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فصل 5
ایمنی، بهداشت و ارگونومی
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جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15

 حدود مجاز مواجهه سرب 

نام علمی ردیف
ماده شیمیایی

وزن 
مولکولی

مبنای تعیین حد مجاز نمادهاحد مجاز مواجهه شغلی
مواجهه TWASTEL/C

388

سرب و ترکیبات معدنی 
آن

 Lead and inorganic
compounds as Pb

207/20
متفاوت

0/05 mg/m3ـ BEL؛A3 اختالالت سیستم اعصاب
محیطی و مرکزی؛  اثرات 

خونی

389
کرومات سرب ؛

 Lead chromate 
as Pb

323/220/05 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2

A2

آسیب سیستم تولید مثل  
اثـــرات  در مـــردان و 
ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان390
Lindane

290/850/5 mg/m3پوست؛ ـ
A3

اختالل  کبدی؛  آسیب 
مرکزی اعصاب  سیستم 

هیدرید لیتیم391
Lithium hydride

7/950/025 mg/m3فوقانی ــ قسمت  تحریک 
و چشم پوست  تنفسی؛ 

هیدروکسید لیتیم392
Lithium hydroxide

ــmg/m3 1ـ23/95

ایمنی، بهداشت و ارگونومی
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تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( 

این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند.

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
گوش قرار می گیرند، آنها به صورت یکبار مصرف 

و چندبار مصرف در بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

ترکیبی از حفاظ روگوشی و توگوشی است. این 
داخل  در  توگوشی  حفاظ  مانند  گوشی ها  نوع 
که  تفاوت  این  با  می گیرند،  قرار  گوش  کانال 
انتهای هر یک از توگوشی های چپ و راست، با 
به  بند سفت و سخت،  از یک پیشانی  استفاده 

یکدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

برای برخی مشاغل که ممکن است به سر نیز 
برای  همچنین  و  کند  وارد  مکانیکی  صدمات 
کنترل انتقال صوت از طریق جمجمه به گوش 
داخلی و حفاظت بافت مغز در برابر صدمات موج 
صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به صورت 

کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در 
گستره زیر است:

کیفیت هوا را این گونه توصیف 
می کنیم:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

gr/m3µ150gr/m3µ260میانگین 24 ساعتهSPM
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نكات ایمني در کارگاه اجرای تزیینات چوبی و پارچه ای
 قبل از شروع کار لباس کار بر تن کرده و به نکات ایمنی توجه کنید. 

 هنگام کار از شوخی کردن بپرهیزید زیرا برای خود و دیگران خطرساز است. 
 هنگام استفاده از ابزار مراقب خود و دیگران باشید.

 ابزار مناسب برای هر کار استفاده کنید.
 هنگام استفاده از ابزار پر سرو صدا مانند دریل یا پیچ گوشتی شارژی از گوشی ایمنی استفاده 

کنید. اگر دریل دارای دسته کمکی بود، حتماً از آن استفاده کنید.
 سیم ابزار و وسایل برقي را بررسی کنید تا زدگی نداشته باشد. درغیر این صورت امکان اتصال 

در برق و شوک الکتریکی وجود دارد.
 زیر پای خود را همیشه تمیز نگه دارید تا بتوانید محکم و مطمئن در جای خود بایستید.

 ابزارهای سنگین را محکم با دو دست خود بگیرید و با آن کار کنید. 
 دستان خود را به دور از قسمت های گردنده ابزار نگه دارید.

 قبل از توقف کامل، ابزار را به حال خود رها نکنید.
 هنگام کار به سر مته دست نزنید چون ممکن است پوست دستتان بسوزد.

 هنگام کار با دستگاه های آالینده هواکش های کارگاه را روشن کنید.
 قبل از استفاده از ابزار شارژی، تمام دستورالعمل ها و نکات ایمنی را در باره باتری، شارژر آن 

و وضعیت تولید باتری مطالعه کنید. 
 از قرار دادن ابزار شارژی در فضایی که دمای آن باالی 50 درجه است، خودداری کنید. زیرا 

باتری آن آسیب می بیند.
 هیچ گاه اجازه ندهید تا باتری یک ابزار شارژی کاماًل خالی شود و هر زمان حس کردید قدرتش 

کم شده آن را شارژ کنید.
 هیچ گاه یک باتری با شارژ کامل را دوباره شارژ نکنید. زیرا این کار از عمر مفید باتری می کاهد.

 باتری را در جایی که دمای آن بین 10 تا 40 درجه سانتی گراد است، شارژ کنید. در حالتی 
که باتری داغ است آن را شارژ نکنید و قبل از شارژ، اجازه دهید باتری خنک شود.

 هنگامی که از ابزار شارژی )با باتریNi MH( بیش از 6 ماه استفاده نکرده اید، باید آن را شارژ 
کنید. 


