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 جوشکاری یکی از مخاطره آمیزترین عملیات های موجود در صنایع می باشد

 .که بدون رعایت ایمنی جوشکاری ممکن است صدمات زیادی به بار بیاورد

 در تمامی صنایعی که نیاز به جوشکاری دارند، آشنایی با خطرات و عوامل 

ی  در این مقاله سع  .زیان آور این حوزه و روش های ایمنی الزامی هست

 .داریم تمامی موارد موردنیاز در این بازه را باهم بررسی کنیم

 عوامل زیان آور در فرآیند جوشکاری 
باعث  عوامل بسیاری ممکن است  فرآیند های جوشکاری،  انجام  زمان   در 

 .ریمامی شم در ادامه این عوامل را با هم بر صدمه دیدگی جوشکار شود که

 گازهای حاصل از جوشکاری زیان آور: فیوم ها و شیمیایی عوامل •

های   فیزیکی  عوامل • میدان  و  پرتوها  سروصدا،  آور:   زیان 

 الکترومغناطیسی

وضعیت   ارگونومیک  عوامل • عضالنی،  اسکلتی  خطرات  آور:    زیان 

 نامناسب بدنی به هنگام انجام کار و بلند کردن اشیاء

 زیان آور: استرس ناشی از کار روانی عوامل •
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 نی جوشکاری شناخت خطرات و حفظ ایم

 
 در ابتدای مبحث ایمنی جوشکاری الزم است تا با انواع خطراتی که جان 

  سپس به روش های جلوگیری  شخص جوشکار را تهدید می کند آشنا شویم و

 .ها بپردازیم از اتفاق افتادن آن

 شوک الکتریکی 
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با  در جوشکاری  مهمترین حوادث  از  یکی  گرفتگی  برق  یا  الکتریکی    شوک 

 کوچکترین بی احتیاطی ممکن است باعث شود که   .است قوس الکتریکی 

 به همین منظور باید از ایستادن   .جریان برق از بدن فرد جوشکار عبور نماید

  در مکان های مرطوب و تماس با قطعاتی که به مدار زمین وصل شده اند 

  باعث سقوط  کار در ارتفاع چنین شوک الکتریکی در زمان  هم  .خودداری شود

 تا حد امکان باید عملیات   فرد و تشدید جراحات وارده به وی می شود پس

 .جوشکاری در ارتفاعات پایین انجام شود 

 خطرات الکتریسته 

 
 :در خصوص خطرات الکتریسیته اصول زیر را باید در نظر گرفت

 .از جریان مستقیم است جریان متناوب خطرناکتر •

 .است خطرناکتر  باشد شدت جریان بیشتر هر چه •

https://namatek.com/%d9%82%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/
https://namatek.com/%d9%82%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/
https://namatek.com/%d9%82%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/
https://namatek.com/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/
https://namatek.com/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/
https://namatek.com/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/
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 .یان عرضی استاز جر جریان طولی خطرناکتر •

 .می باشد ثانیه بحرانی  0.3بیش از  هر تاثیری •

راه مناسب    .در جوشکاری های برقی، خطر جریان برق به شدت باال می باشد

 دستکش های  .جهت ایمن بودن در برابر این خطر عایق سازی مناسب است

 .چرمی و کفش های ایمنی به عنوان عایق سازی مناسب استفاده می شوند

 روش کار ایمن  .1

  برای حفط ایمنی جوشکاری در زمان های کار با الکتریسیته باید به این 

 :موارد دقت کرد

 .از جوشکاری در مکان هایی که آب وجود دارد خودداری کنید •

زدن • گره  پیچاندن،  می  از  و  کردن  کردنتا  یا   کابل  خ  و  دیوار  به 

 .آن روی شانه ها خودداری کنید انداختن

 .قبل از جوشکاری دست های خود را خشک کنید •

 .پس از اتمام جوشکاری سریعًا اتصاالت برقی را جدا کنید •

اتصال برق استفاده نمایید و از وارد کردن مستقیم  از پالگ برای   •

 .به محل پالگ خودداری کنید کابل

  از دستکش جوشکاری استفاده نمایید و از مرطوب شدن آن ها و •

 .لباس های کار خود جلوگیری کنید

https://namatek.com/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 .هنگام بارندگی جوشکاری نکنید •

 شرایط تشدید خطر برقی  .2

 دود این است که )اتاق تنگ(: منظور از فضای مح  فضای محدود •

  کمتر از دو متر (  طول، عریض، ارتفاع یا قطر )   یکی از ابعاد این فضا

زمان با قطعات رسانا وجود    در این صورت احتمال تماس هم  .باشد

 .ایستادن قائم ممکن نمی باشد یا دارد و

در    لباس کار  به محیطی مرطوب گفته می شود که  : ب فضای مرطو •

 .شود هادی جریان گرفته و در نتیجه رطوبت  آن

منظور محلی است که شرایط جوی آن طوری باشد   : فضاهای گرم  •

 .برق شوند هادی جریان   و لباس های کار به عرق آغشته که

 خطر تشعشع 
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 عات نوری یکی دیگر از نکات مهم در ایمنی جوشکاری هستند که بایدتشعش

  در سه دسته اشعه ماوراء بنفش، مرئی )نور( و   مورد بررسی قرار بگیرند و

  سوختن باعث اشعه مادون قرمز .اشعه مادون قرمز تقسیم بندی می شوند

به  شبکیه ابتال  مروارید   و  شود  آب  معرض  .می  در  گرفتن    تشعشع   قرار 

 .شود  برق زدگی چشم  و  سوزش  حتی به مقدار کم می تواند باعث  نفشفراب 

 میدان های الکتریکی و مغناطیسی 

 
  میدان های الکترومغناطیسی: در جوشکاری با قوس الکتریکی میدان هایی 

 این میدان ها خطوط نامرئی نیرو هستند که به هنگام  به وجود می آیند که 

 .تولید و یا مصرف الکتریسیته ایجاد می شوند
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  میدان های الکتریکی: این میدان ها توسط خطوط انتقال نیرو و تجهیزات

 .شوندالکتریکی ایجاد می  

  راهکارهای مناسب کاهش تاثیر میدان های الکتریکی و مغناطیسی  .1

 در ایمنی جوشکاری 

 .بدن خود را بین تورچ و قطعه کار قرار ندهید •

 .مسیر عبور کابل ها را در یک سمت بدن خود قرار دهید •

  مسیر عبور هر دو کابل را نزدیک هم قرار داده و در صورت امکان  •

 .یدآن ها را با نوار ببند

 محل اتصال کابل به قطعه را در نزدیکترین محل ممکن به ناحیه ی •

 .جوشکاری در نظر بگیرید

 .هیچ گاه کابل تورچ یا قطعه کار را دور اعضای بدن خود نپیچید •

 ایمنی جوشکاری با کپسول های استیلن 
لوازم و اتصاالت مربوط به این گاز نباید با مس و آلیاژ مس بیشتر از  .1

 .شوند ساخته 00 %

های  .2 لوله  و  فشار  تحت  سیلندرهای  ترکیدن  فشار موجب  رفتن   باال 

 .استیلن می شود
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  در زمان برگشت شعله در مشعل، گرم شدن سیلندر و آتش گرفتن شیر  .3

 سیلندر یا کاهش دهنده فشار، سیلندر را با مقدار زیادی آب خنک کنید

 .ساعت از آن استفاده نکنید 24حداقل به مدت  و

احتمال  تمهید  ایمنی جوشکاری جهت کاهش  ات الزم 
 نشتی از سیلندرها 

یا  • افراد  تردد  محل  و  ساینده  تیز، سطوح  های  لبه  از  را  ها    شیلنگ 

 .ماشین آالت دور نگه دارید

 .از پاشش جرقه و ذرات فلز گداخته روی شیلنگ ها جلوگیری نمایید •

 .سیلندرها را در موقعیت عمودی محکم کنید •

 .ام کار، شیر سیلندرها را به طور کامل ببندیدهمواره پس از اتم •

وجود   • احتمال  و  آورده  عمل  به  بازرسی  اتصاالت  از  متناوب  طور  به 

 .نشتی را بررسی کنید

 عوامل زیان آور ارگونومی در ایمنی جوشکاری 
 :خطرات اسکلتی عضالنی رایج در جوشکاری به شرح زیر می باشد

 وضعیت های بدنی نامطلوب  •

 اشیای سنگینبلند کردن  •

 تکرار یک سری از عملیات ها  •
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 اعمال نیرو جهت گرفتن ابزار جوشکاری  •

 روش های کاهش ریسک فاکتور های ارگونومی در فرآیند جوشکاری و حفظ

 :ایمنی جوشکاری به صورت زیر می باشد

 
 ک تر استفاده از تجهیزات جوشکاری و کابل های سب •

 استفاده از وسایل نگهدارنده ی کابل •

 استفاده از جرثقیل های سقفی •

 استفاده از میزهای باالبر  •

 در صورت امکان قرار دادن قطعه کار در ارتفاع بین مچ دست و شانه  •

 استفاده از گان های جوشکاری دارای قابلیت حرکت •



 

10 www.namatek.com 

نقش تجهیزات حفاظت فردی در ایمنی  
 جوشکاری 

 
  باید در کنار کنترل های مهندسی و اقدامات ایمنی فردیتجهیزات حفاظت  

این نه  بروند  کار  به  پیشگیرانه  شوند  و  ها  آن  جایگزین  فرآیند  .که   در 

  سیستم   و  پوست  ،گوش  ،چشم  از  حفاظت  جهت  تجهیزات الزم   جوشکاری از

 .استفاده می شود تنفسی

 

https://namatek.com/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c/
https://namatek.com/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c/
https://namatek.com/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c/

