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مقدمه
درجه حرارت زياد، تابش شديد حرارت 
ــاي فرابنفش، وجود آالينده هاي  و پرتوه
ــي، سرو صدا، خطر جريان برق و ولتاژ، کار  تنفس
ــب فيزيکي بدن، از  ــخت و موقعيتهاي نامناس س
جمله ويژگيهاي جوشکاري و فرايندهاي وابسته 
 (Welding  and  Allied Processes) آن  ــه  ب
ــالمت جوشکار، برشکار،  هستند که مي تواند س
ــي  يا اپراتور را تهديد کند[۱]. درمورد خطرات ناش
از اين ويژگيها بسيار نوشته شده است اما در اين 
ميان شايد بيشترين موضوعي که به آن پرداخته 
ــت خطر ناشي از غبار  ــده اس ولي کمتر درک ش
ــار و گازهاي متصاعد  (Dust)، دود (Fume)، بخ
ــيله  ــت که به وس ــت. غبار، ذراتي اس ــده اس ش
ــنگزني، خرد کردن  فرايندهاي مکانيکي مانند س
و شن پاشي توليد مي شود، ولي دود، ذرات معلق 
ــرد شدن بخارهاي فلزي (مانند سرد  حاصل از س

ــت. اين ذرات بسيار  ــدن بخار لحيم کاري) اس ش
ــي و گازهاي متصاعد  ــراه بخارهاي آل ريز به هم
شده در فرايندهاي جوشکاري و برشکاري، براي 
ــق مي مانند و از طريق  مدت طوالني در هوا معل
تنفس به راحتي وارد داخلي ترين قسمتهاي ريه 
ــوند و مي توانند براي سالمت انسان بسيار  مي ش

خطرناک باشند[۲، ۳].
دود

ــکاري مي تواند باعث تبخير  ــاي زياد جوش گرم
ــش، و يا  ــکاري، پوش فلز پايه، مواد مصرفي جوش
ــطح قطعه شود، سرد  آلودگيهاي موجود روي س
ــدن و واکنش اين بخارها در محيط، ذرات ريز  ش
ــيهاي انجام  ــق دود را توليد مي کند[۴]. بررس معل
ــکاري با الکترودهاي  شده بردود حاصل از جوش
ــختي (Hardfacing) پرمنگنز در فرايند  رويه س
 (SMAW) جوشکاري قوسي با الکترود روکش دار
ــيم توپودري  ــي با س ــکاري قوس و فرايند جوش

 رضا كالنتريان1 | آذين قارون پور2 | فروغ پورمختارى3

آالينده هاي تنفسـي در جوشکاري و برشکاري فلزات

آالينده هاي تنفسـي متصاعد شـده حين جوشـکاري و فرايندهاي وابسـته به آن، ترکيبي از دود، بخار و 
گازهايي است که ممکن است براي سالمت افراد خطرناک باشد. برخي از اين آالينده ها مي توانند به اعماق 
سيسـتم تنفسـي وارد و باعث بروز بيماري شوند. در حالي که دود بعضي مواد مصرفي جوش، سرطان زا 
معرفي شده است در حضور کوتاه در معرض آنها،  اغلب تاثيرات حاد، موقتي و داراي عالئمي از قبيل تحريک 
سيستم تنفسي، تب فلزي، و سرگيجه است. در اين مقاله با بررسي و مطالعه استانداردها و مقاالت معتبر 
سعي شده است اجزاي تشکيل دهنده دود و گازهاي حاصل از جوشکاري معرفي شوند و همچنين خطرات 

مواجهه با آن و راههاي محافظت از کارکنان بيان شود.

واژه هاي کليدي: ايمني، دود، آالينده هاي جوشکاري

چكيـــــده

r.klntrn@gmail.com   -فوق ليسانس مهندسى جوش، مؤسسه گسترش علم و فن جوش -
azingharoonpour@gmail.com - 2- دكتراى حرفه اى، مركز بهداشت شرق اهواز

f.pourmokhtari@ksc.ir - 3- كارشناس ايمنى و بهداشت، نگهدارى و تعميرات شركت فوالد خوزستان



75

Journal of WELDING engineering
Iranian Scientific, Research and Industrial Welding Quarterly
15th.year, No 43,summer & autumn, 2013

ــش از ۹۵ درصد  ــد بي ــان مي ده (FCAW) نش
ــاد ريز (۰/۱ تا  ــده داراي ابع ــد ش ذرات دود تولي
۲/۵ ميکرون) و بسيار ريز (کمتر از ۱۰۰نانومتر) 
هستند و بيشترين کسرجرمي ذرات دود، متعلق 

به ذرات ريز است [۵].
اين ذرات داراي مورفولوژي کروي يا خوشه اي 
ــتند. ذرات کمتر از ۱۰  حاصل از دماهاي باال هس
ــي توانند وارد  ــتند و م ميکرون قابل تنفس هس
ــتم تنفسي بدن انسان  شوند. هرچقدر اين  سيس
ذرات ريزتر و داراي سطوح تيز تر باشند احتمال 
ورود آنها به اعماق سيستم تنفسي و خون بيشتر 
ــدازه ذرات دود را با اندازه  ــکل ۱ ان ــت [۶] . ش اس

ذرات شناخته شده مقايسه مي کند.
ــر  ــاي مض ــود در دوده ــات موج ــر ترکيب اکث
از  آن  ــه  ب ــته  وابس ــاي  فراينده و  ــکاري  جوش
ــيهاي انجام شده  ترکيبات اکسيدي است. بررس
ــکوپ الکتروني روبشي مجهز  به وسيله ميکروس
 ،(SEM+EDS) ــرژي ــک ان ــنج تفکي به طيف س
ــکوپ الکتروني عبوري (TEM)، پراش  ميکروس
ــيمي تر نشان مي دهد  پرتو ايکس (XRD)، و ش
ــرود فوالدي کم  ــل از يک الکت ــه در دود حاص ک
ــز در يک  ــروه ترکيب و ني ــاژ مي توان ۳۹ گ آلي
ــروه ترکيب  را يافت [۶].  ــر آلومينيومي ۲۱ گ فيل
ــکاري فوالد  ــل XRD دود حاصل از جوش تحلي
ــاده کربني با  الکترود ER 70 S- 3 در فرايند  س

ــکاري قوس فلزي با گاز (GMAW) نشان  جوش
ــکيل دهنده، اکسيد آهن  مي دهد جزء اصلي تش
ــود در آن داراي حدود  ــون موج ــت که کاتي اس
ــت، در حالي که دود حاصل  ۱۰درصد منگنز اس
از الکترود E71T-GS در فرايند FCAW ترکيبي 
ــيم،  ــديم، پتاس از فلورايدهاي قليايي خاکي (س
کلسيم، منگنز) و اسپيندل MnFe204 است که 
 ،٪27 Fe ــزي در آن داراي ــــر کاتيـون فلـ کس

 Ca ،٪28 K ،٪28 S ،٪10 Mn 25٪ است[۷].
گازهـا

ــي در  ــوان آالينده تنفس ــا به عن ــاء گازه منش
ــته به آن، گازهاي  جوشکاري و فرايندهاي وابس
ــظ، و گازهاي محصول  ــوختي، گاز هاي محاف س

فرايند است[۸].
ــتيلن و  ــول، مانند اس ــوختي معم ــاي س گازه
ــه داراي خطرات ايمني  ــان، عالوه بر اين ک پروپ
ــکيل دي اکسيد کربن  ــتند، تش خاص خود هس
ــوخت  ــکاري با س مي دهند و اگر در فرايند جوش
ــعله احيايي باشد، مونواکسيد  گازي (OFW)، ش
ــد. از گازهاي آرگون،  ــکيل مي دهن کربن نيز تش
ــت از  ــن در محافظ ــيد کرب ــوم، و دي اکس هلي
حوضچه جوش در برابر آتمسفر استفاده مي شود. 
ــت به تنهايي استفاده شوند،  اين گازها ممکن اس
ــوند، و يا با  ــبت مشخصي با هم ترکيب ش با نس
ــيژن و هيدروژن  ــي از گازهاي اکس ــر کم مقادي

و   SMAW ــاي  فراينده در  ــوند.  ش ــوط  مخل
FCAW از واکنش حرارت و ترکيبات فالکسهاي 
جوشکاري (کربناتها و سلولز) دي اکسيد کربن و 

مونو اکسيد کربن توليد مي شود [۵].
در بسياري از فرايندهاي جوشکاري و برشکاري 
ــيژن موجود در  ــن نيتروژن و اکس ــش بي از واکن
ــيدهاي متفاوتي از نيتروژن (NOX) با  هوا، اکس
ــته به دماي قوس، شکل  ــبتهاي متغير، وابس نس
ــان برقراري قوس  ــد. اوزون در مدت زم مي گيرن
ــه دليل اثر تابش فرابنفش بر محيط  الکتريکي، ب
ــکاري، توليد  ــکاري و برش ــوس جوش ــراف ق اط
ــطوح داراي  ــکاري و برشکاري س مي شود. جوش
ــته به جنس پوشش، مخلوط  رنگ و پوشش، بس
مرکبي از بخارهاي آلي توليد مي کنند. همچنين 
ــتفاده در فرايند چربي  تجزيه حالل هاي مورد اس
ــر مواجهه با بخارهاي آلي  زدايي باعث بروز خط

مانند گاز سمي فوسوژن (CoCl2) مي شود[۳، ۴].
عوامل موثر

ترکيب و مقدار آالينده هاي تنفسي توليد شده 
ــکاري و فرايندهاي وابسته به آن، به نوع  در جوش
ــواد مصرفي، جنس  ــد و پارامترهاي آن، م فراين
ــطحي فلز  ــش، آلودگيهاي س قطعه،  جنس پوش
ــکاري،  پايه، نوع روکش الکترود يا فالکس جوش
ترکيب گاز محافظ، و اتمسفر محيط کار بستگي 

دارد[۱، ۴، ۷].

.شكل1- مقايسه اندازه ذرات
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مواد و فرايند
ــاء حدود ۹۰ درصد از ترکيب دود حاصل  منش
از جوشکاري، از ماده مصرفي جوش و حدود ۱۰ 
ــت، اما مقدار و نرخ دود  درصد آن از فلز پايه اس
ــده کامًال به مواد مصرفي جوش وابسته  توليد ش
ــس فلز پايه ندارد.  ــت و ارتباط چنداني با جن اس
ــه در ماده  ــت ک ــن دود حاوي تمام موادي اس اي
ــبت آنها ممکن است  مصرفي وجود دارد ولي نس
ــرار در دود  ــد. غلظت مواد ف ــي متفاوت باش خيل
ــت و اين براي اجزاي  ــتر از ماده مصرفي اس بيش

دير گداز برعکس است [۵، ۹].
ــکاري  ــده از جوش ــترين نرخ دود توليد ش بيش
 (Shielded Electrode) ــش دار ــرود روک با الکت
 ،SMAW ــد ــوالدي E 6010 در فـــراينـ فـــ
ــت در حالي که  ــده اس (g/min)۰/۸۳ گزارش ش
 (Solid Electrode) اين مقدار براي الکترود توپر
ــد GMAW با  ــي ER 5053 در فراين آلومينيوم
ــذاب، (g/min) ۱/۷۵، و براي  ــي م انتقال پاشش
 (Flux Cored Electrode) ــودري ــرود توپ الکت
ــر  ــد FCAW، براب ــوالدي E70T-5 در فراين فـ
ــکل ۲ ميانگين نرخ  ــت[۹]. ش (g/min) ۳/۲۵ اس
ــده  ــوب داده ش ــبت وزن فلز رس توليد دود و نس
ــش دار، توپر، و  ــراي الکترودهاي پرکاربرد روک ب

توپودري نشان مي دهد.
ــبت وزن دود توليد شده به وزن فلز  معموًال نس
ــده در الکترودهاي خودمحافظ  ــوب داده ش رس
توپودري،  به دليل افزودن برخي ترکيبات به اين 
نوع الکترودها به منظور تجزيه و محافظت قوس،  
ــاد، و آمپر باال،  ــان کارکرد (Duty Cycle) زي زم

نسبت به ساير فرايندهاي جوشکاري بيشتر است. 
ــودري تحت گاز  ــا الکترودهاي توپ ــکاري ب جوش
محافظ، دود کمتري توليد مي کند و الکترودهاي 
ــبت توليد دود  ــر نيز در اين حالت داراي نس توپ
کمتري هستند. در فرايند جوشکاري TIG چون 
ــيم جوش از ميان قوس الکتريکي عبور  مذاب س
نمي کند حجم کمي از آالينده هاي تنفسي توليد 
ــکاري قوس زيرپودري  مي شود[۸،۳]. فرايند جوش
(SAW) کمترين مقدار دود را توليد مي کند زيرا 
دود، زير پوشش فالکس و سرباره حبس مي شود 

.[۹ ،۵]

ــتفاده از فرايند  ــان داده است اس ــيها نش بررس
ــاي آلومينيوم با  ــکاري آلياژه GMAW در جوش
سيم  جوشکاري Al-Si بيشترين غلظت اوزون را 
توليد مي کند. همچنين در جوشکاري فوالدهاي 
زنگ نزن با فرايند TIG ممکن است مقدار اوزون 

توليد شده بيش تر از مقدار مجاز شود[۳].
ــم گازهاي  ــه دليل غلظت ک ــکاري، ب در جوش
ــه با اين  ــده، مواجه ــروژن (NOX) توليد ش نيت
ــي آورد، بر عکس  ــود نم ــکلي به وج ــا مش گازه
ــه فرد به  ــت، ک ــکاري با دس در فرايندهاي برش
ــار گاز نزديک تر است، خطر مواجهه  منطقه انتش
ــکاري و صافکاري با  ــتر است. همچنين برش بيش
ــتيلن نسبت به پروپان، به  شعله گاز سوختي اس
ــعله گرمتر، غلظت بيشتري از  ــکيل ش دليل تش
ــد، بنابراين  ــيدهاي نيتروژن را توليد مي کن اکس
ــت. هرچند  ــتري اس ــه بيش ــر مواجه داراي خط
ــاي قوس الکتريکي مانند فرايند  برش با فراينده
ــطح بيشتري از گازهاي نيتروژن  برش پالسما س

 .(10)شكل2-  گستره نرخ توليد دود و نسبت وزن فلز رسوب داده شده براى الكترودهاى روكش دار، توپر، و توپودرى



77

Journal of WELDING engineering
Iranian Scientific, Research and Industrial Welding Quarterly
15th.year, No 43,summer & autumn, 2013

ــطح توليد اين  ــد، اما باالترين س را توليد مي کن
ــعله مانند فرايندهاي  ــوختن آزاد ش گازها در س
گرم کردن، لحيم کاري و پاشش حرارتي است[۳، ۴].
ــا افزايش  ــرخ توليد دود ب جريـان و ولتـاژ : ن
ــي يابد، اما در مواد  ــکاري افزايش م جريان جوش
مصرفي مختلف اين نرخ وابستگيهاي مختلفي با 
ــدار جريان دارد. براي مثال نرخ توليد دود در  مق
الکترود جوشکاري E6010 با توان ۲/۲۴ جريان، 
ــکاري E7018 با توان ۱/۵۴  ــرود جوش و در الکت
ــوع الکترود،  ــاژ به ن ــت. ولت ــب اس جريان متناس
ــکاري  ــع تغذيه جوش ــکاري و منب ــد جوش فراين
ــت. عمومًا در فرايندهاي جوشکاري با  وابسته اس
ــوس) نيز مانند  ــاز، افزايش ولتاژ (طول ق قوس ب
ــد دود را افزايش مي دهد. نرخ  جريان، نرخ تولي
توليد دود در الکترودهاي توپودري رابطه پيچيده 
ــوس دارد، در فرايند  ــا جريان الکتريکي ق تري ب
ــرود به  ــذاب از الکت ــال م ــت انتق GMAW حال
حوضچه جوش  به جريان و ولتاژ وابسته است. به 
ــفتگي در قوس نرخ توليد دود در  دليل وجودآش
ــبتًا زياد است. وقتي  حالت انتقال مدار کوتاه نس
ــي در حضور گاز  ــت انتقال ــطح جريان به حال س
محافظ غني از آرگون مي رسد از نرخ توليد دود 
ــيدن به انتقال پاششي  ــته مي شود و با رس کاس

دوباره افزايش مي يابد[۹].
ــا گاز محافظ دي  ــکاري ب گاز محافـظ: جوش
ــبت به  ــتري نس ــرخ دود بيش ــن ن ــيد کرب اکس
ــي از آرگون توليد  ــکاري با گاز محافظ غن جوش
ــور گازهاي  ــکيل دود با حض ــد. نرخ تش مي نماي
ــيژن يا آرگون- دي  محافظ مخلوط آرگون- اکس
اکسيد کربن با افزايش پتانسيل  اکسيدکنندگي 
ــان گازهاي  ــد[۸]. از مي ــش مي ياب ــوط افزاي مخل
ــيون  خنثي، گازي مانند هليوم که انرژي يونيزاس
باالتر دارد، دود بيشتري توليد مي نمايد. عالوه بر 
ــيون گاز محافظ بيشتر  اين هرچه انرژي يونيزاس

باشد، گاز ازن بيشتري نيز توليد مي شود [۳، ۹].
خطرات مواجهه 

ــاي  مواجهه کم اغلب  خطـرات دود: در زمانه
ــا دود و گازها  ــي از مواجهه ب ــرات حاد  ناش تاثي
ــتم  موقتي و داراي عاليمي ازقبيل تحريک سيس
ــت، چشمها، و در برخي موارد تب  تنفسي ، پوس
ــرگيجه  س و   (Metal Fume Fever) ــز  فل دود 
است[۱]. ذرات ريز دود باعث خشکي گلو، خارش، 
ــينه، و دشواري تنفس  سرفه، فشردگي قفسه س
ــاق پيوسته دود جوشکاري در  مي شود . استنش
ــوب ذرات  مدت زمان طوالني مي تواند باعث رس

ــور بيماري خوش خيم  ــيدآهن در ريه و ظه اکس
ــود. مطالعات بافت  ــيدروزيس (Siderosis) ش س
شناسي و ارزيابي ماکروفاژهاي موشهاي صحرايي 
که در معرض دود مختلف جوشکاري قرار گرفته 
بودند نشان داد که دود الکترود جوشکاري فوالد 
ــود عناصر  ــزن (E308-16) به دليل وج ــگ ن زن
ــروم در ترکيب آن، عالوه بر اين که به  نيکل و ک
سادگي و به مقدار زياد درعمق ريه نفوذ مي کند 

مي تواند بسيار سمي و خطرناک نيز باشد [۳، ۱۱].
ــيد فلزات روي و مس، موجب  ــاق اکس استنش
ــزا (تب دود فلز)  ــبيه آنفوالن يک بيماري حاد ش
ــکاري فوالدهاي  ــوًال در جوش ــود که معم مي ش
ــت  گالوانيزه اتفاق مي افتد. عاليم آن ممکن اس
ــاعت پس از مواجهه به شکل تشنگي،  چندين س
ــود.  ــردرد، درد و تب، ظاهر ش ــرفه، تعريق، س س
ــار مزمن، يک يا دو  ــب بهبود کامل، بدون آث اغل
روز پس از مواجهه حاصل مي شود . مواد ديگري 
را نيز در دود مي توان يافت که منشا فلزي ندارند 
مانند باريم و فلورايدها که معموًال ناشي از تجزيه 

پوششها يا فالکسهاي جوشکاري هستند[۳].
در  ــکاران  جوش ــه  ک دارد  ــود  وج ــواهدي  ش
ــبت به مردم  ــکهاي باالتري از سرطان، نس ريس
ــواد مصرفي  ــد. در ترکيب م ــرار دارن ــادي، ق ع
ــا در ترکيب جنس  ــکاري و لحيم کاري و ي جوش
ــطوح قطعات صنعتي ممکن است  ويا پوشش س
عناصري وجود داشته باشند که مواجهه طوالني 
مدت وحتي در برخي موارد کوتاه مدت با آنها مي 
ــرطان،  و حتي مرگ در پي  ــد آثار مزمن، س توان
داشته باشد[۱۲]. براي مثال دود نيکل، کروم شش 
ــرطان زا هستند.  ــنيک، و برليم س ظرفيتي، آرس
دود آنتيموان مي تواند باعث مسموميتهاي مزمن، 
آسيبهاي پيشرونده قلبي-ريوي ، رفتن به کما، و 
ــود. مواجهه با دود کادميم پس از حدود  مرگ ش
ــب دود فلز، پس  ــبيه ت ــه با عاليمي ش ۲۰ دقيق
ــود[۱]. دود کبالت  ــج روز باعث مرگ مي ش از پن
ــت.  ــاييهاي ريوي و قلبي اس موجب ايجاد نارس
دود سرب مسموميت کليوي، اثرات خوني پيش 
ــي در پي دارد. دود منگنز (که  رونده و آثار عصب
در همه فوالدها وجود دارد) پارکينسون و آلزايمر  
ــاد و مزمن در ريه ها  ــيبهاي ح و دود واناديوم آس
ايجاد مي کند[۲۱]. هرچند وجود عناصر مذکور در 
ــکل ترکيبات ناخالصي است، که خطر  دود به ش
ــمي بودن آنها به اندازه نوع خالص آنها نيست  س
و اغلب اين آثار شديد تنها در فرايندهايي غير از 
ــيده است، اما الزم است  جوشکاري به اثبات رس

ــکاري و  ــگام اجراي جوش ــاي الزم هن احتياط ه
ــه آن، در اين زمينه صورت  ــته ب فرايندهاي وابس

گيرد[۳، ۷].
ــه داراي کمتر  ــي ک خطـرات گازهـا: محيط
ــد باعث  ــد مي توان ــيژن باش ــد اکس از ۱۸ درص
ــتفاده در  ــود. گازهاي خنثي مورد اس خفگي ش
ــمي نيستند  ــکاري مانند آرگون وهليوم س جوش
ــي به دليل  ــغال هواي تنفس ــا مي توانند با اش ام
ــرگيجه،  ــيژن مورد نياز مغز باعث س کاهش اکس
ــي و حتي مرگ شوند. بنابراين در کاربرد  بيهوش
ــود. براي مثال،  ــد به خصوصيات آنها توجه ش باي
ــون (برخالف گاز محافظ هليوم)  گاز محافظ آرگ
ــنگينتر است و به جمع شدن در مناطق  از هوا س
ــل دارد[۱].گازهاي  ــا، تماي ــن، مانند حفره ه پايي
ــيد کربن و دي اکسيد کربن هر دو خفه  مونواکس
کننده هستند. مونواکسيد کربن خطرناکتر است 
و مي تواند با کاهش ظرفيت حمل اکسيژن خون، 
ــنده تر باشد، اما در غلظت هاي کمتر  سمي و کش
ــرگيجه، تهوع، و ضعف خواهد  ــردرد، س باعث س
ــد. نگراني اصلي در مواجهه با اوزون، تحريک  ش
ــرفه و فشردگي  راه هاي هوايي فوقاني همراه با س
ــه سينه است. اوزون مي تواند با تاخير باعث  قفس
ــود که ممکن است  ــتگاه تنفسي ش تحريک دس
ــات نومونيا منجر  ــيت و گاهي اوق به بروز برونش
ــود. دي اکسيد نيتروژن گازي  (Pneumonia) ش
ــمي و تحريک کننده است. مونواکسيد  بسيار س
ــديد چشم، پوست، و  نيتروژن تحريک کننده ش
ــت. اغلب عاليم قرار گرفتن در  غشاء مخاطي اس
معرض NOX پس از ۴ تا ۸ ساعت اتفاق مي افتد 
که شامل سوزش چشمها، بيني، و ناي، سرفه هاي 
شديد، تنگي نفس، سرگيجه، و احساس خستگي 
است. در شرايط حاد، ممکن است مرگ  ناشي از 
ورم ريه (Pulmonary Edema) يا نومونيا را نيز 

در پي داشته باشد[۳].
ارزيابي ريسک

ــت مواجهه  ــالمت فرد، به عل ــک س درجه ريس
ــي در جوشکاري و برشکاري  با آاليندهاي تنفس
ــب، غلظت، و مدت زمان مواجهه  فلزات، به ترکي
ــدگان مواد مصرفي  ــتگي دارد [۳]. توليد کنن بس
ــراي امکان ارزيابي  ــوش بايدداطالعات کافي ب ج
ــکاري را در اختيار  ــي از دود جوش ــرات ناش خط
ــن اطالعات  ــور آمريکا اي ــرار دهند[۱۳]. در کش ق
ــود. طبق استاندارد  به شکل MSDS ارائه مي ش
ــتان نيز ترکيب دود جوشکاري توليد شده  انگلس
ــود تا  ــد در MSDS ذکر ش ــاده مصرفي باي از م
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ــطح کنترل براي هر جزء در ترکيب دود قابل  س
ــد.  غلظت آالينده هاي تنفسي را  ــبه باش محاس
ــز مي توان اندازه گيري و با حدود مجاز مواجهه  ني
ــه کرد. در آمريکا اداره کل سالمت  شغلي مقايس
ــي حد  ــار قانون ــغلي (OSHA) معي ــي ش و ايمن
ــاز (PEL) را ارائه مي کند. کنفرانس  مواجهه مج
 (ACGIH) متخصصين بهداشت صنعتي آمريکا
ــت.  ــز دو معيار TLV و OEL را ارائه کرده اس ني
در انگلستان WEL معيار حد مواجهه محيط کار 
ــت. معموًال معيارهاي حدود مواجهه براساس  اس
ــاعت  ــن وزن- زمان (TWA)، براي ۸ س ميانگي
 ،(STEL) ــاه مدت ــه در روز، مواجهه کوت مواجه
ــر ۱۵ دقيقه در روز، و براي حداکثر  براي حداکث
ــه اي (Ceiling Limit) ارايه  ــان مواجهه لحظ زم
مي شود[۱، ۳، ۱۲]. جدول ۱ و ۲ حدود مواجهه مجاز 
ــي را در جوشکاري  براي برخي آالينده هاي تنفس

و برشکاري نشان مي دهد.
محافظت از افراد

ــکار، يا اپراتور،  ــکار، برش راه محافظت از جوش
ــه خطر از  ــس از منطق ــه تنف ــردن منطق جداک
ــا تامين هواي  ــا حذف  دود و ي ــق کاهش ي طري

ــا کاهش دود  ــت. براي حذف ي ــاک براي او اس پ
ــده توجه به انتخاب مناسب فرايند، مواد  توليد ش
ــش و  ــکاري، حذف پوش مصرفي، موقعيت جوش
آلودگيهاي سطح فلز پايه قبل از جوشکاري بايد 
ــس از اجراي تمهيدات  ــورد توجه قرار گيرد. پ م
ــل محيط کار،  ــتفاده از تهويه کام ــي اس مهندس
ــکل ۲)  تهويه موضعي (Fume Extraction) (ش
و استفاده از تجهيزات داراي مسير تهويه، راهکار 
ــيار مفيدي براي تکميل محافظت افراد است.  بس
انتخاب نوع تهويه عالوه بر تعيين حدود مواجهه 
ــوع فرايند و متغيرهاي آن، جنس فلز  مجاز، به ن
ــي، ابعاد فضاي انجام  ــش، مواد مصرف پايه و پوش
ــه، و جا به  ــکاران، ميزان تهوي ــداد جوش کار، تع
ــت[۱، ۴، ۷]. به  ــته اس جايي هواي محيط کار وابس
طورکلي فضاهاي بسته، اتاقهاي با سقف کمتر از 
ــر از (m3) ۲۸۴ به تهويه  ــر و فضاهاي کمت ۵ مت
ــد. در صورتي که نياز  ــواي محيط کار نياز دارن ه
ــتفاده از تهويه موضعي باشد کمترين نرخ  به اس
ــه الزم براي خروج دود از منطقه تنفس فرد  تهوي
ــرعت خطي الزم  ــن س (m3/min) ۵۷ و کمتـري

(m/min) ۳۰ است [۱۳]. 

PEL (mg/m3)WEL (mg/m3)دود
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 جدول 2- حدود مواجهه مجاز براى برخى گازهاى متصاعد
  TWA (15 14 و)  شده در جوشكارى،  براى 8 ساعت
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ــب  ــکل مناس ــر نتوان دودهاي مضر را به ش اگ
ــي  ــرل کرد بايد از تجهيزات محافظت تنفس کنت
ــه  ب  (Respiratory Protection Equipment)
ــود[۳]. اين  ــتفاده ش ــکار تکميلي اس ــوان راه عن
ــي و  ــامل دو گروه تجهيزات تنفس ــزات ش تجهي
ــتند. در فضاهاي بسته،  تجهيزات تامين هوا هس
ــواد خطرناکي از قبيل  ــورت وجود دود، م در ص
ــوه، و برليم، عالوه بر  ــرب، کادميم، جي روي، س
ــتفاده از تهويه موضعي، بايد از ماسک داراي  اس
مسير هواي تازه (Fresh Air Line) نيز استفاده 
ــود. در فضاهاي باز، درصورت وجود دود برليم  ش
ــک  ــتفاده همزمان از هود موضعي و ماس ــه اس ب
داراي مسير هواي تازه نياز است، در حالي که در 
ــرب، کادميم، و جيوه  صورت وجود دود روي، س
استفاده از ماسک تنفسي کافي است[۹]. شکل ۳ 
يک نمونه ماسک تنفسي جوشکاري را که شامل 
فيلتر هوا و مجهز به شيشه جوشکاري اتوماتيک 

است، نشان مي دهد.

نتيجه گيري
دود و گازهاي حاصل از جوشکاري و فرايندهاي 
ــادگي مي توانند وارد سيستم  وابسته به آن به س
ــان،  ــوند. اثرات اين آالينده ها بر انس ــي ش تنفس
ــت و بعضي از آنها ممکن است بسيار  مختلف اس
ــد، از اين رو مواجهه با آنها بايد در  خطرناک باش
محدوده مجاز قرا گيرد. اين کار پس از مهندسي 
روشهاي انجام کار از طريق استفاده از تجهيزات 
ــه موضعي، و  ــي، تهوي ــي کارگاه ــه عموم تهوي

تجهيزات محافظت تنفسي انجام مي شود.

 شكل 3- تهويه موضعى و روش صحيح استقرار آن. هود موضعى در حالت
افقى داراى بيشترين راندمان است.

.(16)شكل 4- ماسك تنفسى جوشكارى
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