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 هدف -1

 و برشکاری ی جوشکاریمنی مربوط به عملیات مسائل ا یترعا یچگونگ یحتشر ،دستورالعمل ینا ینهدف از تدو

 دامنه کاربرد -2

 فیتعار -3

عواملی مانند حرارت، فشار و جریان الکتریسیته سبب ایجاد پیوستگی در  وسیلهبهعملیاتی است که ات: جوشکاری فلز -1-3

 گردد.فلز و یا فلزات مورد اتصال می

بهبا نزدیک کردن دو قطب مثبت و منفی جریان برق، در لحظه کوتاهی قبل از برخورد، جرقه :قوس الکتریکی -2-3  ای 

 نامندآید که شعله حاصل از آن جرقه کوتاه را قوس الکتریکی میوجود می

 پیوستن درهم و ذوب باعث الکتریکی قوس از ناشی گرمای کمک با که است جوشکاری :الکتریکی قوس با جوشکاری -3-3

 .گرددمی قطعات فلزی شدن آمیخته و

شکاری -4-3 شکاری: مقاومتی جو شار با جو ست ف شکاری، برای الزم گرمای آن در که ا سط جو شی مقاومت تو  عبور از نا

 .گرددمی تأمین فلز دو بین منطقه جوش از الکتریکی جریان

شکاری -5-3 شکاری :گازی جو ست جو  گرمای از( پرکننده مفتول یا پایه فلز) زفل ذوب جهت الزم حرارتی منبع آن در که ا

 .گرددمی تأمین اکسیژن، گاز مجاورت در یک گاز سوختن از ناشی

ساس بر برشکاری نوع این :گرم برشکاری -6-3  فشار توسط سپس و بوده شعله ایجاد با مذاب حد تا فلز دمای باال بردن ا

 .دپذیر صورت برش شیار ایجاد تا نموده خارج خود محل را از مذاب ماده اکسیژن گاز

 باشدیم پذیربازگشت معموالًکوتاه مدت ایجاد شده، اثرات فوری و آنی داشته و  با تماساثراتی که : اثرات حاد -7-3

ست برای چندین سال تشخیص  بلندمدتاثراتی که با تماس : اثرات مزمن -8-3 شته و ممکن ا ایجاد شده، اثرات تدریجی دا

 .باشدیم ناپذیربازگشت معموالًداده نشود و 

 هاتیمسئول -4

 .باشدیممسئول نظارت بر اجرا  HSEو اداره  این دستورالعمل معاون فنی و توسعه مسئول -4-1

 HSEهای پیمانکاری مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده ناظر پروژه و نظارت بر اجرا بر عهده کارشناس در پروژه -4-2

 باشد.می

-می HSEها بر عهده رئیس ایستگاه و نظارت بر اجرا بر عهده کارشناس مسئولیت اجرای این دستورالعمل در ایستگاه -4-3

 باشد.

 HSEها بر عهده رئیس ایستگاه و نظارت بر اجرا بر عهده کارشناس مسئولیت آموزش مفاد این دستورالعمل در ایستگاه 4-4

 باشد.می
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 تاریخ بازنگری:

 19 از 4 صفحه:

 

 

 

 باشد.ها بر عهده فرمانده عملیات و معاون فرمانده عملیات میین آموزش در ایستگاهحفاظت از افراد حمسئولیت  -4-5

 .باشدیم HSE ادارهبازنگری و تجدیدنظر در این دستورالعمل بر عهده مسئولیت  -4-6

 ارک انجام روش -5

 کلیات -5-1

ایمنی جوشکاری و  لیستچکبایست پیش از شروع عملیات، مطابق با میپیمانکار  HSEمسئول سازمان یا  HSEکارشناس 

اطمینان  هاآنها و تجهیزات مورد استفاده را بازرسی نماید تا از صحت عملکرد تمامی فعالیت HSE-CH-34به شماره  برشکاری

روند کار نظارت داشته، از ایجاد موارد و شرایط ناایمن جلوگیری به  کاربرحاصل نماید. همچنین ناظر اجرای کار نیز در طول 

پیمانکار  HSEمسئول سازمان یا  HSEکارشناس های مورد نیاز در خصوص جوشکاری و برشکاری توسط ورد. آموزشعمل آ

 گیرد.صورت می

 نکات مهمی که در ابتدای کار فنی برشکاری و جوشکاری باید به آن توجه داشت شامل موارد زیر است:

از افراد واجد  بایسووتیمباشوود،  یاحرفهکه به تشووخیص سووازمان نیاز به حجووور جوشووکار  هایییتفعالدر خصوووص  -1

 استفاده شود.صالحیت دارای گواهینامه 

 ار بندد.که قواعد مشروحه در آن را بیلکرا فراگرفته و  دستورالعملمفاد این  یستیار باکار و جوشکبرش -2

 باشند، ذکرمی هاآنموظف به رعایت  ات هنگام جوشکاری و برشکارینفرکه  محیطیزیستدر ادامه نکات بهداشتی، ایمنی و 

 .شده است

 و برشکاری جوشکاریخطرات  -5-2

 گرفتگیبرقخطر  -5-2-1

مال مربوطه احت یهاکابلنامناسب و نامناسب بودن  کارتینگ، جود اشکال در دستگاه جوشکاری یا برشکاری برقیو در صورت

 وجود دارد. گرفتگیبرق

 خطر سوختگی  -5-2-2

ذرات مذاب ناشی از جوشکاری، برشکاری به  چنینهمجوشکاری، برشکاری قطعه کار و ابزار تا حد زیادی داغ شده و  موقعدر 

ید منجر به سوختگی شد تواندیمنیز  ماوراءبنفشو بنابراین احتمال بروز سوختگی وجود دارد. پرتوهای  شودیماطراف پراکنده 

 پوست گردد.

 داخل چشمخطر ورود اجسام خارجی به  -5-2-3

به چشم وجود  هاآندر زمان صاف نمودن لبه قطعات برشکاری شده و با زدن گل جوش احتمال پرتاب اشیاء خارجی و ورود 

 دارد، لذا باید از عینک ایمنی متناسب با نوع کار استفاده نمود.
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 خطر سقوط و افتادن از ارتفاع -5-2-4

هنگام جوشکاری با برق  چنینهمپذیرد خطر سقوط وجود خواهد داشت. که جوشکاری / برشکاری در ارتفاع صورت  در صورتی

 بدن براثر عبور جریان برق از بدن وی وجود دارد. هاییچهماهاحتمال پرتاب شدن فرد براثر واکنش  گرفتگیبرقدر صورت وقوع 

 سوزیخطر آتش -5-2-5

 گردد. سوزیآتشمنجر به  تواندیمبه علت ایجاد دمای خیلی زیاد جوشکاری و برشکاری 

 خطرات پرتوها  -5-2-6

در  قرمزمادونو پرتوهای  آیدیم به وجوددر جوشکاری قوس الکتریک  ماوراءبنفشمرئی، پرتوهای  کنندهخیره بر نورعالوه 

 که هریک از این پرتوها اثرات مجر خاصی خواهند دارند. گرددیمشکاری اکسیژن و گاز ایجاد رجوشکاری / ب

 رشکاریایمنی در جوشکاری و ب -5-3

 مقررات عمومی جوشکاری و برشکاری  -5-3-1

شکاری - شکاری و بر شروع عملیات جو ضروری  HSE-FO-59 شمارهصدور مجوز کار گرم به  عملیات( جزبه) پیش از 

 است.

 مارهشبه  و برشکاری ایمنی جوشکاری لیستچک ها طبقبایست تمامی فعالیتپیش از شروع عملیات جوشکاری می -

HSE-CH-34 .بررسی شود 

 کلیه عملیات جوشکاری و برشکاری باید توسط افراد دارای صالحیت صورت پذیرد. -

 ضروری است. یرگآتشقبل از انجام هرگونه عملیات جوشکاری و برشکاری تمیز نمودن محل کار از مواد  -

سالمتی خطرناک  هاییومف - شکاری برای  شکاری و بر شندیمجو سب با تهو یهامحل، لذا تنها زیر هود یا در با یه منا

 عملیات برشکاری یا جوشکاری را انجام دهید.

مرتب و بر اسوواس  طوربهشوووند، باید ده میکاربرها و تجهیزاتی که برای جوشووکاری و برشووکاری به کلیه دسووتگاه -

قرار گرفته و در صوووورت وجود نقص و یا  دقت سووونجیهای کارخانه سوووازنده مورد بازدید، آزمایش و دسوووتورالعمل

 میر و یا از فرآیند کار خارج گردند.فرسودگی، تع

ستگاه - ستایی د ضعیت ای ستی و شکاری بای شکاری و بر شد که از  ایگونهبهها و تجهیزات جو اقی حرکت اتف هرگونهبا

 جلوگیری به عمل آید.

 برداری گردد.کامالً ایمن نصب و بهره طوربهها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری باید کلیه دستگاه -

ها و تجهیزات جوشووکاری و برشووکاری باید در مکانی نگهداری و انبار شوووند که از صوودمات فیزیکی و دسووتگاهکلیه  -

 شیمیایی محافظت گردد.

باشد که عالوه بر فرد جوشکار یا برشکار، خطری برای سایر  ایگونهبهروش انجام عملیات جوشکاری و برشکاری باید  -

 باشد. برنداشتهو یا افراد متفرقه در  کارکنان

 باشد که بیشترین جذب تشعشعات مجر را داشته باشد. ایگونهبهدیوارها و سطوح جانبی محل جوشکاری باید  -
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شکاری که هاییمحلاگر در  - شکاری یا بر شخاص  شود،میانجام  جو شغول ب نیز دیگریا عبور و مرور  یابوده  ه کارم

 متر باشد. 2 ارتفاعشانحداقل  کهقابل حمل مناسب استفاده شود  یا ثابتغیرقابل اشتعال  هایپاراواناز  باید کنند
ای ههای ناشووی از عملیات جوشووکاری به سووایر قسوومتاقدامات کنترلی باید به نحوی انجام گیرد تا از انتشووار آالینده -

 کارگاه جلوگیری به عمل آید.

با هیدروکربن چربی زداییانجام کلیه عملیات  - های جوشوووکاری، برشوووکاری و ر در کارگاههای کلردایا تمیزکاری 

 فرآیندهای مرتبط ممنوع است.

ستفاده از حالل - شکاری آن را کامالً از باقیمانده  چربی زداییها، اگر قطعه کاری با ا شروع جو شد، باید پیش از  شده با

 حالل پاک و خشک نمود.

شکاری  - شکاری و بر شتعال و انفجار جو قابل  یا گازهایو بخارات  گردوغبار که هاییمکاندر  یادر مجاورت مواد قابل ا

 ، ممنوع است.انفجار و اشتعال وجود دارد

سمت - شکاری احتمال وقوع آتشکلیه ق شکاری یا بر صالح  هاآنسوزی در هایی که در اثر جو ستی از م وجود دارد بای

 عمل آید. های مناسب از ایجاد حریق جلوگیری بهنسوز ساخته شده و یا با استفاده از روش

 طوربههای محل جوشکاری یا برشکاری باید های باز و یا شکسته در کف و دیوارهدرز یا شکاف، حفره و پنجره هرگونه -

شکاری به طبقات زیرین و یا  شکاری و بر شی از جو شش ذرات نا سته گردند تا خطر ریزش یا پا شیده یا ب سب پو منا

 واحدهای مجاور از بین برود.

شروع عمل - سب محیط کار اطمینان قبل از  سته و محدود باید از تهویه منا جاهای ب شکاری در ف شکاری و بر یات جو

 حاصل نمود.

سب امکان - ستم تهویه منا سی ستقل پذیر نمیدر هنگام جوشکاری و برشکاری که تأمین  ستفاده از تجهیزات م شد، ا با

 تنفسی الزامی است.

 بایستی همواره خارج از فجاهای بسته و محدود مستقر گردد.های جوشکاری و برشکاری سیلندرهای گاز و دستگاه -

سته و محدود باید از لوله - ستفاده برای تهویه گازهای خروجی ناشی از جوشکاری و برشکاری در فجاهای ب های مورد ا

 اشتعال ساخته شده باشد. غیرقابلمواد 

 جار ممنوع است.جوشکاری و برشکاری مخازن سربسته و یا حاوی مواد قابل اشتعال و انف -

جوشوووکاری و برشوووکاری مخازنی که قبالً حاوی مواد قابل اشوووتعال و انفجار بوده و یا محتویات قبلی آن مشوووخص  -

 باشد، بدون رعایت اصول ایمنی و استانداردهای مربوطه ممنوع است.نمی

 ها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری باید دارای لوح مشخصات فنی باشد.کلیه دستگاه -

شکاری عملیات کاری شیفت هر یانپا در - شکاری، و جو سی کار محل اطراف باید بر  عدم از اطمینان از پس فقط و بازر

 نمود. ترک را کار محل داغ سرباره یا و جرقه، شعله وجود

 جوشکاری و برشکاری گاز -5-3-2

شتعال قابل مواد و گریس روغن، تماس - ستگاه کلیه با انفجار و ا شکاری تجهیزات و هاد شکاری و جو  ممنوع گازی بر

 .باشدمی

آلوده  یهادستکشو یا  هادستنموده و یا با  کاریروغننباید شیر و اتصاالت سیلندرهای استیلن/اکسیژن را  گاههیچ -

 دست زد. هاآنبه روغن به 

ک تکه استفاده ی هاییلنگشاز  توانیدیمبست اتصالی به یکدیگر محکم کنید و تا  وسیلهبهقطعات لوله گاز استیلن را  -

 نمایید تا از هم جدا نشود.
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 تاریخ بازنگری:
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 .است ممنوع فشرده هوای جایگزین عنوانبه اکسیژن گاز از استفاده -

کامل باز کرد، زیرا موجب سوختن شیر تقلیل فشار گردیده  طوربهناگهانی شیر سیلندر اکسیژن را  طوربههرگز نباید  -

 حتمی خواهد بود. یسوزآتشو 

 .است ممنوع آن متعلقات و سیلندرها در گازها نشتی آزمایش انجام جهت شعله از استفاده -

ستفاده آن مخصوص فندک از باید برشکاری و جوشکاری مشعل نمودن روشن برای - ستفاده از کبریت، فلزات  .نمود ا ا

سی الکتریکی برای  شمجاز  این کارداغ و یا قو شوند، احتراق  شن ن صله رو صورتی که گازها بالفا ست چون در  ید دنی

 روی خواهد داد.

صلی منابع از هادستگاه باید گیردنمی انجام برشکاری و جوشکاری عملیات که مواقعی و کار پایان در -  جدا گاز یا برق ا

 .گردد

 ماهر افراد توسط و ایمن هایروش به مشعل نمودن روشن از قبل باید را مشعل تا گاز سیلندر از اتصال هایمحل کلیه -

 .قرارداد نشتی مورد آزمایش

در  همیشه بایستیم مشعل باید به طریق صحیح روشن و خاموش شود تا شعله پس نزند. هنگام روشن کردن مشعل -

شعل  ستیلن را باز نمود و برای خاموش کردن م سیلندر ا شیر  سپس  سیژن و  سیلندر اک شیر  شت که ابتدا  نظر دا

سپس اکسیژن را ستیلن و  شیر ا ستی برعکس عمل کرد و ابتدا  شیر  بای ستی  شعله بای ست. تنها در مواقع پس زدن  ب

 مشعل اکسیژن را قبل از استیلن ببندید تا مانع از ورود اکسیژن به داخل مشعل شود.

ستی  - سیژن را بای سیلندر اک شیر  شعل،  شن کردن م ستیلن تنها  طوربهبه آرامی و جهت رو شیر ا کامل باز کرد ولی 

 دور باز شود. 5/1تا  1بایستی 

 نخست شیر سیلندر اکسیژن و زندیمگرم شدن زیاد پس  به علتکار و یا  امشعل جوشکاری بر اثر تماس ب موقعی که -

 ر آب سرد قرار دهید.داستیلن را محکم ببندید و بعد نوک مشعل را 

 .باشد دیگری نقص نوع هر یا و پوسیدگی نشتی، فاقد و بوده استاندارد باید رابط اتصاالت و شیلنگ -

 انتقال گاز نبایستی در روی زمین و زیر پا یا مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه قرار گرفته و رها شوند. هاییلنگش -

گاز مطمئن شووده و احتمال تا خوردگی آن را بررسووی  هاییلنگشووهمواره پیش از انجام جوشووکاری از سووالم بودن  -

 نمایید.

ه کنید و برای این کار از اعمال نیروی زیاد خودداری ستن شیرهای سیلندر از آچار مخصوص استفادبرای باز کردن یا ب -

 مجاز نیست. این کارفرمایید. استفاده از انبردست و یا آچار فرانسه برای 

صاالت - صال یهامهره و ات ستفاده از قبل باید ات سی مورد ا شتی، یا عیب هرگونه وجود صورت در و گیرند قرار برر  ن

 .گردند تعویض

 .پذیرد صورت معتبر و مجاز مراکز توسط باید گازها انواع و اکسیژن سیلندرهای کردن پر -

سیژن سیلندرهای - ساس بر و ادواری صورتبه باید گازها انواع و اک ستانداردهای و حفاظتی هاینامهآئین ا مورد  ملی ا

 .گیرد قرار آزمایش و بازدید
 تجاری نام و شیمیایی نام درج به مکلف پرکنی سیلندر صنایع همچنین و گاز سیلندرهای تولیدکنندگان و کارخانجات -

شندمی سیلندر روی بدنه بر گاز ستفاده و با  روی بر آن محتویات تجاری نام و شیمیائی نام که گاز سیلندرهای از ا

 .است باشد، ممنوع نشده درج سیلندر
ستفاده - ستیلن گاز مولدهای و گاز سیلندرهای از ا  سوزیآتش معرض در یا و بوده خوردگی یا دیدگیآسیب دارای که ا

 است. ممنوع اند،قرار داشته
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ستیلن را نباید در معرض  - شکاری، قوس الکتریکی، گدازه مذاب،  یهاشعلهسیلندرهای ا شکاری یا بر روباز مانند جو

شید شعه خور ساعد جوی شیمیایی فیزیکی، صدماتو همچنین در معرض  جرقه، رادیاتورها و ا شرایط نام ، قرارداد و 

که خطر انفجار دارد، حداکثر  رودیمرا در اثر حرارت، استیلن تجزیه شده و فشار درون سیلندر تا حد خطرناکی باال زی

 است. گرادسانتیدرجه  54توسط سیلندرها  تحملقابلدمای 

ستیلن نباید  - ستیلن محلول در  هاآنبه  یاضربه گونههیچهنگام حمل سیلندرهای ا ستوارد کنید زیرا گاز ا بوده و  ونا

 .گرددیمضربه باعث انفجار  ترینکوچک

نبایستی از شعله مستقیم استفاده شود،  وجههیچبهاست  زدهیخکه در اثر سرما  رگالتوریبرای گرم کردن سیلندر یا  -

 .شودیمآب گرم در این شرایط توصیه  کارگیریبه

. شووود جلوگیری هاآن احتمالی افتادن از تا گردند محکم خود جای در مطمئن و قائم طوربه باید گاز سوویلندرهای -

 .گردد استفاده و نگهداری انفجار و اشتعال قابل مواد از دور گاز باید سیلندرهای

 سوپاپ و مهره مغزی خروجی گاز، حتماً از کف صابون استفاده گردد. بندیآبدر مواقع آزمایش سیلندر از نظر  -

 .باشدمی ممنوع استیلن گاز تولید مکان در اکسیژن سیلندر نگهداری -

 .است ممنوع اکیداً ایمن غیر وسایل ها،تبدیل ،غیراستاندارد اتصاالت از استفاده -

 .باشدمی ممنوع آن حفاظتی سرپوش یا شیر کردن اهرم با گاز سیلندرهای جابجایی -

 .گردد استفاده گاهتکیه یا غلتک عنوانبه نباید خالی یا پر گاز سیلندر -

 حال در گاز سیلندر که مواردی در مگر گیرد قرار محکم طوربه خود جای در باید گاز سیلندرهای حفاظتی سرپوش -

 .باشدمی استفاده

ستفاده گاز، سیلندرهای انواع جابجایی هنگام در فیزیکی صدمات بروز از جلوگیری منظوربه -  و مناسب محفظه یک از ا

 الزامی است. ایمن

 گاههیچدر هنگام حمل و نقل سوویلندرهای اسووتیلن حتماً بایسووتی کالهک حفاظتی بر روی آن نصووب گردد. ضوومناً  -

خوابیده حمل شوند و به این منظور بایستی تجهیزاتی همچون چرخ دستی و  صورتبهنبایستی سیلندرهای استیلن 

 گردد. نیتأمعمودی قرار گیرد برای آن  طوربه هاآنیا پالت که سیلندر در 

 هانآمناسب استفاده شود و از جابجایی  یهاپالتو  هامحفظهبرای جابجایی سیلندرها توسط جرثقیل و یا لیفتراک از  -

 لیفتراک اکیداً خودداری گردد. یهاشاخکتوسط زنجیر یا سیم بکسل جرثقیل و یا استفاده از 

 بر قرار دادن و شیر بستن از پس باید شوند، جابجا آن به متصل رگالتورهای همراه به سیلندرها است الزم که هنگامی -

 .نمود اقدام هاآن جابجایی به نسبت وسیله ایمن روی

 .است ممنوع استاندارد رگالتور بدون گاز سیلندر از استفاده -

 گرم آب توسط بایستی کار این نیاز، صورت در و است ممنوع شعله توسط استیلن مخزن گاز شیر و کپسول کردن گرم -

 صورت گیرد.

گازهای  سووایر)اسووتیلن  رگالتوراکسوویژن شوویلنگ قرمز به  رگالتورسوویاه( انتقال گاز بایسووتی به )سووبز  هاییلنگشوو -

 سوختنی( متصل گردد.

 712 شماره استاندارد اساس بر باید گاز سیلندرهای بدنه رنگ و 3792 شماره استاندارد با مطابق باید هاشیلنگ رنگ -

 .باشد ایران صنعتی تحقیقات و موسسه استاندارد

ستاده صورتبه فقط گاز سیلندرهای از برداریبهره - ست مجاز ای  گاز از وارونه یا افقی حالت در نباید عنوانهیچبه و ا

 .نمود استفاده برشکاری و جوشکاری عملیات آن برای داخل



 

 
 یو برشکار یجوشکار یمنیدستورالعمل ا

 

 تاریخ بازنگری:

 19 از 9 صفحه:

 

 

 

اتفاقی بر روی زمین افتاد، بایستی پیش از استفاده از آن حداقل به مدت یک ساعت آن را  طوربهاگر سیلندر استیلنی  -

 .قراردادعمودی روی زمین  طوربه

 نبایستی از قسمت کالهک اقدام به هل دادن و یا بلند کردن سیلندر نمود. گاههیچ -

 جاز نیست.م وجههیچبه دارندهنگهیا  گاهیهتکغلتک،  عنوانبهاستفاده از سیلندر  -

 .است ممنوع گاز سیلندرهای انواع روی بر اشیاء قرار دادن -

 .شود بسته کامل طوربه گاز سیلندر شیر باید گاز، سیلندر از رگالتور کردن جدا از قبل -

شکاری عملیات از دور باید گاز سیلندرهای - شکاری و جو سد، هاآن به جرقه و داغ سرباره شعله، تا گیرند قرار بر  در نر

 .نمود استفاده آتش ضد موانع از بایستصورت می این غیر

 .است ممنوع الکتریکی قوس جوشکاری الکتریکی مدار از بخشی عنوانبه گاز سیلندرهای از استفاده -

 با متناسب باید مرتبط تجهیزات کلیه و هالوله جنس گردد،می تأمین کشیلوله سیستم طریق از گاز که هاییمکان در -

 .است الزامی هاکشیلوله گاز نوع شدن مشخص برای هشداردهنده عالئم و هارنگ از استفاده باشد، و ایمن گاز نوع

صاالت  - ستی پیش از جدا کردن ات سیلندرهای خالی بای شده و پس از  طوربهشیرهای  سته   کالهک قرار دادنکامل ب

حفاظتی بر روی آن با نصب برچسب یا عالمتی دال بر خالی بودن سیلندر در محل مناسب و به دور از سیلندرهای پر 

 .شوند نگهداری ایمن محل در و یکدیگر از جدا باید گازها انواع سیلندر همچنین نگهداری شود.

 .باشد ایمن تهویه سیستم به مجهز و آتش ضد بایستمی گاز سیلندرهای سازیذخیره و نگهداری محل -

 .است ممنوع استیلن گاز با برشکاری و جوشکاری عملیات در مسی اتصاالت از استفاده -

 شیر به مجهز باید دهدمی انتقال برشکاری و جوشکاری هایمشعل به سیلندر یا مولد از را گاز که هاییلوله از یک هر -

 فشاری باشد. طرفهیک

جوشکاری و برشکاری بایستی به حالت قائم نگهداری و استفاده شود، همچنین تمهیدات الزم جهت  هایکپسولکلیه  -

 صورت پذیرد. هاآنپیشگیری از سقوط 

 محل نگهداری سیلندرهای تحت فشار زیاد بایستی از تهویه مناسبی برخوردار باشد. -

 .باشدینمغلطاندن سیلندر بروی بدنه سیلندر مجاز  -

ستی جدا  - ساس، از یکدیگرسیلندرها را بای ستیلن در یک  انبار نمودننوع گاز انبار نمود.  بر ا سیژن و ا سیلندرهای اک

محل، همچنین نگهداری سووویلندرهای اکسووویژن در مجاورت مواد هیدروکربنه مانند روغن، گریس، نفت و بنزین، 

شکاری جو انجام ش متر از یکدیگر فاصله داشته باشند.یک تا ش حداقلو بایستی  باشدیمو ... ممنوع  زغالگازوئیل، 

 .باشدیمو برشکاری با دستکش و لباس آلوده به روغن ممنوع 

 .باشدیماستفاده از سیلندرهای اکسیژن و استیلن فاقد مانومتر سالم و استاندارد ممنوع  -

 آسیب نبیند. رگالتورکامل باز شود تا  رگالتور، پیچ تنظیم شیر سیلندرقبل از بازنمودن  -

ضروری است  رگالتورپیشگیری از خطر انفجار و همچنین ممانعت از مسدود شدن جریان گاز و آسیب دیدن  منظوربه -

به داخل سرپیچ سیلندر، شیر سیلندرها )غیر از سیلندر حاوی هیدروژن(  گردوغبارکه ضمن پیشگیری از وارد شدت 

 را پیش از نصب اتصاالت به آهستگی باز کرده و سپس سریعاً آن را ببندید.

 محکم صورت گیرد تا از نشت گاز پیشگیری شود. طوربهبر روی سیلندر باید با دقت و  رگالتورنصب  -

 اتمسفر تجاوز نکند. 5/1فشار آن از  گاههیچتنظیم شود که  ایگونهبهسیلندر استیلن باید  رگالتور -

سالی  - سنج  باریکحداقل  شار ستی ف ه برای ک رگالتورینباید از  گاههیچ عملکردی قرار گیرد. تحت آزمون رگالتوربای

 گاز مخصوصی ساخته شده است، برای گازهای دیگر استفاده شود.

 گردد. هیدرو استاتیکسال یک مرتبه توسط مراجع ذیصالح  5ر تحت فشار زیاد بایستی ه هایکپسولکلیه  -
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 انجام شود. باریکتست فشار سیلندرها بایستی سالیانه  -

شوند تا گازهای  - شعل باز  شیرهای م سپس  شده  سته  سیژن محکم ب ستیلن و اک شیرهای ا ستی  بعد از اتمام کار بای

 هدایت خارج شوند و باالخره شیرهای فشار گاز محکم و شیر مشعل نیز بسته شود. یهالولهموجود در 

 شیر سیلندر در مواقع اضطراری بایستی همواره یک عدد آچار بر روی آن قرار داشته باشد.برای بستن  -

-  

 عملیات جوشکاری و برشکاری با برق -5-3-3

 و لباس دستکش، از استفاده گیرد،می انجام کیالکتری قوس با برشکاری و جوشکاری عملیات که مرطوب هایمکان در -

 .باشدمی الزامی کار نوع با متناسب فردی حفاظت وسایل دیگر و عایق الکتریسیته کفش

ترانس جوشووکاری پیچیده نگردد چرا که ایجاد میدان مغناطیسووی نموده و این میدان با  بر روی هاکابلسووعی گردد  -

 .نمایدیمرا فراهم  یسوزآتشمیدان مغناطیسی ترانس ترکیب شده و احتمال بروز 

 هادی اجزای باید دارد، وجود داربرق هایهادی با برشوووکار جوشوووکار یا بدن تماس احتمال که هاییموقعیت در -

 .گردد یبندعایق

شکاری تجهیزات کلیه - شکاری و جو صل باید کار قطعات همچنین و سیار یا ثابت مقاومتی و الکتریکی قوس بر  به مت

 .باشد مؤثر زمین اتصال به سیستم

 باید هاآن برق تابلوهای و مقاومتی و الکتریکی قوس برشووکاری و جوشووکاری یهادسووتگاه داربرق هایقسوومت کلیه -

 .گردد محافظت تصادفی، تماس ازجلوگیری  منظوربه

کربن جهت اطفای حریق احتمالی  اکسوویددی هایکپسووولجوشووکاری و برشووکاری برق بایسووتی  همواره در محل -

 ترانسفورماتور در دسترس باشد.
 .گردد انتخاب کار نوع با متناسب باید الکتریکی قوس برشکاری و جوشکاری یهادستگاه در استفاده مورد جریان مقدار -

 .باشد کار نوع با متناسب و پذیرانعطاف نوع از باید الکتریکی قوس برشکاری و جوشکاری هایکابل -

صادفی با ولتاژ زیاد،  - صال ت شگیری از ات ستی در محلی به دور از  هاییمسبرای پی و  هایمسجوشکاری و برشکاری بای

 شود. قرار دادهاصلی  یهاکابل
 .نمود حاصل اطمینان تجهیزات و اتصاالت کلیه بودن ایمن از باید برشکاری و جوشکاری آغاز از قبل -

صوص  - شکاری در هوای آزاد نمود مگر اینکه تمهیدات الزم در این خ شکاری و بر در هنگام بارندگی نباید اقدام به جو

 در نظر گرفته شده باشد.

ستهدر مناطق  - صاً مخازن،  سرب ستی حتماً از ترانس ایزوله  هاتانکخصو سته، بای جای ب ضمن اخذ مجوز کار در ف و ... 

 ولت جهت روشنایی استفاده نمود. 24جهت عملیات جوشکاری و برشکاری و نیز برق 

 سوییچ اصلی دستگاه بایستی جهت قطع دستگاه در مواقع اضطراری در دسترس باشد. -

اتصال و همچنین وضعیت گرمای  هاییرهگدستگاه، عایق  یهاابلکدستگاه، وضعیت عایق  کارگیریبههمواره قبل از  -

 صورت وجود نقص تا رفع آن از دستگاه استفاده نگردد.و در  نمودهتولیدی توسط ترانسفورماتور را بررسی 

 بایسووتی گیرند،می قرار اسووتفاده مورد هم کنار در الکتریکی قوس برش یا جوش دسووتگاه تعداد که هاییمکان در -

 .گیرد قرار مدنظر سوزیآتش و گرفتگیبرق خطرات از برای پیشگیری الزم تمهیدات

 هاآنمرتب میزان روغن و رطوبت داخل  طوربهبایسووتی  شوووندیمترانسووفورماتورهایی که با اسووتفاده از روغن خنک  -

 بررسی شود.
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 و جوشوکاری موتورهای کنندهخنک سویسوتم آب و سووخت روغن، نشوت از باید برشوکاری و جوشوکاری هنگام در -

 .آید عمل به جلوگیری جوش قوس کننده حفاظت گازهای انتشار و همچنین برشکاری

ستگاه جابجایی از قبل - شکاری یهاد شکاری و جو سبت باید الکتریکی قوس بر  اقدام هاآن برق منبع کردن قطع به ن

 .نمود

 گردیده عایق زمین به نسبت بایستمی الکتریکی، قوس برشکاری و جوشکاری عملیات هنگام در فلزی کار هاییگاهجا -

 .گردند مجهز مؤثر، زمین به اتصال به سیستم یا و

 همچنین و گرفتگیبرق از جلوگیری منظوربه ایمنی اصول رعایت ارتفاع، در برشکاری یا جوشکاری عملیات انجام برای -

 .است الزامی اشیاء و سقوط افراد

 ایمن طوربه جوی نامساعد شرایط از باید گیرند،می قرار استفاده مورد باز فجای در که برشکاری و جوشکاری تجهیزات -

 محافظت گردند.

 قطعات داغ و پاشیده شدن مذاب روی کابل و یا برخورد کابل به اشیا تیز و برنده جلوگیری سود. از تماس -

شتعال و انفجار  - شتعال وجود  یا گازهایو بخارات  گردوغباره ک ییهامکانا در یدر مجاورت مواد قابل ا قابل انفجار و ا

 بایسووتیمانجام شووود. )حداقل رعایت فواصوول ایمنی  کاریجوش یهادسووتگاهبا  یارکو برشوو یارکد جوشووینبا دارد،

 توسط صادر کننده مجوز کار گرم مورد بررسی قرار گیرد.(

ار کماتور ا ترانسفوریننده و کسو یک (ژنراتور)ه با مولد برق کا برش یجوش  یهادستگاهته یسیترکحامل اله اجزا ء یلک -

شار الکلخت  هاییهاد د در مقابل خطر تماس با قطعات ویبا کنندیم ستند حفاظ گذار یکیرتکه تحت ف ه شد یه

 باشد.

می تعبیه سترانسفورماتور برای تهویه دستگاه در نظر گرفته شده است باید به ق یهادستگاهکه در روپوش  ییهاشکاف -

 نباشد. یرپذامکان هاشکافشده باشند که داخل کردن اشیاء مختلف از بین 

 ن باشد.یبه زم یکیترکاتصال ال یدارا مؤثری طوربهد یجوش برق با یهادستگاهبدنه  -

 و تجهیزات وصل نمود. هادستگاه هالولهاتصال به زمین )ارت( را نبایستی به  -

 شده باشد. کاریعایقد یدستگاه باه به یتغذ یهاکابلمحل اتصال  -

 شده باشد. کاریعایقآن باید تا محلی که ممکن است  یهافکسطح خارجی گیره الکترود و همچنین  -

صفحات یترود باکال هاییرهگ - سپرهاید مجهز به  ست  یحفاظت یا  شد تا د صله از قوس  فردبا را در مقابل حرارت حا

 د.یحفظ نما یکیترکال

ل راه یبا وسوووا یحفاظت هایحائلد مجهز به یبا یکیترکار جوش برق با مقاومت الکمه خودیو نار کخود یهادسوووتگاه -

 ند.کپس از راه انداختن دستگاه نتواند دست خود را در منطقه خطر وارد  فرد کهطوریبهانداختن با دو دست باشد 

ش - جر  کارکنان یسالمت یبرا یارکاز جوش یگازها و بخارات نا شدیمم ضعیاز تهو یستین بایبرابنا با ارگاه کدر  یه مو

 استفاده شود. یارکجوش

ش - شین بایزم یارکهنگام جو صورت خ کد خ شد. در  شیس بودن زمیبا ستیبا یارکن محل جو ا ی یکد از چوب، ال

 استفاده شود. ییر پایز عنوانبه کخش یهاپوکه

 یهادسووتگاهد از یارخانجات باک یهاسووالن یفلز کف رها،ک، مخازن، تانکوچکتنگ و  یدر جاها یارکهنگام جوشوو -

 م استفاده شود.یان مستقیجر

 ند.کار کوجود دارد،  یارکجوش کاس نور در ماسکه احتمال انعک ید در محلیار نباکجوش -

دستگاه را خاموش شده و حتماً گذاشته و رها نمود،  یارکترود را در انبر جوشکد الینبا یارکات جوشیبعد از اتمام عمل -

 شود. قرار داده یامن یشده و در جا آوریجمع هاکابل چنینهمه جدا گردد. یمنبع تغذاز 
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ش یردن در هواکار کموقع  - صاً اگر ما صو سته، مخ شیب ه را یهود تیند، نباک یارمک ینیا بنزی یزلیبا موتور د یارکن جو

 رد.کفراموش 

ا یم کتاژ، د در ولیر شدییننده سبب تغکم یوجود تنظ رغمعلیرا یمتصل شود، ز یید به مدار روشنایترانسفورماتور نبا -

 .گرددیم ییروشنا یهاچراغپر نور شدن 

 ترمناسووبوسووته یان پیجر کناز یهاورقه یارکجوشوو یان برق متناوب و برای، جرمیضووخ یهاورقه یارکجوشوو یبرا -

 .باشدیم

 موارد تخصصی جوشکاری با برق -5-3-4

 محکم انجام شود و فقط در طوربهپیچ و مهره  وسیلهبهتغذیه کننده برق به دستگاه جوشکاری باید  هاییهاداتصال  -

 از فیش استفاده کرد. توانیممدار انتقال برق به محل جوش 

ستگاه - حفاظتی بوده و تجهیزات  یهاحائلخودکار و نیمه خودکار جوش برق با مقاومت الکتریکی باید مجهز به  یهاد

پس از به راه  فردبا دو دسووت صووورت گیرد. این وسووایل باید طوری قرار گیرد که  یاندازراهآن به شووکلی باشوود که 

 انداختن دستگاه نتواند دست خود را در منطقه خطر قرار دهد.

 .است ممنوع جوشکاری مدار تکمیل برای جوشکاری کابل جزبه هادی نوع هر از استفاده -

گیره الکترود در حین کار بایستی در محلی قرار گیرد که از تماس با افراد، مواد قابل اشتعال یا گازهای نشت یافته به  -

 دور باشد.

 کمتر شود نباید مجدداً مورد استفاده قرار گیرند. مترمیلی 55تا  38الکترودهایی که پس از استفاده طولشان از  -

ش - شک با شکاری زمین باید خ ستیک یا هنگام جو شکاری باید از چوب، ال صورت خیس بودن زمین محل جو د. در 

 استفاده شود. زیر پایی عنوانبهخشک  یهاپوکه

جریان مستقیم  یهادستگاهباید از  هاسالنتنگ و کوچک، مخازن، تانکرها، کف فلزی  یهامحلهنگام جوشکاری در  -

 استفاده شود.

 را وارد آب نمود. هاآنهرگز برای خنک نمودن الکترودها نباید  -

سپس تعویض  یهاقطببرای جابجایی  - ستگاه را خاموش و  ستی د شکاری، ابتدا بای ستگاه جو م را انجا هاقطبیک د

 داد.

متر به قوس الکتریکی نگاه کرد زیرا موجب سوووختن قرنیه  6نباید بدون عینک یا محافظ از فاصووله کمتر از  گاههیچ -

 چشم خواهد شد.

 ی از آمپر صحیح دستگاه اطمینان حاصل نمود.شروع جوشکارهمواره باید پیش از  -

 دستگاه جوشکاری باید مجهز به فیوزهای متناسب با شدت جریان عبوری از دستگاه باشند. -

 الکترود بررسی کنید: هاییرهگموارد زیر را در  -

o  انبر هاییچپسفت بودن 

o احتمال سوختگی یا شکستگی عایق انبر 

o سب بودن اتصال کابل یا تولید گرمای بیش از حد در آننامنا 

شد حفاظتی سپرهای یا صفحات به مجهز باید الکترود هاییرهگ - ست تا با صله حرارت مقابل در را فرد د  قوس از حا

 .نماید الکتریکی حفظ

 .است الزامی ایمنی اصول رعایت جوشکاری الکترودهای تعویض هنگام -

 .است ممنوع بدن اعجاء دور به جوشکاری کابل پیچاندن -
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 .گردد جلوگیری هاآن تصادفی عملکرد از که باشند نحوی به باید مقاومتی جوشکاری تجهیزات کلیه -

 الزامی دارند قرار جوشکاری عمل منطقه داخل در که بدن اعجاء دیدن آسیب از جلوگیری برای ایمنی تجهیزات نصب -

 .است

 جوشکاری عملیات منطقه در هادست دیدن آسیب امکان تا شوند تعبیه ایمن ایفاصله در باید هاسوئیچ و هادستگیره -

 .باشد نداشته مقاومتی وجود

 هایسیستم به باید شوندمی استفاده مشابه اشکال یا معلق )آویزان( و شکل به که مقاومتی جوشکاری تجهیزات کلیه -

 .گردد تجهیز مناسب دارندهنگه

ستگاه کلیه - شکاری یهاد ضطراری توقف کلید چند یا یک به مجهز باید مقاومتی جو سب هایمکان در ا  قابل و منا

 .باشد دسترس

 گردد تجهیز مناسب هایحفاظ به باید مقاومتی جوش یهادستگاه داربرق هایقسمت دسترس قابل نقاط تمام -

 در اثر هاکابلالمقدور کابل جوشووکاری کوتاه و مناسووب انتخاب گردد تا عالوه بر کاهش افت ولتاژ و گرم شوودن تیح -

 دچار آسیب گردند. هاکابلطویل بودن، 

زخمی و آسیب دیده ممنوع  یهاکابلفاقد روکش استفاده نمود. استفاده از  یهاکابلجوشکاری نبایستی از  در موقع -

 .باشدیم

شک ییهالهمحاگر در  - شخاص ،شودیمانجام  یارکه جو شغول به ین یگرید ا  د ازیبا مرور کنندا عبور و یار بوده کز م

 متر باشد. 2ه حداقل ارتفاعشان کا قابل حمل مناسب استفاده شود یثابت  یهاپاراوان

ستثنایحامل جر یهاقسمتتمام  یکیترکجوش برق با مقاومت ال یهادستگاهدر  - ماًل اکد یمحل جوش با یان برق به ا

 ده و محفوظ باشند.یپوش

ستگاه - سیلهبهجوش برق با مقاومت الکتریکی باید مجهز  یهاد شین  و سیله بر روی ما قطع کننده جریان بوده و این و

 یا در کنار آن قرار داشته باشد.

 (یاتسمهموارد تخصصی برشکاری با اره نواری ) -5-3-5

نوع و پهنای درست برای کار مورد نظر داشته باشد و از سالم بودن تیغه نیز تیغه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که  -

 اطمینان حاصل کنید.

 هرگونه تنظیم دستگاه را قبل از اتصال آن به پریز برق انجام دهید. -

 اطمینان حاصل کنید که قطعه کار مورد نظر بدون میخ و دیگر موانع باشد. -

سمههنگام کار با اره  - سایل حفا یات صورت از و صورت و در  شی ایمنی، نقاب حفاظ  ظت فردی مانند کفش ایمنی، گو

 لزوم پیشبند برزنتی استفاده نمایید.

صل کنید که  - سقوط ننماید و اطمینان حا شد و  شته با صل کنید که چیزی در اطراف میدان کار وجود ندا اطمینان حا

دستگاه باید با یک برس تمیز  یصفحهست اضافی باشد. وقتی ماشین خاموش ا یهاچوبدستگاه عاری از  یصفحه

 شود. هنگام برس زدن، کلید کنترل برق باید در وضعیت خاموش باشد.

 مطمئن شوید که کار در توان و ظرفیت اره باشد. -

 اطمینان حاصل کنید که حفاظ باالیی تا آنجا که ممکن است به قطعه کار نزدیک باشد. -

 باید قبل از شروع برش در جای خود قرار گیرند. حفاظ راهنمای راست بری یا متعلقات دیگر -

برای بریدن قطعات بزرگ الوار از یک فرد کمکی اسوووتفاده کنید. این فرد کمکی باید چوب را نگه دارد و نباید آن را  -

 راهنمایی کرده یا بکشد.
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شن  - س کنیدیموقتی کلید برق را رو ستای چرخ ای ستید. هرگز در حالی که یک نفر در را شین ردور بای ست ما ا تاده ا

 دستگاه قرار نگیرید. یهاچرخروشن نکنید و هرگز در راستای 

حواسووتان را پرت  یاتسوومهکوچک، هنگام کار با اره  یهامزاحمتحواس خود را به کار متمرکز کنید و اجازه ندهید  -

 کند. نگاه کردن به اطراف یا صحبت کردن با دیگران بسیار خطرناک است.

قرار دسووتان خود را به جلو لبه برش تیغه اره  هرگزدور نگه دارید،  متریسووانت 5هنگام برش انگشووتان خود را حداقل  -

سیار راحت بریده  هایمنحنندهید. هنگام برش  شود. چوب در جهت الیاف ب تا  دشویمباید احتیاط زیادی بکار گرفته 

 شصت یا انگشتان شمار در یک راستا با تیغه باشند. هرگز چوب را طوری نگه ندارید که ینچنهمخالف آن، 

 دست دراز کنید. کندیمکه حرکت  اییغهتدستتان را به اطراف تیغه نبرید و هرگز سعی نکنید به اطراف  -

 غیرضووروریحرکت دهید. فشووار  روندیمتیغه  یهادندانهبه اره فشووار وارد نکنید چوب را به طرف اره با سوورعتی که  -

 ث داغ شدن و شکستن اره شود.ممکن است باع

سمهبا اره  توانندیمقطعات گرد زمانی  - شتن  یات شند. هنگام بریدن، نگه دا شده با صب  شوند که به یک گیره ن بریده 

 شکل با دستتان بسیار خطرناک است، زیرا این قطعات میل به چرخش و فشار به اره دارند. یااستوانهیک چوب 

اگر مشوووکلی پیش بیاید و تنظیمی مورد نیاز باشووود کلید برق را خاموش کنید. قطعات کوچک اغلب به درون حفره  -

سعی نکنید وقتی که اره کار روندیمصفحه فرو  شد و چوب  کندیم، هرگز  سته  شکاف اره ب آن را در بیاورید. وقتی 

 .نتوانست حرکت کند یا تسمه اره پاره شد دستگاه را خاموش کنید

وقتی برش تمام شد کلید را خاموش کرده و سیم برق را بکشید تا وقتی که تیغه به توقف کامل نرسیده محل را ترک  -

 نکنید و هرگز اره روشن را رها نکنید.

 گشاد خودداری کنید. یهالباساز پوشیدن  یاتسمهدر هنگام کار با اره  -

 برشکاری با پالسما -5-3-6

 .نماییدمقابل آسیب حفاظت را در  هاکابلتمامی  -

 مشعل برشکاری را به گیره نبندید. -

 .گرددیمآچار استفاده نکنید زیرا باعث آسیب مشعل  آرجهت تعویض قطعات هرگز  -

 .نماییدقطعه کار مورد برشکار را با دست نگه ندارید و تنها از ابزار عایق مناسب برای این کار استفاده  -

 ورت مواد قابل اشتعال استفاده نکنید.هرگز از مشعل در نزدیکی یا مجا -

 خیس و مرطوب برشکاری نکنید. هاییطمحهرگز در  -

 در صورتی که سوراخ نازل گشاد شد یا تغییر کند باید آن را تعویض کنید. -

 نازل خروجی را تنها با یک دست محکم ببندید. -

 ی اتصال به زمین شده باشد.همیشه مطمئن شوید که دستگاه برشکار -

 12نسوووز، کفش ایمنی و ماسووک تنفسووی و عینک امنی نمره  بندسوواقشووکاری از دسووتکش ایمنی چرمی، هنگام بر -

 استفاده کنید.

 گیوتین یهانیماشبرشکاری با  -5-3-7

  نماییدهنگام کار باید از وسایل ایمنی، کفش ایمنی و گوشی ایمنی استفاده. 



 

 
 یو برشکار یجوشکار یمنیدستورالعمل ا

 

 تاریخ بازنگری:

 19 از 15 صفحه:

 

 

 

  نحوه راه انداختن دسووتگاه باید باشوودیمعبور دسووت هنگام برش از زیر حفاظ تیغه، جهت کاهش ضووایعات ممنوع .

 استفاده از دو دست باشد. صورتبه

 .هنگام برش ورق مراقب برخورد ورق با حفاظ تیغه و آسیب حفاظ دستگاه باشید 

 .هرگونه خرابی دستگاه را فوراً اطالع داده و هرگز کار را ادامه ندهید 

 ضایعات، نظم و  از هرگونه ریخت و پاش در اطراف قیچی خودداری نموده و را رعایت  ترتیبدر چیدن پالت قطعات و 

 کنید.

 باید از وسووایل ایمنی خصوووصوواً کفش،  نمایندیم شوودهبریده یهاورقکه در پشووت دسووتگاه اقدام به چیدن  افرادی

 دستکش و گوشی ایمنی استفاده نموده و کامالً مراقب سقوط و برخورد ورق با دست باشند.

 دستیبرشکاری با ماشین سنگ  -5-3-8

  ق شده باشد:کار کنید که مشخصات زیر روی برچسب نوشته و به آن الصا یاسمبادهبا سنگ 

 نام کارخانه سازنده 

 ترکیب شیمیایی سنگ و ابعاد سنگ 

 حداکثر مجاز تعداد دور سنگ در دقیقه 

 .سنگ را باید از ضربه و تکان محفوظ نگه داشت 

  پیشگیری از صدمات ناشی از رطوبت در محل خشک نگهداری نمود. منظوربهسنگ را بایستی 

  مطلع انجام پذیرد. فردسوار کردن سنگ باید توسط 

 .نصب حفاظ بر روی ماشین سنگ برش الزامی است 

  قراردادسنگ و اتصال سپرهای جانبی به آن باید یک ورق الستیک، مقوا یا چرم را بین آن دو  کردنهنگام سوار. 

 سمباده شی یا حفاظ  را باید سنگ  ش صله بین جدار پو شاند. فا با یک حفاظ از جنس مقاوم و محکم و قابل تنظیم پو

 تجاوز کند. مترمیلی 5سنگ و محیط سنگ نباید از 

  دقیقه آزمایش کرد و در هنگام آزمون از نزدیک شوودن افراد به آن  5پس از سوووار کردن سوونگ باید آن را به مدت

 جلوگیری کرد.

 گیری از خطر ترکیدن، سوورعت سوونگ نباید از حداکثر سوورعت حرکت محیطی که قبالً تعیین شووده تجاوز برای جلو

 نماید.

 ابزار بایستی هر قدر ممکن است به لبه محیطی سنگ نزدیک باشد )حداکثر فاصله لبه محیطی سنگ از لبه  گاهتکیه

 بیشتر باشد.( مترمیلی 3ابزار نباید از  گاهیهتک

  سنگ زدن ست باز هم باید از عینک ایمنی  شفاف یصفحههرچند که در جلوی حفاظ هنگام  شده ا صب  حفاظتی ن

 استفاده شود.

  نماییددر صورت کار مداوم با سمباده به کمک هواکش مخصوص غبارات حاصله را از محل تولید دور. 

  گرد شود. که گردی خود را از دست داده بایستی با قلم الماس یا ابزارهای مناسب یاسمبادهسنگ 

  روی محور اره گرد سوار نکنید. گاههیچسنگ سمباده را 

 Wire cutبرشکاری با دستگاه  -5-3-9

 اصلی دستگاه قبل از شروع بکار باید کنترل گردد. رگالتورگاز و اکسیژن ورودی به  هاییلنگش 



 

 
 یو برشکار یجوشکار یمنیدستورالعمل ا

 

 تاریخ بازنگری:

 19 از 16 صفحه:

 

 

 

  مناسب باید کنترل گردد. یهابستبا  هایلنگشاتصاالت 

 .هرگونه نشتی در شبکه گاز دستگاه باید کنترل گردد 

 برق دستگاه از نظر سالم بودن باید کنترل گردد. یهاکابل 

 .کلید اصلی دستگاه از نظر عملکرد خوب و سریع باید کنترل گردد 

 گردد. کلیدهای قطع اضطراری در طرفین کاربر از نظر عملکرد بایستی کنترل 

 دستگاه باید مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد. هاییلرکاربر در انتهای  یرهایگضربه 

  ( باید آزمایش شوند.هامیکرو سوئیچانتهای حرکت دستگاه ) یهاکنقطع 

 دستگاه باید مورد کنترل قرار گیرند. یهانازل 

 حرکتی دستگاه و بدنه آن باید تمیز و عاری از هرگونه مانعی باشد. هاییلر 

  ،از روغن و گریس باید پاک شود. هانازل، هایلنگشوسایل کنترل کننده شیرها 

 حفاظتی اطراف دستگاه باید سالم باشند. یهانرده 

  گردد. یآورجمعمرتب  طوربهضایعات زیر میز دستگاه باید 

  مرتب چیده شوند. طوربهقطعات برش خورده باید در مکان مشخص و 

 .اپراتور دستگاه برش باید از وسایل ایمنی مثل عینک، کفش، دستکش و گوشی ایمنی استفاده نماید 

  نگ برش اسووتفاده گردد تا باعث آسوویب دیدن سوو ترنرماز تخته و یا اجسووام  بایسووتیمدر زیر قطعات در حال برش

 نگردد.

 نشانیآتشارهای برش در عملیات ابز  -5-3-10

شندیمتیز  یهالبهابزارهای برش دارای  شیاء بکار  با شته و برای برش انواع رودیمکه برای برش ا شکال متفاوتی دا . این ابزار ا

شیاء بکار  ستفاده روندیممختلفی از ا شانانآتش. ابزارهای برش مورد ا فته تا گردر جیب اورکت عملیاتی  چینسیم، از چاقو یا ن

( هالقفچون زنجیرها یا  ییهاقسوومتابزار برش کمربند ایمنی، ابزارهای برش پیچ )ابزار قیچی مانند مورد اسووتفاده برای برش 

یک . هرباشندیمهیدرولیکی  هاییچیق( و کندیمجهت ذوب فلز تولید  پرحرارت یهاشعله، دستگاه هوا برش )مشعلی که هااره

ست.  معینیار از این ابزارها، جهت ک شده ا شانانآتشطراحی  سیب  ن سب از این ابزارها موجب آ ستفاده نامنا ست با ا ممکن ا

 دیگی خود یا خراب شدن ابزار شوند.

 :باشدیماین ابزار شامل موارد ذیل  ینترمهم

 تبر  اره زنجیری  اره دستی  قیچی هیدرولیکی  اره رفت و برگشتی 

 )اره دوار )گردان  پیچ بر   هوابرشدستگاه   برآهناره  کاتر کمربند ایمنی 

 حفاظت فردی تجهیزات -5-4

 الزامات عمومی تجهیزات حفاظت فردی جوشکاری و برشکاری -5-4-1

شماره تیرگی فیلترهای مورد استفاده در انواع عملیات جوشکاری و برشکاری باید متناسب با نوع عملیات و استاندارد  -

 باشد.



 

 
 یو برشکار یجوشکار یمنیدستورالعمل ا

 

 تاریخ بازنگری:

 19 از 17 صفحه:

 

 

 

روی بدن وجود دارد، استفاده  باالبرریزش جرقه، سرباره یا مواد مذاب از  در هنگام جوشکاری یا برشکاری که احتمال -

 های نسوز الزامی است.از پوشش

شش بیرونی در محافظ - ستی، عینکفیلتر و پو شکاری، باید در مقابل های د سپر( جو شیلد ) شکاری و کاله با  های جو

 جنس شیشه یا پالستیک شفاف نسوز باشد.پاشش مواد جوشکاری، سایش و خرد شدن موضعی، مقاوم بوده و از 

شد  - شکاری با سپر جو شکار باید مجهز به  شکار یا بر شکاری  ایگونهبهکاله ایمنی جو که در هنگام باال زدن فیلتر جو

 را در برابر پرتاب ذرات سرباره محافظت نماید. کارکنانها و صورت چشم

 برشکاری بایستی مطابق جدول زیر باشد:برخی از انواع جوشکاری و  هایینکعمیزان تیرگی شیشه  -

 حداقل شماره تیرگی جریان قوس اینچ 32/1اندازه الکترود  نوع فعالیت

 جوش قوس الکتریکی

 7 60کمتر از  3کمتر از 
5-3 160-60 8 
8-5 250-160 10 

 11 250-550 8بیشتر از 

  برش برق

 7 60کمتر از 
160-60 10 
250-160 10 
550-250 10 

 هوا برش
 10 500کمتر از  سبک
 11 500-1000 سنگین

 برش پالسما

 8 300کمتر از  سبک
 9 300-400 متوسط
 10 400-800 سنگین

 

 اختصاصی جوشکاری تجهیزات -5-4-2

 از: اندعبارتالبسه و ملزومات حفاظت فردی مورد نیاز جهت انجام عملیات جوشکاری 

 لباس کار جوشکاری -5-4-2-1

 نشده ورشعله به سرعت زنیسنگ هایپلیسه یا و جوشکاری یهاگدازه ریزش اثر در که باشد جنسی از باید جوشکاری کار لباس

شدمی مناسب پشمی یا و یاپنبه %100 یهاپارچه منظور این به که نگردد ذوب یا و ستین جوشکاری باید کار لباس .با  و بلندآ

 کنند.می نور جلوگیری انعکاس از رنگتیره البسه .باشد نیز دار یقه باید ،فرد گردن از حفاظت برای و بوده سردست دکمه دارای

 نباشد. دارلبه آستین همچنین و باشد داشته جیب نباید جوشکار پیراهن

 های چرمیدستکش -5-4-2-2

 ضروری چرمی هایدستکشاز  استفاده حرارتی، عایق یک عنوانبه همچنین و جوشکاری یهاگدازه برابر در هادست حفاظت برای

 .است الزامی دهند،انجام می سر، باالی در جوشکاری عمل که مشاغلی در ویژهبه بلند ساق هایدستکش از استفاده است.



 

 
 یو برشکار یجوشکار یمنیدستورالعمل ا

 

 تاریخ بازنگری:

 19 از 18 صفحه:

 

 

 

 ایمنی کفش -5-4-2-3

 ایمنی از کفش استفاده جوشکاری، یهاگدازه از ناشی آسیب از ممانعت همچنین و مکانیکی صدمات برابر در پاها حفاظت برای

 باشد نسوز نوع از باید ایمنی کفش دوخت در استفاده مورد نخ است. ضروری

 چرمی گتر -5-4-2-4

 .باشدمی چرمی ضروری گتر از استفاده پاها، از محافظت و کفش داخل به جوشکاری هایگدازه از ناشی آسیب برابر در حفاظت برای

 چرمی بندپیش -5-4-2-5

 ضروری است. چرمی بندپیش از استفاده جوشکاری، یهاگدازه از ناشی آسیب برابر در شکم و سینه نواحی حفاظت برای

 جوشکاری عینک -5-4-2-6

 ناشی هایآسیب برابر در هاچشم حفاظت برای نگهداری شده و همواره تمیز و بدون عیب باشد. خوبیباید به  عینک جوشکاری

 ت.اس ضروری های جوشکاریعینک از استفاده ،قرمزمادون و ماوراءبنفش پرتوهای از

 حفاظتی روبند -5-4-2-7

 عینک از حفاظت چشم برای که شرایطی در قرمزمادون و ماوراءبنفش پرتوهای از ناشی هایآسیب برابر در صورت حفاظت برای 

 .است ضروری حفاظتی روبند از استفاده شود.می استفاده جوشکاری

 نقاب )ماسک( جوشکاری -5-4-2-8

 برابر در صورت و هاچشم توأم حفاظت برای بدون عیب باشد. باید به خوبی نگهداری شده و همواره تمیز ونقاب جوشکاری 

 نقاب از توانمی حفاظتی روبند و جوشکاری عینک جایگزین عنوانبهو  قرمزمادون و ماوراءبنفش پرتوهای از ناشی هایآسیب

 از سفید شیشه باشد.می جوشکاری تیره شیشه و سفید شیشه دو صورت به جوشکاری هاینقاب شیشه کرد. استفاده جوشکاری

 عامل جوشکاری تیره شیشه دارد. جوشکاری یهاگدازه برابر در را شیشه تیره از حفاظت نقش صرفاً و است معمولی هایشیشه نوع

 .است جوشکاری قرمزمادون و ماوراءبنفش پرتوهای جذب

 تنفسی حفاظت ماسک -5-4-2-9

 گازهای و فلزی هایتصفیه فیوم جهت ماسک ترینمناسب باشند، فعال زغال الیه یک دارای که FFP2نوع  گردوغبار هایماسک

 و قبیل مونوکسیدکربن از گازی جوشکاری هاییندهآال تراکم که صورتی در .باشندمی جوشکاری فرایند در متصاعده آلی

 آالیندگی، عدم کاهش صورت در و نمود تهویه هایسیستم اصالح به اقدام باید ابتدا در باشد، مجاز حد از بیش کربناکسیددی

 ماسک جوشکاری همواره باید تمیز و عاری از آلودگی باشد. .است ضروری شیلنگی هوارسان هایماسک از استفاده



 

 
 یو برشکار یجوشکار یمنیدستورالعمل ا

 

 تاریخ بازنگری:

 19 از 19 صفحه:

 

 

 

 منابع -6

 اجتماعی ینتأمکار و  یسهموس _و بهداشت کار حفاظت  هاینامهآیینمجموعه  -6-1

راهنمای جوشووکاری و برشووکاری در سوویسووتم مدیریت بهداشووت، ایمنی، محیط زیسووت و کیفیت شوورکت ملی صوونایع  -6-2

 پتروشیمی

 

 هاپیوست -7

 HSE-CH-34 شمارهبه  و برشکاریایمنی جوشکاری  لیستچک -7-1

 

 


