاوي روغن موز صورت مي گيرد.

صاحب��ان صاف��كاري ها الزم اس��ت آم��وزش الزم را به همه تكنس��ينها و كاركنان خ��ود در رابطه با 
رسپيراتور ها پيش از زمان استفاده از انها ارائه دهند. این آموزش باید شامل:

 1. برنامه حفاظت تنفسي با رسپيراتورها
 2. خطرات تنفسي كه كاركنان صافكاري با آن در مواجهه اند و اثراتي كه بر سالمتي دارند.

 3. انتخاب و استفاده درست از رسپيراتورها
 4. زمان استفاده از رسپيراتورها و وسایل حفاظت فردي مرتبط

 5. محدودیتهاي رسپيراتورها
 6. نحوه پوشيدن، برداشتن و تنظيم و فيت كردن وسيله

 7. نحوه انجام تست فيت كردن و چرایي آن
 8. روش هاي استفاده در فوریت ها

 9. مدت زماني كه قبل از تعویض مي توان از وسيله استفاده كرد 
 10. نحوه نگهداري و انباركردن 

 11. عالئم پزشكي كه محدود كننده استفاده از رسپيراتورهاست
 12. نحوه تعویض كارتریج براي رسپيراتورهاي كارتریج دار 

كاركنان در صورت نياز باید به صورت ساالنه آموزش مجدد در این رابطه ببينند. تمام موارد آموزش 
باید مس��تند سازي شود كه این س��ند باید شامل نوع، مدل و اندازه رسپيراتوري كه فرد در رابطه با آن 

آموزش دیده است و همچنين نحوه فيت كردن آن شود.

7-2-3-2 ارزشیابي برنامه
صاحب صافكاري باید همچنين در رابطه با ارزش��يابي هاي دوره اي اقدام كند تا مطمئن ش��ود كه آیا 
برنامه حفاظت تنفسي او به خوبي اجرا مي شود یا خير؟ این ارزشيابي شامل مشاوره منظم با كارگراني 



44صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

كه از رس��پيراتور اس��تفاده مي كنند، بازرسي محل، پایش هوا، و مروري بر مستندات ميشود. اگر هيچ 
مشكلي به چشم نخورد، آنها باید در یک فایل ذخيره و نگهداري شوند.

7-2-3-3مستندسازي و بایگاني
یک كپي از برنامه حفاظت ش��نوایي باید در فایل قرار گرفته و در اختيار همه كاركنان باشد. همچنين 
باید رونوش��ت هایي از برنامه آموزش��ي و تست فيت كردن نيز بایگاني ش��ود. این موارد باید با ورود 
كارگران جدید به روز شوند. رونوشت هایي از معاینات پزشكي كاركنان نيز كه تحت برنامه حفاظت 

تنفسي هستند نيز بایستي به صورت محرمانه نگهداري شود.

7-2-3-4 مراقبت از محل کار
استفاده از رسپيراتور باید آخرین انتخاب حفاظت در برابر مواد شيميایي آالینده باشد. به این صورت 
كه تا جاي امكان از مواد شيميایي بي خطر یا با خطر كمتر استفاده كرد. درغير اینصورت از اقدامات 
كنترلي مهندس��ي مثل اس��تفاده از هودهاي تهویه دمه و هودهاي تهویه موضعي استفاده شود یا منطقه 
آالینده هوا از دیگر مناطق جدا ش��ود. دیگر حاالت نيز بایستي قبل از اجراي برنامه حفاظت تنفسي با 

رسپيراتور در نظر گرفته شوند.

7-2-3-5 ارزشیابي هاي پزشکي
اس��تفاده از رس��پيراتور استرس زیادي را به اس��تفاده كننده آن وارد مي كند. در نتيجه فرد باید توسط 
پزشک مورد معاینه قرار گيرد تا مشكلي در استفاده از آین وسایل نداشته باشد. این ارزیابي بایستي به 

صورت دوره اي تكرار شود.

7-2-3-6 بازرسي و نگهداري
هر رسپيراتور قبل از استفاده باید توسط استفاده كننده مورد بازبيني قرار گيرد تا از اینكه شرایط خوبي 
را دارد اطمينان حاصل شود. این بازرسي شامل بررسي استحكام اتصاالت و چفت شدن آنها، شرایط 
بخ��ش صورت آنها، س��ربندها، دریچه هاي هوا و كارتریجها مي باش��د. خود ماس��ک نيز باید مورد 
بازرس��ي قرار گيرد. رسپيراتورهاي داراي نقص باید از گردونه استفاده خارج شوند تا زمانيكه شرایط 
الزم را به دس��ت آورند. در صورتي كه براي طوالني رس��پيراتوري از اس��تفاده خارج شود باید به آن 

برچسب یا عالمت »خارج از استفاده« چسبانده شود.
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7-2-3-7 نظافت، بهداشتي سازي و انبار
هر رس��پيراتور به جز انواع یک بار مصرف آن باید بعدا از اس��تفاده تميز و بهداشتي شود. این كار باید 
باتوجه به دس��تورالعمل س��ازنده صورت گيرد. در غياب چنين دستورالعمل هایي بخش فيلتر را خارج 
سازید و بخش صورت آن را با آب تميز بشویيد. خشک سازي باید در دماي اتاق و به دور از آالینده 

ها صورت گيرد.
هنگامي كه از رسپيراتوري استفاده نميشود، رسپيراتور باید در یک ظرف در دار قرار گيرد  تا از ورود 
آالینده ها به آن جلوگيري ش��ود. انبارس��ازي یا دخيره آن باید به صورتي باشد كه فشاري بر آن وارد 

نگردد تا باعث خرابي آن گردد.

ظرف نگهداري از رسپيراتور
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وس��ایل حفاظت فردي كه به طور عمومي در صافكاري نقاش��ي هاي استفاده مي شود به شرح جدول 
زیر است.

  نو� �سيله حفاظت فر�� �نتخابي  فعاليت

  �ستكش ها� مقا�� به بر�� كفش �يمني� حفا� چشم � گوشي  پيا�� سا�� قطعا�

  نبي � گوشي�ستكش مقا�� به بر��عينك با حفا� جا  كا�ها� مرتبط با چا�چو� ها � بدنه

  �ستكش� عينك� سپر محافظ صو��  بر� � جوشكا��

  �سپير�تو�� حفاظت چشمي� �ستكش ها� مقا�� به بر�� حفا� گو�  سايش� سمبا�� �ني � بتونه كا��

  �سپير�تو�� حفا� چشمي� لبا� ها� حفاظتي� �ستكش �نگ كا�� با �سپر�

 

7-2-4 برنامه هشدار 
بایس��تي بوسيله برچس��ب، برگه هاي منگوله دار و مواردی از این دس��ت، كاركنان را از خطراتي كه 
ممكن اس��ت بر خي وس��ایل آن ها را تهدید كند مثاًل در زمان تعمير یا عدم اس��تفاده كاركنان اگاه و 
هش��يار كرد. این امر باید طي برنامه اي منظم صورت گي��رد كه به برنامه كنترل انرژي هاي خطرناك 
نيز معروف است. طي این برنامه ماشين آالت یا محل هایي كه ممكن است انر ژي ذخيره شده است و 

احتمال رهاشدن ان و آسيب به كاركنان را دارد با عالئم و برچسب ها و... اعالم شوند.

7-2-5 برنامه اقدام در شرایط اضطراري
این برنامه ش��امل اقداماتي مي ش��ود ك��ه كارگاه صافكاري درزمان بروز یک فوریت بایس��تي انجام 
دهد. این برنامه باید مواردي مثل آتش س��وزي، انفجار، ریختن و آزاد ش��دن مواد ش��يميایي، س��يل، 
نق��ص در تجهيزات، زلزله، طوفان و.. را در نظر بگي��رد. اقداماتي كه باید در این زمان ها انجام بگيرد 
بایستي توسط هر یک از كاركنان به خوبي درك شود.وسایل حفاظتي نيز باید در دسترس قرار گيرد. 

همچنين باید كاركنان بدانند در چه موقع باید محل را ترك كنند.
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نمونه هایي از برگه ها و تجهيزات هشدار خطر

  

 

  

 

تجهيز�� يا مو�� شيميايي 

 كه قفل ��خلي شد� �ند
� قفل تنها �ين برگه 

توسط فر� مو�� صالحيت 

 بر��شته شو�.

 خطر خطر

��� برگه                     پشت برگه     
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كارگاه هاي با بيش از ده نفر كاركن نياز اس��ت كه برنامه خود را به صورت نوش��تاري تهيّه كنند. در 
طي كليه برنامه هاي آموزشي باید این برنامه نيز گنجانيده شود. همچنين باید راه هاي تخليه ساختمان 
به همراه ش��ماره تلفن هاي محل هاي ضروري و محل هاي فيزیكي خطرات خاص در آن ناحيه تعليم 
داده ش��ودنحوه واكنش در برابر یک فوریت بایس��تي قبل از ایجاد آن توس��ط كاركنان فهميده شود.

وسایل حفاظتي بایستي در محل قرار گرفته شود و كاركنان باید بدانند كه چگونه این فوریت را اعالم 
كنند و چه وقت باید محل را ترك كنند. صاحب كارگاه باید روشي روشن براي مقابله با هر فوریت 
را بلد باشد. نقشه محل و خروج از آن، و شماره تلفن هاي اضطراري و محل تجهيزات اضطراري باید 

به كاركنان ارائه شود.
بایستي تمامي تلفن هاي اضطراري در نزدیكي تلفن قرار گيرند.

بایس��تي برگه هاي ایمني مواد شيميایي مشروح مطالعه شود و خطرناكترین مواد در زمان یک فوریت 
شناسایي شوند.

داشتن خاموش كننده هاي آتش براي مواقع ضروري الزامي است.
نقشه محل باید شامل

ü محل هاي كنتورهاي برق، آب وگاز باشد و نحوه قطع انها
ü محل هاي برگه هاي ایمني مواد شيميایي

ü تجهيزات آتش نشاني
ü محل هاي ذخيره فاضالب ها و پسماندهاي خطرناك

ü تانک هاي دخيره زیرزميني و روزميني
ü محل هاي خروج و تخليه

ü محل هاي شيرهاي آتش نشاني )در صورت وجود(

 7-2-6 مدیریت مواد زاید خطرناک
كارفرمای��ان و یا صاحبان صنایع صافكاري بایس��تي م��واد زاید خود را  مدیریت كنن��د. در این ميان 
پس��ماندهاي رنگ را به عنوان پس��ماند خطرناك در نظر بگيرید. قبل از دفع قوطي هاي رنگ آنها را 

كامال خالي و خشک كنيد 
حالل ها و تينرهاي مورد استفاده را به عنوان پسماند خطرناك در نظر بگيرید.

پس��ماندهاي مواد شيميایي خطرناك مختلف را با هم مخلوط نكنيد. اوالً دفع آن هزینه بردارتر ميشود 
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و ثانيا ممكن است مواد خطرناك تر جدیدي حاصل شود.
همه محوطه هاي بس��ته بوسيله سيس��تم هاي تهویه اي باید به طور مداوم در طي ساعات كار یا وجود 

افراد از انتشار مواد شيميایي مصون بمانند.
فاضالب ناش��ي از عمليات روزانه مي تواند باعث مش��كالت زیادي براي محيط زیس��ت و كارگران 
ش��ود و بایستي داخل تانكرهاي مناسب ذخيره و س��پس براي دفع ارسال شود. یک سيستم ساده براي 

جداسازي فاضالب را در پایين آورده شده است.

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 پوشش قابل بر��شت
 �ضافه كر�� فاضال�

گالن 50تا  30جمع ���� سا�� فاضال� � سيستم ته نشيني� با گنجايش   

 شير تخليه

)����� لجن(�ختيا����يچه بر�� بير��   

دهلجن ته نشين �  
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 7-2-6-1منطقه پسماندهاي خطرناک
منطقه ذخيره س��ازي پس��ماندهاي خطرناك بایس��تي محصور گردد و یا از نواحي مربوط به كارگاه 

جداسازي شود.همه مناطق ذخيره باید ظرفيت كافي براي حداكثر ميزان زمان ذخيره را داشته باشند.
مواد التهاب آور و آتش زا باید دوز از خطوط برق، گاز و آب و ملک قرار گيرند تا امكان پایش بهتر 

آنها وجود داشته باشد. این امر از احتمال ایجاد آتش سوزي این خطوط انرژي جلوگيري مي كند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مو�� ��يد خطرنا�

...............................................................................................نا� ما��:    
...............................................................................................خطر��:   

................................................................................................................. 
 تا�يخ شر�� تجمع: ........./.........../....................

 با �ق�ت حمل شو�

 برگه يا برچسب بر�� ظر�� حا�� مو�� ��يد خطرنا�

7-2-6-2حمل و نقل و نگهداري:
در زمان حمل و نقل آنها از عينک هاي محافظتي چشم یا سپرهاي صورت استفاده كنيد. از لباس هاي 

حفاظتي در صورت لزوم براي جلوگيري از تماس مواد پسماند با چشم ها استفاده كنيد.
از دستكش هاي مقاوم به مواد حالل استفاده كنيد. حفاظت تنفسي باید در زمان مواجهه با غلظت هاي 

باالي حالل مورد استفاده قرار گيرد. 
در زمان نگهداي نيز بایستي در ناحيه اي خنک با تهویه مناسب و به دور از شعله و حرارت قرار گيرند. 
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ظروف باید درش��ان هميشه بسته باشدو به خوبي برچس��ب خورده باشند.بسياري از ظروف پالستيكي 
ممكن اس��ت براي نگهداري حالل ها نامناس��ب باشند. این مواد را تنها در ظروف تایيد شده براي این 

كار نگهداري كنيد.

7-2-6-3 انبار سازی مواد شیمیایی جدید و استفاده شده
بایس��تی تمام مواد شيميایی مورد استفاده، جدید و تازه خریداری شده به همراه مواد زاید شيميایی در 

محفظه یا ظرف های دربسته ذخيره و انبار شوند. 
باید اطمينان حاصل كرد كه براي جلوگيري از انتش��ار بخارات مواد شيميایي در همه مواد شيميایي به 

خصوص حالل هاي بسته نگهداشته مي شوند. 
تمامي ظروف بایستي برچسب زده شوند و مشخصات و خطرات آنها ثبت گردد.

بایس��تي ظروف و بش��كه هایي كه نشتي دارند را تعمير كرد یا جلوي نش��تي آنها را گرفت تا از ایجاد 
آلودگي محيط یا خطرات مربوطه به زمين خوردن یا حتي آتش سوزي جلوگيري كرد.

7-2-7 استانداردهاي مرتبط با مواد شیمیایي 
عالوه بر اس��تانداردهای مندرج در كتابچه راهنمای حدود مجاز وزارت بهداش��ت،  جداول دیگری 
نيز حدود مجاز تركيبات مورد اس��تفاده در فرایندهای نقاش��ی خودرو را ارائه داده اند از جمله موارد 

مندرج در جدول )4(
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جدول )4(: حدود مجاز تركيبات شيميایی مورد استفاده در نقاشی خودرو

Substance 
NIOSH Recommended 
Exposure Limit (REL)2

OSHA Permissible 
Exposure Limit 

(PEL)3

ACGIH Threshold 
Limit Value (TLV)4

TWAa TWAb STELc TWAb STELc

Acetone 250 ppm 750 ppm 1000 
ppm 750 ppm 1000 ppm 

Antimony 0.5 mg/m3 0.5 mg/m3 0.5 mg/m3

n-Butyl Acetate 150 ppm 150 ppm 200 
ppm 150 ppm 200 ppm 

Chromium (VI), 
hexavalent 0.001 mg/m3 0.1 mg/m3 0.05 

mg/m3  

Chromium (II) 
compounds 0.5 mg/m3 0.5 mg/m3 0.5 mg/m3

Chromium (III) 0.5 mg/m3 0.5 mg/m3 0.5 mg/m3

Hexyl Acetate 50 ppm 50 ppm 50 ppm 

Hexamethylene 
diisocyanate (HDI 

monomer) 

0.035 mg/m3

5 ppb 0.14 mg/m3 (Ceiling)

  
Isopropyl Alcohol 400 ppm (800 ppm 

Ceiling) 400 ppm 500 
ppm 400 ppm 500 ppm 

Lead 

< 0.100 mg/m3 Pb 
concentration to be 

maintained so that Pb 
concentration in workers 
blood remains < 0.060 

mg/100 g of whole blood 

0.050 
mg/m3  

0.15 
mg/m3  

Soluble Nickel 
Compounds (of NI 

metal) 
0.015 mg/m3 0.1 mg/m3 0.1 mg/m3

Total Dust (not 
otherwise regulated) 

Total Respirable 

10 mg/m3

5 mg/m3
15 mg/m3

5 mg/m3  
10 mg/m3

5 mg/m3  

Toluene 
100 ppm 150 ppm 

(Short Term 
Exposure Limit) 

100 ppm 150 
ppm 50 ppm 

Xylene 
100 ppm 150 ppm 

(Short Term 
Exposure Limit) 

100 ppm 150 
ppm 100 ppm 150 ppm 
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7-2- عوامل فیزیکی
7-2-1- ارتعاش

مكاني��ک كاران اتومبي��ل یک گروه بزرگی از كارگرانند كه با ارتعاش دس��ت ب��ازو مواجهه دارند.
ارتعاش دس��ت از طریق كاربرد ابزارهای پنوماتيک و دیگر وس��ایل مكانيكی رخ می دهد كه نوعی 
از حركات ارتعاش��ی را توليد می كنند.تماس با این  نوع از ابزارهای كاری می تواند منجر به ش��رایط 
شناخته شده ای چون سندرم ارتعاشی یا سپيد انگشتی گردد. اثرات سندرم ارتعاش شامل تاثير سوء در 

گردش خون  و همچنين اثرات عصبی در انگشتان گردد.

7-2-1-1- برای پیشگیری از موارد یاد شده باید به نکات زیر دقت شود:
• طراحی مجدد س��اعات كار روزانه )روز كار(به منظور به حداقل رس��اندن اس��تفاده از ابزار دس��تی 

مرتعش.
• در صورت ازابزارهای مرتعش حتما در محيط گرمی باش��يد یا به اندازه ی كافی لباس به تن داش��ته 

باشيد بتا دمای بدنتان حفظ شود.كاركردن در محيط های سرد جریان خون به انگشتان را بيشتر كاهش 
داده و ممكن است اسيب ناشی از ابزارهای مرتعش را شدیدتر ئ بدتر كند.

• در صورت امكان ابزارهای دستی غير مرتعش جایگزین ابزارهای مرتعش شوند.

• در هنگام اس��تفاده از ابزار های مرتعش اس��تراحت های مكرر اعمال شود چون می تواند در كاهش 

وخامت سندرم ارتعاش موثر باشد.
• عالئم اوليه سپيد انگشتی شناسایی شوند )كه عبارتند از بی حس شدن دست، سفيد و بی رنگ شدن 

انگشتان، درد انگشت-دست- بازو و قرمزی دست ها و انگشتان(
• اگر با ابزارهای دس��تی مرتعش كار می كتيد و س��ابقه ی هر گونه عالئم انگش��ت س��فيد را دارید 

می بایست فورا به پزشک مراجعه كنيد.

7-2-2- صدا 
یك��ی دیگر از عوامل مخاطره آميز صداهای مزاحم ناش��ی از ضربات مك��رر در حين صافكاری و یا 
صدای اس��تفاده از فرز ها و دریل های می باش��د. برای كنترل مواجهه كارگران با این ذسته از عوامل 
می بایس��ت حداقل از گوشی های ایمنی استفاده گردد. بی شک كنترل های محيطی و اكوستيكی از 

اهميت بيشتری برخوردارند.
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7-2-3- پرتوها
به واسطه برخی از فرایندهایی چون جوشكاری و برشكاری می بایست به پبشگيری از مواجهه كارگران 

با پرتوهای مادون قرمز و ماورا بنفش از طریق شيلدهای مناسب و یا عينک های ایمنی توجه گردد

7-2-4- گرما- سرما- رطوبت
از دیگر استرس های فيزیكی حرفه ایی در فرایندهای صافكاری و نقاشی بدنه خودرو مواجهه با سرما 
اس��ت كه در مواردی كه عمليات در فصول س��رد سال و در محوطه های باز اتفاق می افتد، مشكالتی 
را ب��رای كارگران به همراه خواهد داش��ت. همين حالت را در ارتباط ب��ا گرما و فصول گرم می توان 
در نظر داش��ت به ویژه زمانی كه از فرایندهای حرارتی نيز اس��تفاده می ش��ود. عالوه بر استرس هاس 
حرارتی، تماس با رطوبت را نيز می توان در فرایند های نقاش��ی به عنوان یكی دیگر از عوامل استرس 
زای فيزیكی نام برد. كاربرد مناس��ب از وسایل حفاظتی اس��تاندارد می تواند استرس هاس یاد شده را 

تخفيف دهد.
تنظيم ش��رایط محيطی از نظر حرارت و رطوبت برای مهيا سازی شرایط بهتر محيطی در كارگاه های 

صافكاری و نقاشی خودرو الزامی است.

یادآوری )6(: در تنظيم ش��رایط جوی محيط كار به كتابچه راهنمای حدود تماش شغلی وزارت 
بهداشت مراجعه شود.

7-2-5- روشنایی محیطی و موضعی
روشنایی مناسب برای كار بر روی سطوح كار در فرایند صافكاری، بتونه كاری و نقاشی بدنه خودرو، 
به عنوان یكی از عوامل اصلی در پيش��گيری از ناراحتی های چشمی )شامل خستگی چشم، سوزش و 

كاهش یا تار شدن دید و دوبينی( محسوب می شود.

یادآوری)7(: در تنظيم ش��رایط روش��نایی از دیدگاه ميزان شدت روش��نایی به كتابچه راهنمای 
حدود تماش شغلی وزارت بهداشت مراجعه شود.
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7-2-5-1- خستگی بصری 
خس��تگی دید زمانی پيش می آید كه كارگر بر روی یک جسم در فاصله ی نزدیک تمركز كند.این 
ش��رایط در كار ظریف تس��طيح و پرداخت سطوح بدنه خودرو به كرات رخ می دهد و خستگی های 
مكرر چشمی می تواند به مشكالت وسيع تربينایی بدل گردد. نور نامناسب ممكن است باعث افزایش 
این موضوع گردد، همچنين خس��تگی چشم یک نشانه ی رنج آور است. این موضوع در فعاليت های 
صافكاری بسيار اهميت دارد لذا همان گونه كه مطرح شد دقت بصری در تسطيح اعوجاج سطوح كار 
و بدنه خودرو بسيارحائز اهميت است.از سویی پراكنش احتمالی ذرات و پليسه ها نيز در بروز ریسک 

فاكتورهای عوارض بينایی مزید علت خواهد بود.

ی��ادآوری)8(: اگر پس از تنظيم روش��نایی، نور و مكان مناس��ب برای اس��تقرار قطعه كار، هنوز 
هم تاری دید، خارش و خس��تگی چشمی احساس ش��ود  حتما به اپتومتریست و یا چشم پزشک 

مراجعه شود.

7-3- ارگونومی
صدمات اس��كلتی عضالنی)MSDs( عبارتی اس��ت كه برای دس��ته ایی از اختالالت و آسيب های 
ماهيچ��ه ها، تان��دون ها و اعصاب مربوطه به كار می رود. س��ازمان OSHA  بيماری های اس��كلتی 
عضالت��ی را چني��ن تش��ریح م��ی كند : » ای��ن نوع بيم��اری ها ش��امل آس��يب ه��ا و اختالالتی در 
ماهيچه ها،اعصاب،تاندون ه��ا، ليگام��ان غضروفی،مفاصل،غضروف و رگ های خونی اس��ت و این 
نوع اختالالت در اثر افتادن، س��قوط  و یا حوادث مشابه این ها رخ نمی دهد. بيماری های عضالنی – 
اسكلتی یا MSD  شامل درد و سوزش در انگشتان وحتی تا قسمتی از آرنج است، و یا همراه با تورم 
 ) MSD( تاندون به عضله، التهاب و بيرون زدگی دیسک همراه با درد در پشت می باشد. این بيماری
بيش��تر به ضایعات دس��ت، آرنج ها، بازو و ش��انه منجر می شود كه قس��مت هایی مثل گردن، پشت و 
حت��ی زانوها را هم تحت تاثير قرار می دهد.برای این دس��ته از عوارض، عبارات مش��ابه دیگری مثل 
آسيب های ناشی از تحمل استرس هاس مكرر RSI(1(، عوارض ناشی از فشارهای موضعی تكراری 

( نيز به كار می رود. CTD(2

MSD ها با آس��يب های��ی كه به طور ناگهانی پيش می آیند مثل رگ به رگ ش��دگی یا پيچيدگی 

1 Repetitive Strain Injury 
2 cumulative trauma disorder
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مفاصل، تغيير ش��كل بدن در اثر كار مضر و زیاد، فش��ارهای كاری چند روزه، تفاوت دارد. همچنين 
با كوفتگی های قس��مت خاصی از بدن مثل س��وزش و درد شانه ها و كتف در اثر ورزش های فشرده 
و س��نگين چند روزه نيز متفاوت اس��ت. این نوع آسيب ها شاید عالئمی نظير بيماری های MSD  را 
نش��ان دهند و با چند روز استراحت و درمان نيز سریع نيز بهبود می یابند. اما عالئم MSD از این نوع 
آس��يب ها به دو شكل متفاوتند. اول این كه بيماری های MSD در دل ماه ها و سال ها مواجهه نهفته 
اس��ت، دوم این كه این گونه عوارض حتی با اس��تراحت چند روزه نيز آثار آن بر بدن به جا می ماند و 

یک دوره درمان كامل شاید سال ها به طول انجامد.

)WMSDs(7-3-1- صدمات اسکلتی عضالنی مرتبط با کار
صدمات اس��كلتی عضالنی مرتبط با كار )WMSDs(، بخش عمده و مهمی از  MSDs را تشكيل 
می دهد و شامل عوارض ناشی از فعاليت های حرفه ای است كه عمدتا در اثر تكرار كارهای عضالنی 
و تحمل فشارهای مكانيكی مكرر رخ می دهد. پيامد بروز این دسته از عوارض به اشكال متنوعی بروز 
می كند از جمله درد و احساس درد، سفتی عضالت، ناتوانی عضالنی، كاهش دامنه طبيعی حركات، 
كاهش توانمندی عضالنی و بی شک متاثر شدن راندمان شغلی. بی تردید با عنایت به ساختار فعاليت 
در امور تعميرات، صافكاری و نقاشی خودرو و سایر امور مربوطه، بروز ناراحتی های جسمانی محقق 
خواهد ش��د از این روی توجه ویژه به پيش��گيری از ناراحتی های عضوی در بين كارگران واحدهای 

صافكاری و نقاشی خودرو بسيار حائز اهميت می باشد

یادآوری )3(: اختالالت عضالنی-اس��تخوانی )MSD(- مجموعه ای از آس��يب های كشش��ی 
مكرر )RSI(- از دالیل عمدهء هزینه های درمانی، اتالف زمان كار و كاهش بازدهی می باشند. 
لذا از دیدگاه اقتصادی هم برای كارفرما مهم است و هم برای كارگر. از سویی بخش عمده ایی 
از واحدهای صافكاری و نقاش��ی خودرو به صورت خویش فرمایی و با به كارگيری كارگرانی 
به صورت روزمزد و یا اس��تخدام آزاد و بدون تسهيالت بيمه ایی اداره می شود لذا هرگونه افت 
راندمان حرفه ایی كه می تواند به تبع عوارض جس��مانی بروز كند می تواند از نطر درآمد شغلی 
مهم باش��د پس كنترل صدمات اس��كلتی عضالنی از نظر اقتصادی، غرام��ت و از كارافتادگی و 
مواردی ار اسن دست حائز اهميت باشند. برخی از گزارشان مربوط به صدمات اسكلتی عضالنی 

مرتبط با كار از جمله گزارش سازمان كار و صنایع ایالت واشنگتن كه اشاره نموده كه :
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“اهميت، هزینه و بار اختالالت عضالنی-اس��تخوانی مرتبط با كار )WMSD( بسيار زیاد است. 
از سال 1992 تا 2000، در ایالت واشنگتن 380485 برگ بيمه برای موارد درمانی سرپایی مربوط 
به اختالالت عضالنی-استخوانی گردن و پشت و سر از شاغلين دریافت شده است. این برگه بيمه 
ها هزینه مس��تقيمی بالغ بر 2.9 ميليون دالر در پی داش��ته اند كه 26.9 درصد كل برگه بيمه های 
ش��اغلين را شامل می شده اس��ت”. 32.4 درصد برگ بيمه های WMSD كه در طی این مدت 

دریافت شده بود، معادل بود با حذف به طور متوسط 123 روز كاری.”

7-3-2 اص�ول کاه�ش ناراحتی های اس�کلتی عضالنی در کارگاه ه�ای صافکاری و 
نقاشی خودرو 

از آن جایی كه مهم ترین ریسک فاكتورهای بروز این دسته از صدمات در امور خودرویی را می توان 
در دسته های زیر قرار داد، از این رو برای پيشگيری و كاهش بروز و شيوع آن ها می بایست به حذف 

و یا تخفيف این ریسک فاكتورها اهتمام ورزید.
- تكرار فعاليت در حمل قطعات و لوازم و تجهيزات كار

- مدت مواجهه زیاد و قابل توجه چه در بخش های صافكاری و چه در واحدهای رنگ و بتونه كاری
- وضعيت های بدنی نامناسب در كار های جسمانی

- اعمال نيرو و فشار كارهای یدی صافكاری و باز و بستن اتصاالت و قطعات

یادآوری )9(: برنامه های ارگونومی و ایجاد تغييراتی در شرایط ایستگاه های كار و فعاليت های 
حرف��ه ای��ی در كار در واحدهای صافكاری و نقاش��ی خودرو را می ت��وان در زمره راهكارهای 
موث��ر مدیریتی دانس��ت و از ای��ن روی اصول و الزام��ات تخصصی مندرج در این س��ند راهنما 
می تواند ترسيم برنامه های شایسته و بایسته موثر ارگونومی را در راستای كنترل صرمات جسمی 

ممكن سازد.

7-3-3 ایستگاه های کار نشسته و اجزا آن
در فعالي��ت های صافكاری، بتونه كاری و نقاش��ی به ویژه برای بخش های��ی پایينی و كم ارتفاع بدنه 
خودرو، كه حالت های نشسته و حتی چمباتمه زده، احتياج می شود می توان از صندلی های كوتاه و 
حتی چهار پایه اس��تفاده نمود. تحت این شرایط فشارهای وارده بر اندام های تحتانی و همچنين ستون 
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فقرات تعدیل می ش��ود. عالوه بر مورد اخير در خيلی از مواقع،كار بروی قطعات را می توان بر روی 
ميز كار و درایس��تگاه های كاری نشس��ته به انجام رسانيد از این روی تا حد امكان باید تالش شود كه 
از كار در شرایط چمباتمه زده و با پوسچرهای نامناسب پرهيز نموده و آن ها را به ایستگاه های كاری 
نشس��ته كارگاهی با ش��رایط محيطی مطلوب تبدیل نمود.  به كمک اس��تفاده از چهار پایه هایی مانند 

شكل )9 ( می توان شرایط مناسبی را برای كار فراهم نمود.

شكل )9(: نمونه ایی از چند ایستگاه كاری پيشنهادی برای كار های صافكاری نقاشی بدنه خودرو

  
  

 

7-3-4- ایستگاه های کار ایستاده و اجزا آن
 7-3-4-1- میز کار

یكی از اجرا مهم در ایس��تگاه های كاری ایستاده، ميز كار است كه باید متناسب با داده های ابعادی و 
نوع كار انتخاب گردد. در صورت امكان ميزهایی با قابليت تنظيم ارتفاع ارجح می باش��ند.تحت این 
شرایط می توان كارهای سرپایی و یا فعاليت هایی كه نياز به اعمال نيرو را دارند در فضای كارگاهی 
و در ش��رایط بهتری نس��بت به كار بر روی خودرو و یا در شرایط باز محيطی و احيانا نامطلوب از نظر 
دمایی به انجام رس��انيد از این روی تا حد امكان باید تالش ش��ود كه از كار در پوس��چرهای نامناسب 
پرهي��ز نموده و آن ها را به ایس��تگاه های كاری ایس��تاده داخل كارگاهی با ش��رایط محيطی مطلوب 

تبدیل نمود.
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7-3-4-2- زیر پایی
در كارهای ایستاده نيز می توان از زیر پایی های مناسب كه به صورت چهارپایه ایی با ارتفاع كم ) در 
حدود 15 تا 20 سانتيمتر( استفاده نمود كه در هر زمان امكان قراتر دادن یكی از پاها بر روی آن ميسر 
باش��د. تحت این شرایط از كشيدگی عضالت پاها در اثر كارهای ایستاده دراز مدت كه به كرات در 
فرایندهای تعميرات، صافكاری و نقاشی خودرو اتفاق می افتد، جلوگيری می شود. در صورت امكان 

برای ایستگاه های كاری ایستاده باید صندلی های نشسته-ایستاده را نيز مهيا نمود.

7-3-5- خستگی
برای كاهش س��طح خستگی ناشی از كار در كارگاه های صافكاری و نقاشی خودرو باید موارد ذیل 

را مورد توجه قرار داد:
- زمان بندی مناسب كار و استراحت و به تناسب فصول سال و شرایط دمایی محيط كار

- طراحی مناسب محيطی 
- نظم كاری و دسته بندی و جانمایی كليه قطعات و سطوح كار

- اس��تفاده از تجهيزات كمكی در فعاليت های س��نگين جسمی مثل جابجایی سطوح بدنه خودرو و یا 
قطعات ذیربط و همچنين جعبه های رنگ و ملزومات نقاشی سطوح

- تنظيم شرایط محيطی به ویژه گرما و سرو صدا
• خستگی پيامد انجام فعاليت هایی است كه به نوعی خارج از حدود تحمل فيزیولوژیک افراد است. 

به طور كلی می توان بار كار فيزیكی و روانی را از دالیل مهم بروز خس��تگی دانس��ت. از دیدگاه بار 
كاری جس��مانی و س��وخت و ساز، خس��تگی در واقع نتيجه انجام كار س��نگين می باشد كه تعریق را 
نيز در پی دارد. در انجام امور حرفه ایی در كارگاه های صافكاری و نفاش��ی خودرو به تناس��ب نوع 
وظایف ش��غلی هر دو نوع بار كاری فيزیكی و روانی وجود دارد. تاكيد می شود كه عالوه بر فعاليت 
های بدنی، شرایط محيطی نيز در بروز و تشدید خستگی نقش دارند. از این رو اصالح شرایط محيطی 
دركارگاه های صافكاری و نقاش��ی خودرو به كاهش خس��تگی های ناش��ی از انجام وظایف ش��غلی 
كمک می نماید. عدم كفایت زمان های استراحت و وقفه های مناسب در حين كار نيز از دیگر عوامل 

بروز خستگی تلقی می شوند.              
• بار استاتيک اساسا استرس زا است از اینرو اصالح شرایط ایستگاه های كار و پوسچرهایی كه افراد 
در حين كار به خود می گيرند برای كاهش خستگی های ناشی از كار الزامی است. تاكيد می شود كه 
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بار كاری استاتيک الزاما در انجام كارهای سنگين رخ نمی دهد و در انجام امور ظریف صافكاری به 
واسطه پوسچرهای بد بدنی رخ دهد. 

7-3-5-1- خستگی در کارهای استاده و مداوم
خس��تگي مربوط به ایس��تادن به وس��يله بار گذاري اس��تاتيک روي ماهيچه پا ایجاد مي شود. به دليل 
اس��تفاده بيش از حد از ماهيچه ها س��خت اس��ت كه براي مدت زیادي یک جا محكم بایستيد ممكن 
اس��ت براي ساعت ها راه بروید ولی در مقایسه با ایس��تادن دائم كمتر دچار خستگی شده باشيد، كار 
روی س��طوح بلند مثل س��قف خودروهای س��واری و یا شاسی بلند در مراحل نقاش��ی و بتونه كاری 

نمونه ایی از قعاليت های دراز مدت ایستاده و خسته كننده محسوب می شود.
• فراهم سازی سطوحی با خاصيت االستيسيته مناسب برای زیر پاها به ایستادن های مناسب تر در مقابل 

ميزهای ثابت كار می تواند شرایط بهتری را سبب شود. 

7-3-5-2- خستگی در کارهای نشسته مداوم
• نشس��تن طوالني خستگي آور است و در بسياری موارد با ایستادن است كه خستگی ناشی از نشستن 
طوالنی مدت رفع می شود و این خود نشانه ایی است كه گویای نامناسب بودن انجام كارهای نشسته 
به صورت دائم است. در فعاليت های صافكاری، بتونه كاری و نقاشی بخش هایی پایينی و كم ارتفاع 
بدنه خودرو، حالت های نشسته و چمباتمه زده، زیاد اتفاق می افتد كه این شرایط عامل مهمی در بروز 

استرس های عضالنی از یک سو و مشكالت ستون فقرات از سوی دیگر تلقی می شوند.
•  كم كردن نقاط فش��ار و پيشگيری از فشار مستقيم یا "تمركز تماس" موردی محسوب می شود كه 
توجه به آن در بسياری از ایستگاه های كار ضرورت دارد. بروز فشارهای موضعی و عضوی عالوه بر 
ایجاد ناراحتی و دخالت در توانایی انجام كار، می تواند مانع عملكرد عصبی و جریان خون شده و به 

یک آسيب دائمی منجر گردد.

 7-3-5-3 خستگی در دست ها و پاها
• كاهش خستگی در اندام ها را می توان با اعمال تمهيداتی نظير موارد ذیل ميسر ساخت:

 -كاهش نقاط فشارهای موضعی به ویژه در استفاده از ابزارهای ساده ایی چون پيچ گوشتی، انبر دست 

و چكش های معمول كه در صافكاری بدنه برای اعمال ضربات مكرر استفاده می شود 
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 -تنوع در كار به گونه ایی كه بين اندام های چپ و راست گردش كار صورت گيرد
 -استراحت های برنامه ریزی شده برای اندام های فوقانی و تحتانی

 7-3-5-4 طراحی ایستگاه های کاری نشسته ایستاده و یا قابل تبدیل
• با فراهم سازی شرایطی كه بتوان كارهای ایستاده را به نشسته تبدیل نمود و یا شرایط ایستگاه كاری 
به صورت نشسته-ایس��تاده باش��د می توان از بروز خس��تگی های جس��مانی و ایجاد صدمات اسكلتی 

عصالنی پيشگيری نمود. 

7-3-6 ریسك فاکتورهای ارگونومی در کارگاه های صافکاری و نقاشی خودرو
• وضعیت بدنی )پوسچر( نامناسب:

 پوس��چر بدن، مفاصل و ماهيچه هایی كه در یک فعاليت مورد اس��تفاده ق��رار می گيرند و مقدار نيرو 
یا استرس��ی كه ایجاد می ش��ود یا تحمل می ش��ود را تعيين می كند.در فرایندهای كار در كارگاه های 
تعميرات و صافكاری اتومبيل، پوس��چرهای متنوع و متععدی كه هر كدام می توانند ش��رایط نامناسبی 
را برای افراد فراه س��ازند رخ می دهد. به عنوان مثال، فش��ار بر روی دیس��ک های ستون فقرات زمانی 
ك��ه قطعات بدنه خودرو را بلن��د می كنيم، پایين می گذاریم یا حمل می كني��م در حالتی  كه كمر خم 
ش��ده اس��ت یا پيچش پيدا كرده است در مقایسه با زمانی كه كمر صاف است بيشتر می باشد. كارهای 
دستی یا سایر وظایفی كه نيازمند نگهداشتن یا تكرار كردن، خم شدگی یا پيچش مچ ها، زانوها، كفل 
یا ش��انه ها می باش��ند اس��ترس های زیادی را روی این مفاصل تحميل می كند. فعاليت هایی كه نيازمند 
كار طوالنی یا تكراری در ارتفاع باالی ش��انه می باش��ند، می توانند استرس زا باشند. بخش معتنابهی از 
كار كارگران ش��اغل در امور تعميرات، نقاش��ی و صافكاری خودرو تمامی موارد پيشگفت را شامل 

می شوند. 
• اعمال نیروی زیاد:

اعم��ال ني��رو، یكی از بخش های مه��م كار بر روی قطع��ات بدنه اتومبيل فرض می ش��ود. كارهایی 
چون بلند كردن س��طوح و قطعات خودرو و یا ابزارهای س��نگين، هل دادن یا كشيدن قطعات و اجزا 
خودروها، حمل وس��ایل و اعمال نيرو روی قطعات به منظور فرم دهی و یا جابجایی از جمله مواردی 
محس��وب می ش��وند كه به دليل اعمال نيرو می توانند برای كارگران كارگاه های صافكاری و نقاشی 
خودرو صدمه زا باش��ند. به طور كلی این دس��ته از امور كه به كرات هم در فعاليت های یاد شده رخ 
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می دهد و نيازمند اعمال نيرو می باش��ند، بار زیادی را ب��ر روی اندام وارد می كنند. نيازمندی های نيرو 
ممكن است با موارد زیر افزایش یابد:

 − افزایش وزن باری كه حمل یا بلند می شود

 − افزای��ش اندازه باری كه حمل یا بلند می ش��ود مثل قطعات س��قف و در خودرو و در برخی موارد 

بدنه موتور
 − پوسچر نامناسب در حين كار نقاشی و صافكاری

 − افزایش سرعت حركات

 − افزایش لغزندگی اشيائی كه حمل می شوند )كه نيازمند نيروی چنگش زیاد می باشند( مقل قطعات 

روغنی و چرب و یا بدم دستگيره مناسب
 − استفاده از انگشت سبابه و شست برای محكم گرفتن یک شیء )یعنی گرفتن یک شیء در حالت 

نيشگون در مقایسه با گرفتن شیء با كل دست(
 − استفاده از ابزار با دسته كوچک یا باریک كه ظرفيت نيروی چنگش كمتری دارند

• حرکات تکراری:

 اگر حركات عضوی دائما تكرار  شوند )با سيكل های چند ثانيه ایی( و برای دوره های طوالنی مدت 
)مانند یک شيفت هشت ساعته( ادامه دارد باشند، خستگی و آسيب تاندون ها و ماهيچه ها به صورت 
تجمع بروز خواهد نمود. تاندون ها و ماهيچه ها اغلب می توانند از اثرات ناش��ی از اعمال نيرو و كشش 

بازیابی شوند مشروط بر آن كه زمان كافی بين فعاليت های همراه با اعمال نيرو وجود داشته باشد. 
اثرات ناش��ی از حركات تكراری كه در صافكاری و تس��طيح اعوجاج سطوح بدنه خودروی در حال 
تعمير رخ می دهد می توان پيامدهای نامناس��بی را برای مفاصل به ویژه اندام فوقانی به همراخ داش��ته 
باشد. فعاليت های تكراری به عنوان یک ریسک فاكتور همچنين به سطح بدن و كار خاصی كه انجام 

می شود بستگی دارد. 

• مدت انجام کار:

 مدت به مقدار زمانی كه یک فرد به طور مداوم با یک ریس��ک فاكتور در تماس اس��ت باز می گردد. 
وظایف شغلی كه نيازمند اس��تفاده از ماهيچه ها یا حركات مشابه برای مدت طوالنی می باشند احتمال 
هر دو نوع خس��تگی موضعی و كلی را افزایش می دهد. به طور كلی، هر چقدر مدت انجام یک كار 
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طوالنی تر باشد )مانند وظایفی كه ماهيچه را در حالت انقباض نگه  می دارد(، زمان بازیابی یا استراحت 
طوالنی تری را نياز دارد. از این روی در فعاليت های سنگين شغلی در كارگاه های تعميرات و نقاشی 

– صافكاری خودرو  باید استراحت های تنظيم شده و تعریف شده ایی، پایه ریزی گردد.

• استرس های تماسی: 
تماس تكراری یا مداوم با اشياء سخت و نوك  تيز مانند گوشه های گرد نشده ميز یا دسته ابزار باریک 
پوشش داده نشده و سطوح برنده و فلزی بدنه خودرو ممكن است فشاری را بر روی یک ناحيه از بدن 
ایجاد كند )مانند س��اعد یا كناره های انگش��تان( كه می تواند عملكرد عصب و جریان خون را كاهش 

دهد.

• ارتعاش: 
مواجهه با ارتعاش موضعی زمانی رخ می دهد كه یک قس��مت خاصی از بدن در تماس با یک ش��یء 
مرتعش، مانند ابزار دستی قدرتی قرار گيرد. مواجهه با ارتعاش تمام بدن در حالی رخ می دهد كه روی 
یک محيط یا شیء مرتعش ایستاده یا نشسته ایم. در امور خودرویی استفاده از دریل ها و دستگاه های 

ساب و فرزها از جمله مواردی هستند كه سبب انتقال ارتعاش به محور دست- بازو می شوند.

• س�ایر ش�رایط: ش��رایط محيط كار كه می تواند در حضور و بزرگی ریسک فاكتورها برای ایجاد 

WMSDs اثر داشته باشند شامل موارد زیر می باشند:
 −دماهای پایين محيطی، در كار بر روی بدنه خودروهایی كه در فضای باز و س��رد)فصول سرد سال(

به انجام می رسد
 −وقفه ها و زمان های استراحت ناكافی برای بازیابی

 −كارهای ناآشنا یا غيرعادی

عالوه بر ش��رایط باال، سایر جنبه های كاری ممكن است نه تنها به استرس فيزیكی كمک كنند بلكه به 
اس��ترس روانی هم كمک می كنند. بررسی علمی فاكتورهای كاری مانند پایش عملكرد، سيستم های 
پرداخت پاداش، یا كمبود كنترل به وس��يله كارگر برای تعيين كردن این كه ایا این فاكتورها اثر منفی 

بر روی سيستم اسكلتی- عضالنی دارند بررسی شده اند. 
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یادآوری)10(: با عنایت به تنوع عوامل مخاطره آميز حرفه ایی در كاركاه هایی خودرویی اعمال 
روش های كنترلی و مراقبت های بهداش��تی الزم االجرا تلقی می ش��ود. ش��ایان ذكر اس��ت كه 
بيماری های��ی متعددی ب��ه تبع مواجهه كارگران با عوامل مختلف امكان بروز خواهد داش��ت. به 
گزارش اداره نظارت بر بيماری ها و آس��يب های ش��غلی امریكا  )OIISS( طی س��ال های طی 
س��ال های 1991 تا 2005 تعداد  74 كارگر تعميركار خودرو دچار مش��كالت ش��غلی ش��ده كه 
بيش��ترین مشكل این افراد را صدمات تجمعی اسكلتی عضالنی به خود اختصاص داده )32.4 %( 
و به دنبال آن س��وختگی ها )25.7 %( و  تحریک های پوس��تی و الرژیكی )14.9 %( و س��پس 

آسيب های ستون فقرات به دليل حمل بار و نيز بيماری های تنفسی گزارش شده است. 

7-3-6-1-راهکارهای کنترلی :
روش های كنترل: انواع كنترل ها را برای بهبود شرایط ارگونوميک و پيشگيری از صدمات اسكلتی- 

عضالنی را می توان در دسته های زیر رده بندی نمود:
 -كاهش یا حذف شرایط بالقوه خطرناك با استفاده از كنترل های مهندسی 

 -تغييرات در نحوه انجام كار یا در سياست های مدیریت، كه گاهی تحت عنوان كنترل های اداری- 
مدیریتی هم ناميده می شود. 

 -كنترل های فردی )تجهيزات حفاظت فردی(

7-3-6-1-1-کنترل های مهندسی:
- رویكرد ارحج برای پيش��گيری و كنترل WMSDs، طراحی ش��غل اس��ت كه می تواند در قالب 

فعاليت های مختلفی صورت پذیرد از جمله:
- چيدمان ارگونوميک ایستگاه های كار

- انتخاب مناسب وسایل و تجهيزات مناسب
- اعمال روش های كاری متناسب با توانمندی های كارگران كنترلی است.

* به منظور كاهش ریسک فاكتور های آسيب های اسكلتی-عضالنی و همچنين ارگونوميک، اعمال 
استراتژی های مهندسی زیر ضرورت دارند:

- تغيير روشی كه مواد، قطعات و لوازم مرتبط با كارهای صافكاری و نقاشی می توانند جا به جا شوند 
برای س��هولت كارهایی كه به نوعی شامل خمل بار می باش��ند. برای مثال استفاده از وسایل مكانيكی 
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كمكی برای كمک نمودن به جا به جایی وسایل 
- تغيير پروس��ه ها یا محصوالت به منظور كاهش مواجهه كارگران  با ریس��ک فاكتور های صدمات 

اسكلتی عضالنی

7-3-6-1-2- کنترل های اداری- مدیریتی:
• كنترل های اداری، فعاليت های كاری دیكته ش��ده و سياس��ت های مدیریتی هس��تند كه به منظور 

كاهش یا پيشگيری از مواجهه با ریسک فاكتور های حرفه ایی به كار می روند. استراتژی های كنترل 
اداری را می توان در موارد زیر خالصه نمود:

- تغيير در قوانين و دستورالعمل های كاری نظير برنامه ریزی بيشتر برای وقفه های كاری
- چرخش كارگران در مشاغلی كه از نظر فيزیكی خسته كننده تر هستند

- آموزش كارگران برای تش��خيص ریسک فاكتورهای شغلی و یادگيری تكنيک هایی برای كاهش 
استرس و استرین زمانی كه در حال انجام وظایف كاری خود هستند. 

7-3-6-1-3- استراتژی های اداری – مدیریتی:
• از آنجایی كه كنترل های مدیریتی تمامی خطرات و ریسک فاكتورها را حذف نمی كند، مدیریت 
كارگاه باید مطمئن ش��ود كه سياس��ت ها و فعاليت ها، پيگيری و دنبال می شوند. مثال های متداول از 

استراتژی های كنترل مدیریتی برای كاهش ریسک فاكتورهای WMSDs به شرح زیر ند:
- كاهش طول شيفت یا محدود نمودن ميزان اضافه كاری

- گردش كارگران در ميان چندین شغل تا نيازمندی های فيزیكی مختلف به منظور كاهش فشار روی 
اعضا و نواحی بدن

- زمان بندی وقفه های بيشتر برای استراحت و ریكاوری
- وس��يع یا متنوع نم��ودن محتویات كاری برای جبران كردن ریس��ک فاكتور های مش��خصی چون 

حركات تكراری، پوستچرهای استاتيک و نامناسب (
- تنظيم س��رعت كار برای كاهش دادن ریس��ک حركات تكراری و دادن كنترل بيش��تر روی پروسه 

كار د
-آموزش در تش��خيص ریسک فاكتورها برای WMSDs و آموزش برای انجام كاری كه می تواند 

بار یا مطالبات كاری را كم كند.
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7-3-6-1-4- کنترل های فردی
• یك��ی از راهكارهای كنترلی در راس��تای پيش��گيری از صدمات جس��مانی مرتبط ب��ا كار در امور 

خودرویی، اجرای حركات كششی و تامين استراحت های برنامه ریزی شده است
• اهمي��ت حركات كشش��ي در زمان كار را نباید ناچيز دانس��ت، حتي محي��ط كار باید براي این كار 
امكانات الزم را داشته باشد. در حقيقت، در اغلب محيط هاي شغلی هيچ تضميني براي سالمتي فردی 
كارگران داده نمي ش��ود. بدن انس��ان براي قرار گرفتن در یک وضعيت ثابت به مدت طوالني ساخته 

نشده است.
• برای انجام حركات كشش��ي، تمرینات سخت الزم نيست بلكه تنها با حركات منظم كششي استرس 

را كاهش دهيد. 
• كشش  را ممتد انجام دهيد. حركات باید آرام و كنترل شده باشد.

• هيچ حركتي نباید باعث درد شود. شما باید در تمام ماهيچه احساس كشش كنيد.

• اولين بار كه احساس كشش كردید، در همان وضعيت 15 ثانيه تا یک دقيقه بمانيد. زیاده روي نكنيد.
• هر حركت را 3 تا 5 بار تكرار كنيد.

• از انجام حركت كششي روي هر دست و هر پا مطمئن شوید
•  همه حركات را انجام دهيد یا حركاتي كه روي موضع خاصي متمركز مي شوند.

یادآوری )11(: حركات را در خالف جهتي انجام دهيد كه معموال در وضعيت كار دارید. براي 
مثال اگر در زمان انجام كار نشس��ته اید، بایستيد، دس��تانتان را براي حمایت روي پشت خود قرار 

دهيد و چند بار ب سمت عقب خم شوید.

ی��ادآوری )12(: اگر در رابطه با وضعيت پزش��كي خود نگرانی خاص��ي دارید، قبل از انجام هر 
حركت با پزشک خود مشورت نمایيد.

یادآوری )13(: به خاطر داش��ته باشيد كه تنظيمات مناسب محل كار می تواند حالت بد ایستادن 
بدن را به حداقل برس��اند، كار كردن با حالت طبيعی و مناس��ب باعث كاهش استرس و خستگی 
سيس��تم عضالنی می شود. به سيگنال هایی كه بدنتان برای شما می فرستد توجه كنيد. محل كار 

و محيط كار را به بهترین نحو تغيير دهيد. 
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- ارزیاب��ی اثربخش��ی كنت��رل: ارزیابی و ارزش��يابی مقطعی و برنامه ریزی ش��ده پای��ش و نظارت بر 
راهكارهای اجرا شده به موفقيت هرچه بيشتر در راستای اصالح شرایط حرفه ایی كمک می كند.

 ،WMSDs یادآوری )14 (: آناليز مشاغل به منظور شناسایی فاكتور های مرتبط با ریسک های
همان گونه كه قبال هم اش��اره ش��د ، زمينه را برای توس��عه راه هایی به منظ��ور كاهش یا حذف 
ریسک فاكتور های ارگونوميكی برای WMSDs فراهم می كند. انواعی از روش ها می توانند 

به كنترل این ریسک فاكتور ها كمک نمایند. 

• پيگي��ری ارزیاب��ی برای اطمينان از این كه كنترل ها باعث كاهش  و یا حذف ریس��ک فاكتور های 
ارگونوميكی ش��ده اند و اینكه ریس��ک فاكتور ه��ای جدیدی را معرفی نكرده اند، ضروری اس��ت. 
در مجموع برای یک ارزش��يابی كوتاه مدت با اس��تفاده از متد های آناليز ش��غلی وبررس��ی نشانه ها، 

شاخص های طوالنی مدت اثر بخشی یک برنامه ارگونوميكی شامل موارد زیرند:
 -كاهش در نرخ وقوع اختالالت اسكلتی- عضالنی 

 -كاهش در ميزان شدت اختالالت اسكلتی – عضالنی
 -افزایش توليد و یا افزایش كيفيت كاالها و خدمات ویا

 -كاهش تعویض كار و یا غيبت های ناشی از كار
• تأثيرات تغييرات اصالحی چه از نوع ارگونوميک و چه اجتماعی- روانشناسی باید به نوعی از سوی 
كارگران مورد بررس��ی و گزارش دهی قرار گيرد تا نقاط ضعف و قوت برنامه های اجرا ش��ده معين 

گردند.

یادآوری )15(: سيستم های تشویقی به جلب مشاركت بيشتر در گزارش دهی ها كمک می كند. 
این عمل به یافتن روش های مؤثرتر بدون صرف هزینه های زیاد كمک بسياری می كند. 

8-موازین ایمنی عمومی و حفاظت فردی
 1- اقدامات فردی كارگران برای شناخت هرگونه شرایط و یا اقدام غير ایمن در كارگاه الزامی است

1-1-  این اقدامات می تواند شامل رفتارها، بهداشت فردی برای حفاظت های پوستی، كار در تنهایی، 
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كار در س��طوح مختلف، عدم اس��تعمال دخاني��ات در محيط كارگاه بویژه در مج��اورت با تركيبات 
خطرناك و آتش گير یا قابل انفجار

 2- بهداشت فردی )پوست(:
2- 1-كارگ��ران بای��د از چگونگی مراقبت از پوس��ت خود، آگاه باش��ند و برای پيش��گيری از بروز 

تحریكات و یا بثورات پوستی نسبت به پاكيزه نگداشتن پوست كوشا باشند.
2-2-  اس��تفاده از كرم ها و پمادهای مناسب و بهداشتی برای حفاظت پوست ممكن است الزم شود.

)بس��ياری از مواد رنگی و مواد ش��يميایی مورد اس��تفاده در صافكاری و نقاش��ی بدنه اتومبيل قادرند 
تحریكات پوستی را سبب شوند.(

2-3 - حالل های رنگی می توانند به بروز درماتيت منتهی شوند و این عارضه در مواردی كه پوست 
در تماس با سفت كننده های پراكسيدی یا ماتاليست های اسيدی باشد، تشدید می شود

 3- اس��تفاده از وس��ایل حفاظت فردی مقتضی برای حفاظت اندام های مختلف بویژه س��ر- چشم – 
سيستم شنوایی- پوست – دستگاه ریوی(

3-1  رعایت موازین احتياطی در چگونگی پوش��يدن وس��ایل حفاظت فردی با هدف اس��تفاده موثر 
و ایمن وس��ایل حفاظت چش��م ها از پليس��ه ها و ذرات رنگ الزامی اس��ت و در این خصوص باید از 

تجهيزات استاندارد استفاده گردد. 
3-2  استفاده از دستكش های حفاظتی وینيلی در كار با مواد رنگی می تواند از پوست محافظت كند.

دستكش های پی وی سی نيز در برابر تركيبات اسيدی، روعنی و حالل ها از پوست محافظت می كنند. 
در كارهای معمول می توان از دستكش های چرمی نيز استفاده نمود.

 4- استفاده از سيستم های ایزوالسيون برای جداسازی بخش های حادثه ساز و مخاطره آميز
 5- پاكسازی های محيطی از آلودگی و مواد شيميایی كه برروی سطوح كارگاه ریخته شده اند.
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 6- انبار داری مناسب مواد 
 7- حذف س��طوح و لبه های تيز، خرده شيشه ها، فلزات 
نوك تيز- ظروف باز مواد ش��يميایی قابل اشتعال/ انفجار 

– ظروف باز محتوی سوخت / روغن 
 8- دسته بندی اثرات حادثه در چهار گروه )كم – شدید 

– كوتاه مدت – بلند مدت (
 9- حذف عوامل خطرساز

 10- به حداقل رساندن زمان درجا كاركردن خود رو در فضای بسته كارگاه
 11- تعيين راه های خروج اضطراری

 12- ارائه راهكارهای مناسب برای پيشگيری از هرگونه تصادفی بين افرادی كه در كارگاه تردد دارند 
و وسایل نقليه در حال حركت و جابجایی 

 13- لباس های حفاظتی: لباس های ایمنی می تواند كارگران كارگاه های صافكاری نقاش��ی خودرو 
را در برابر درجه حرارت باال، ضربات و موارد شيميایی محافظت نماید.

 14- در این دس��ته از كارگاه ها بهترین نوع لباس برای بخش رنگ پاش��ی، لباس های یک تكه قابل 
شستشو با جنس مرغوب است

 15- اس��تفاده از مكنده های مناس��ب برای جذب ذرات و گردوغبار ناشی از كار برای كاهش هرچه 
بيشتر ميزان تماس كارگران با آالینده های مرتبط

 16- استفاده از تجهيزات تنفسی كه بتواند ميزان تماس با آالینده ها را به طور قابل توجهی تقليل دهد. 

٨ - 
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پاش��ش رنگ و یا عمليات ش��ن پاشی كه سيستم كنترلی مناسبی را نداش��ته باشد، به مواجهه و تماس 
افراد با آالینده های رنگ، ش��ن، تركيبات سيليس��ی و دیگر موارد مشابه منجر می گردد. سيستم های 
حفاظت تنفسی در مواردی كه سيستم های مكنده موضعی مناسب مورد استفاده قرار نمی گيرد، الزم 

و ضروری است. 

یادآوری)16(: افراد باید در استفاده از وسایل حفاظتی تنفسی آموزش ببينند.

 17- پاكس��ازی س��طوح به كمک حالل ها:  برای كاهش ميزان تماس با مواد ش��وینده و حالل ها و 
به منظور كاهش تماس های پوس��تی با حالل ها و رنگ اس��تفاده از دس��تكش های حفاظتی ضروری 
اس��ت. چنانچه از حالل های آلی استفاده می ش��ود، كاربرد ماسک های حفاظتی ضروری است. این 
توضيح الزم اس��ت كه بخش عمده ای از حالل های مورد اس��تفاده در كارگاه های صافكاری نقاشی 

هم می توانند سمی باشند و هم فرار و مواجهه با آنها می تواند مخاطره آميز باشد. 
 18- ش��ن پاش��ی مرطوب: در عمليات رنگ پاش��ی، پس از اس��پری اوليه روی بدنه خودرو، از شن 

مرطوب استفاده می شود.
 19- مخلوط كردن رنگ ها: یكی از فعاليت هایی كه طی آن ها تماس های ریوی و همچنين تماس 
در پوس��تی رخ می دهد، تهي��ه رنگ از طریق مخلوط كردن رنگ های مختلف اس��ت. در این گونه 

موارد پوشيدن دستكش های حفاظتی الزم می شود.
 20- اسپری به كمک پستوله )تفنگ( رنگپاش: در این موارد از تفنگ های رنگی كم فشار و با حجم 
زیاد )HVLP( اس��تفاده می شود چرا كه این وسایل نسبت به موارد و تجهيزات رنگپاشی قدیمی، از 

كارایی باالتری برخوردار است.
 21- كاربرد هودهای مكنده در بخش تهيه رنگ می تواند به كنترل ميزان مواجهه با تركيبات س��می 

كمک كند.
 22- اس��تفاده از كارتری��ج های مجهز به سيس��تم هوا رس��ان در فعاليت هایی كه ب��ا حجم باالیی از 

آالینده ها سروكار دارند. مناسب خواهد بود.
 23-كارگران باید با وسایل اطفا حریق آشنا باشند و كاربردهای آن ها بدانند. 

 24-كارگران باید با برچس��ب های راهنما و عالئم هش��دار دهنده ایمنی و كاربردها و مفاهيم آن ها 
آشنا باشند  و همچنين عالئم مربوط به وسایل حفاظتی را بشناسند )شكل10(
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شكل )10(: عالئم و نشانه های ایمنی و هشدار

24-
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شكل ) 10-ادامه (: عالئم و نشانه های ایمنی و هشدار
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شكل ) 10-ادامه (: عالئم و نشانه های ایمنی و هشدار
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یادآوری )17(:بر اس��اس قانون ایمنی و بهداش��ت كار )HASAWA( س��ال 1974 امریكا كه 
بخ��ش عمده ایی از ضوابط حرفه ای��ی را برای كارفرمایان معرفی نموده به دنبال حصول اطمينان 
از سطح مناسبی از ایمنی حرفه ایی بوده است و این دسته از ضوابط به قوت خود باقی و براساس 
یافته های جدید روز به روز تكميل می ش��وند. در این دس��ته از مقررات در برخی موارد به طور 
اختصاصی موازین ایمنی و بهداش��ت كار برای كارگاه های تعميرات خودرو ارائه می شوند مثل 
مقررات كنترل بهداشتی  مخاطرات ناشی از مواد خطرناك)COSHH 1988(، نمونه ی دیگر 

نيز مقررات زیست محيطی سال 9901 آژانس محيط زیست )EPA( است.

 25- بخش 16 قانون ایمنی و بهداشت محيط كار 2008 یک سری الزامات را ارائه كرده از جمله:
• تهيه كردن یک كپی از MSDS های موجود)حاوی آخرین اطالعات(برای اشخاص مربوطه.

• ثبت كردن ليستی از مواد خطرناك به كار برده شده در محيط كار و نگه داشتن یک كپی از انها
• مطمئن شوید كه MSDS ها تغيير داده نشده اند )از طریق سازننده یا وارد كننده(
• MSDS ها را در جایی كه مواد خطرناك به كار برده می شوند،نگهداری كنيد.

• MSDS  كم��ک خواه��د كرد كه اطالعات ض��روری را جمع اوری كنيم تا ب��ه طور ایمن مواد 
خطرناك را مدیریت كنيم.

• نصب كردن برچسب ظروف حاوی مواد مخاطره اميز. اطمينان از اینكه برچسب ظروف حاوی مواد 
خطرناك نصب شده است. برچسب ها باید با رنگ هایی بر روی ظروف نصب شوند كه تباین كافی 
را با زمينه داش��ته باشد. حروف گذاری )lettering ( باید از نظر سایز طوری باشند كه كامال واضح 

و روش وبه زبان انگليسی باشند
• فضاهای محدود به طور بالقوه ش��امل خطرات زیادی هس��تند لذا به عنوان محدوده های ویژه تلقی 
می ش��وند.)این خطرات شامل مواردی از جمله كمبود اكس��يژن هوا- هوای سمی- هوای انفجاری و 

قابل اشتعال می باشند.( 

یادآوری )18(: استانداردهای متنوعی در خصوص ایمن سازی كارگاه های خودرو ارائه شده 
است برای نمونه:

ASTM F-2412-2005, "Standard Test Methods for Foot Protection

 ASTM F-2413-2005, "Standard Specification for Performance
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Requirements for Protective Footwear

 ANSI Z41-1999, "American National Standard for Personal Protection --

Protective Footwear

 ANSI Z41-1991, "American National Standard for Personal Protection --

Protective Footwear

Standard 1910.254 OSHA for Arc welding & Cuttting

Standard 1910.102 OSHA for Acetylen

Standard 1910.133 OSHA for Eye and Face Protection

در عين حال مجموعه حدود مجاز مندرج در دفترچه راهنمای حدود مجاز وزارت بهداشت باید 
به طور دقيق به اجرا درآید.

9-بهداشت محیط و عمومی
برای حصول ش��رایط مناس��ب حرفه ای و ارتقا س��طح س��المت در كارگاه های تعميرات، نقاش��ی و 
صاف��كاری اتومبيل باید عالوه بر موارد اختصاصی پيش��گفت، ن��كات عمومی دیگری از جمله موارد 

ذیل مورد دقت قرار گيرد:
§ فراهم نموده محيطی مناسب و بهداشتی برای صرف ناهار و استراحت های مقطعی

§ فراهم نمودن امكان استحمام در قبل و بعد از كار0 ) به ویژه پس از اتمام كار(
§ قابل شستشو بودن سطوح كارگاه به ویژه در واحد رنگ آميزی

§ مهيا سازی رختكن و كمد های مناسب لباس
§ تامين وسایل حفاظت فردی برای كليه افراد 

§ توجه ویژه به دفع ضایعات و فاضالب صنعتی

یادآوری) 18 (: برای بهس��ازی كارگاه از اصول و مقررات تبيين شده در معاونت سالمت ) اداره 
سالمت محيط و كار( استفاده شود.
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