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اثرات سوء بهداشتي كوتاه مدت ( حاد )

عالیم

مواجهه

تماس با فیوم یا دود فلزات ( مثل آهن ،روی  ،منیزیم ؛ مس و اکسید
آن ) باعث بروز بیماریی بنام تب فیوم فلز می گردد  .عالئم این بیماری
بین  4تا  12ساعت پس از تماس نمایان ميی شيود و شيامل احسياس
سييرماخوردگی  ،ع ييش  ،تييب ،دردهييای ع ييالتی ،درد قفسييه سييینه،

اوزون

سرفه ،خس خس کردن ،کوفتگی ،حاليت تهيوع و احسياس ميزه بيد در

سرفه -درد پیشانی-تهوع واستفراغ-برونشیت-
خستگی و خواب آلودگی

دهان است .برخی ترکیبات موجود در فیيوم مثيل کيادمیوم در ميدت
زمان کوتاه نیز ممکن است کشنده باشند و گازهای متصياعد شيده در
فرآیند جوشکاری نیز بسیار خ رناك می باشند.

تهیه کننده  :هنگامه معینی

کربن مونواکسید

سردرد-تهوع -سرگیجه -ناراحتی گوارشی

کربن دی اکسید

کاهش ضربان قلب

کارشناس بهداشت حرفه ای
اسفند ماه 3131

اوزون

اشعه ماورای بنفش  +اکسیژن
اشعه ماورای بنفش +کربن دی اکسید
تجزیه پوشش الکترود ها

سوزش چشم ها-بی قراری -بی خوابی

کربن دی اکسید

گاز غالب دود جوشکاری
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کربن مونو اکسید

اکسیدهای نیتروژن سردرد -وزوزگوش -تپش قلب -تنگی نفس-

اکسید نیتروژن
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 -3نور مرئی ،اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز
-

دود بیشتر

ه

نور مرئی

آسیب به شبکیه چشم

بایستی برای از بین بردن فیوم ها و گازهای م ير از تهویيه مناسيب

دود بیشتر

ول قوس الکتریکی بیشتر

ول قوس

استفاده نمود  .راه حل دوم استفاده ازماسک FFF 3کربنی درف يای
بازاست و در متیط های بسته به عليت کياهش اکسيبژن اسيتفاده از

اشيعه ميياورای بينفش

سیستم هوارسان می باشد.

الکتریکی
3
شدت جریان

شدت جریان

4
ق ر الکترود

ق رالکترودکمتر

5
نوع ق بیت

ق ب مثبت CD

دودبیشتر

ق ب منفیCD

دودکمتر

مادون قرمز

کدرشدن عدسی چشم (آب مروارید)
سييوختگی قرنیيه (بييرز زدگييی

چشم)

دود بیشتر

تماس با اشعه ماوراء بنفش نیز باعيث سيوختگی پوسيت ميی
شود که شبیه آفتاب سوختگی است و خ ر ابيتالء بيه سير ان

دودبیشتر

پوسيت را افييزایش ميی دهييد .بيه منوورپیشييگیری ازعييوار
چشمی باال افراد باید از هلمت های ایمنی هميراه بيا لنزهيای

6
گاز متافظ

فیلتری مناسب استفاده کنند نه اینکيه فيفتاتی را بيه عنيوان
نقاب در دست بگیرند.

س
کربن دی اکسید(تنها)

ك

ه سالم

دود بیشتر
-2

کربن دی اکسید وآرگون

25درفددودکمتر

م

جوشکاران بایستی از عالئمی همچون خستگی ،سرگیجه ،کيم اشيتهایی،
تهوع ،درد ناحیه شيکمی وبیتوفيلگی آگياهی داشيته باشيند .تهویيه،
جداسازی و ایجاد فافله مناسيب بيا منبي حرارتيی ،رعایيت فوافيل

7
تجربه و عملیات

فافله بین کارو الکترود بیشتر

دودبیشتر

اسيتراحت و نوشيیدن مایعيات مناسيب ميی توانيد افيراد را در برابيير
خ رات مرتبط با گرما متافوت نماید.

جوشکار
8
سرعت تغذیه

سرعت تغذیه مفتول بیشتر

 -4سر و فدا
سر و فدای زیاد در متیط ممکين اسيت بيه سیسيتم شينوایی
آسیب وارد سازد ،همچنین عامل ایجاد استرس و فشار خون و

دود بیشتر

یا گاهی بیماریهای قلبی می باشد .کار کردن يوالنی ميدت در

مفتول

متیط دارای سر و فدای زیاد باعيث ایجياد خسيتگی ،حالتهيای

9
ر وبت

ر وبت متیط باال

11
موقعیت و

موقعیت افقی و تخت

عصبی و بیتوفلگی افراد می شود.بنابراین افراد باید در متیط

دود بیشتر

هایی با سروفدای متغیرازگوشی حفاظتی استفاده نمایند.

وضعیت جوشموقعیت عمودی باالی سر
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دود کمتر
دود بیشتر
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