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 پیشگفتار
برنامه هاي مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تدوين و يکي از 

انتشار رهنمودهاي مربوط به حوزه ها و زمينه هاي مختلف بهداشت محيط و حرفه اي و ساير 

موضوعات مرتبط است كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي همکاران متعددي از سراسر كشور، 

در اين راستا سعي شده است ضمن بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي، از انجام شده است. 

تجربه كارشناسان و متخصصين حوزه ستادي مركز سالمت محيط و كار نيز استفاده شود و در مواردي 

كه در كشور قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوين و انتشار اين رهنمودها 

قرار گيرد. تمام تالش كميته هاي فني مسئول تدوين رهنمودها اين بوده است كه محصولي  مورد استناد

فاخر و شايسته ارائه نمايند تا بتواند توسط همکاران در سراسر كشور و كاربران ساير سازمان ها و 

قص و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل استفاده باشد ولي به هر حال ممکن است داراي نوا

كاستي هايي باشد كه بدينوسيله از همه متخصصين، كارشناسان و صاحبنظران ارجمند دعوت مي شود 

با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديکتر كردن هر چه بيشتر محتواي اين 

 مودها بکار گرفته شود.رهنمودها به نيازهاي روز جامعه ياري نمايند تا در ويراست هاي بعدي اين رهن

با توجه به دسترسي بيشتر كاربران اين رهنمودها به اينترنت، تمام رهنمودهاي تدوين شده بر روي 

تارگاه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي )وبدا(، معاونت بهداشتي، پژوهشکده محيط 

هد گرفت و تنها نسخ بسيار زيست دانشگاه علوم پزشکي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خوا

محدودي از آنها به چاپ خواهد رسيد تا عالوه بر صرفه جويي، طيف گسترده اي از كاربران به آن 

 دسترسي مداوم داشته باشند.

اكنون كه با ياري خداوند متعال در آستانه سي و چهارمين سال پيروزي انقالب شکوهمند اسالمي اين 

د، الزم است از زحمات كليه دست اندركاران تدوين و انتشار اين رهنمودها آماده انتشار مي گرد

رهنمودها صميمانه تشکر و قدرداني نمايم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود ما 

 را در بهبود كيفيت اين رهنمودها ياري خواهند نمود، صميمانه سپاسگزاري نمايم.

 

 دكتر كاظم ندافي

رئيس مركز سالمت محيط و كار



 

 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 1 صفحه 

 

 مقدمه  -1

سميت سرب هزاران سال است كه براي انسان شناخته شده است. عليرغم شناختي كه نسبت به سميت 

اين عنصر وجود دارد هنوز هم درگستره وسيعي از صنايع مصرف مي شود. اداره خدمات بهداشت 

را كه در آنها شخص به اقتضاي شغلي در معرض تماس با سرب است حرفه  113عمومي آمريکا 

با سرب  معرفي نموده است. سرب پس از آهن دومين فلز پر مصرف صنعتي محسوب مي شود. تماس

حاوي سرب  بنزينخاطر استفاده از   از زمان انقالب صنعتي رو به افزايش بوده است و در قرن اخير به

هاي  برابر انسان 1111تا  511امروزي   سرب موجود در بدن انسان طوري كه مقدار به ،گرفت شدت

.  فعاليت هاي شغلي نظير كار با پودرها، مايعات و يا خميرهاي حاوي قبل از دوران صنعتي شدن است

سرب، جارو كردن يا نظافت خشك محيط هاي آلوده به سرب، ذوب، سوزاندن، بريدن، سوراخ 

تراشيدن، سائيدن، پرداخت كاري، ايچينگ يا جوشکاري سرب و  كردن، ماشين كاري، سند بالست،

تركيبات حاوي سرب به طور مستقيم در معرض تماس تنفسي با گرد و غبار و يا فيوم هاي سرب 

 هستند.

سرب و تركيبات آن در دو شکل آلي و معدني استفاده مي شوند. سرب آلي كمتر متداول بوده و از 

متفاوتي نسبت به سرب معدني برخوردار است. در كشور ما به دنبال خصوصيات و اثرات بهداشتي 

حذف شد. تماس با سرب معدني و  تماس با سرب آلي تقريباً، 81حذف سرب از بنزين در اوايل دهه 

تركيبات آن در محيط هاي شغلي به روش هاي تنفسي، گوارشي و پوستي انجام و زمينه ساز صدمات 

مي شود. سرب نه تنها سالمتي افرادي را كه به اقتضاي شغلي مجبور  و مسموميت سربي در كارگران

به تماس با آن هستند را به خطر مي اندازد، بلکه يکي از شايع ترين آالينده هاي زيست محيطي 

محسوب مي شود كه سالمتي جامعه و بويژه كودكان را به طور جدي به خطر مي اندازد.كودكان در 

ي به كار رفته در اسباب بازي ها و پوشش خوراكي ها و يا بر اثر تماس با اثر تماس با رنگ هاي سرب

سربي كه توسط والدين شان از محيط كار به منزل آورده مي شود به مسموميت مزمن مبتال مي شوند. 

افرادي كه در نزديکي كارگاه هاي صنعتي و يا در شهرهاي پرترافيك زندگي مي كنند از شانس 

 مسموميت مزمن با سرب برخوردار هستند. ابتالء باالتري به

  

 



  

 

 2 صفحه  كار محيط در سرب كنترل راهنماي

   هدافا -2

كارشناسان ايمني و براي استفاده كارگران، هدف از تهيه اين سند تهيه دستورالعمل كار ايمن با سرب 

 است. كارفرمايان بهداشت حرفه اي و 

 

  اصطالحات و تعاریف -3 

 .هايي با تعاريف زير به كار مي رونددر اين دستورالعمل يا رهنمود تخصصي اصطالحات و يا واژه 

 سرب تركيبات حاوي ،آلکيل هاي سرب، آلياژهاي سرب و هرگونهه سرب اشاره به سربژوا :سرب

، باشد اتالق مي شود كه  از طريق استنشاق يکي از اجزاء تشکيل دهنده ماده يا مواد عنوان به سرب كه

 بدن برخوردار است.و يا تماس پوستي از قابليت ورود و جذب در  گوارش

با  تماسالکيل هاي سرب اشاره به تترا اتيل سرب و يا تترا متيل سرب دارد كه  :الکيل های سرب

با دود  تماسعموم مردم نيز از طريق  تماسهاي توليد، پااليش و پخش بنزين و  آنها در فرايند

 خروجي از اگزوز اتومبيل ها مي باشد.

حاوي  مورد استفاده در فرايندهاي توليد كاشي و سراميك عمدتاً هاي لعاب :لعاب بدون سرب

 1لعاب بدون سرب، كل لعاب وزنبه ازاي  وزني سرب درصد 5/1 كمتر از لعاب حاويسرب هستند. 

 مي باشد.

ذرات معلق، كه بر اثر انتشار از مواد پودري و يا فرايندهاي صنعتي داراي فعاليت هاي  :گرد و غبار

و  11/1 - 111در محدوده سايزي  2خردايش و سايش توليد مي شوند. ذرات تنفسيمکانيکي نظير 

. در باريکه نوري منتشر شده در مي باشندميکرومتر  11در محدوده سايزي كمتر از  3ذرات استنشاقي

 ت هستند، ولي ذرات استنشاقي تا غلظت هاي چند ده ميلييؤفضاي كار ذرات تنفسي تا حدي قابل ر

 ت هستند.مکعب غير قابل رويگرم در متر 

             ذرات بخار شده كه بعد از انتشار در هوا كندانس شده و از توزيع سايزي در محدوده :فيوم

تمايل به متراكم شدن دارند. ذرات فيوم تا حدي قابل  ها ميکرومتر برخوردار هستند. فيوم 111/1 -1

ت بيشتري نسبت به گرد و غبار ؤياسموگ و ميست از قابليت ر ،ت بوده و در غلظت مشابه فيومؤير

 برخوردار هستند. 
                                                                 

1 - leadless 

2 -Inhalable Particles 

3 -Respirable Particles 



 

 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 3 صفحه 

 هر محل و يا بخشي از ساختمان و محوطه اي كه كار در آن انجام مي شود و شامل: : محيط كار

به طور  در حين كار كه امکان و اجازه دسترسي به آن كاري درون ساختمان و محوطه هاي مکان -

 .معمول وجود دارد

 مسيرهاي تردد و يا تجمع كارگران اتاق، البي، راهرو، راه پله، راه و يا ساير -

 راه هاي ورود و خروج به محل كار -

 راهم شدهف كار كارگران در حين كه  جهت استفاده ..(.)غذاخوري، نمازخانه ومحل هاي جنبي -

 است.

 ....سند بالست و، فرايند برش كاري .راه توليد آالينده هاي هوابرد :فرايند

 است.كار به محيط  آاليندهمحل ورود  كه از فرايند جايي  :منبع

 سالگي نرسيده اند.  18كه به سن  ،افراد مذكر :جوان

 18كارگران زن كمتر از دارند و بارداريكه تمايل به زنان جوان   :زنان جوان مستعد بارداری

 سال

ادرار افراد در معرض تماس با سرب به روش  در خون يا سرب غلظت اندازه گيري  :پايش زيستي

 جذب اتمي طيف سنجي يد شده نظيرأيهاي ت

 يدأيتدر هواي تنفسي كارگران در معرض تماس به روش هاي  سرب غلظت اندازه گيري :پايش هوا

 جذب اتمي طيف سنجي شده نظير

ه روش هاي بانجام شده به منظوركاستن از ميزان تماس با سرب  اقدامات :كنترلي اقدامات

 .اجرايي، تجهيزات حفاظت فردي و رعايت بهداشت حرفه اي جايگزيني،كنترل هاي مهندسي،

 خصوصيات ذاتي سرب كه از پتانسيل آسيب رساني به سالمتي افراد برخوردار است. 1:خطر بالقوه

كه تابع شرايط استفاده از  افراد در معرض تماس با سرب سالمتي آسيب رساني به احتمال  :ريسک

 .استسرب، ميزان تماس و درجه آسيب هاي ايجاد شده 

از  گوارشي با سربتماس آلودگي دست و صورت به سرب و افزايش احتمال  2:ريسک ذاتي

 . به سرب يا لباس آلودهنوشيدني و يا استعمال سيگار با دست ، غذاصرف  طريق

 .در افراد در معرض تماس با سربخطرات بهداشتي  ارزيابي  :ارزيابي ريسک

                                                                 

1 -Hazard 

2 -Substantial Risk 



  

 

 4 صفحه  كار محيط در سرب كنترل راهنماي

:وسايل حفاظت فردی  
مقابل  كارگر درجهت حفاظت از سالمتي  كهي تجهيزات و لباس هاي 1

 استفاده مي شوند.با سرب  ريسك هاي بهداشتي ناشي از تماس

در معرض تماس با  كارگرانپزشك طب كار كه مسئول انجام معاينات پزشکي  :پزشک مسئول

 سرب مي باشد.

باليني و با روش هاي  سربتماس با  در معرض افراد سالمت وضعيت ارزيابي 2:پزشکينظارت 

 .پايش زيستي

ماشين بازديدهاي چشمي، سرويس، اقدامات اصالحي و تعميراتي بر روي بازرسي،  3:نگهداری

هم  فرايندي. بخشي از اين اقدامات توسط پرسنل و سيستم هاي كنترلي آالت و تجهيزات فرايندي

 قابل انجام هستند.

 .كارگران با ماده و نحوه كار ايمن با آن منبع اطالعاتي مطمئن در زمينه آشنايي :صفحه ايمني مواد

، كه اشتغال به اشاره به موارد زير دارد سربتماس با  افراد در معرض در 4:توجه يا معني دار قابل

 منوط به ارزيابي ريسك و رعايت اقدامات كنترلي است. كار در آنها

تماس  حد  يك دومدر غلظتي بيش از  سرب غلظت هاي هوابرد معرض درمکان هايي كه كاركنان  -

 شغلي توصيه شده باشند.

 دهاني با سرب در آنها باال است. تماسمکان هايي كه ريسك ذاتي  -

 .نفتاالت سرب و سرب آلکيل هاياحتمال تماس پوستي با با  مکان هاي  -

كه به عنوان نقطه خون و ادرارغلظت هايي از سرب در هواي محيطي يا نمونه هاي   5:عملسطح 

در معرض تماس با كارگران شروع اقدامات كنترلي محسوب مي شوند. به منظور صيانت از سالمتي 

بررسي شرايط كاري به منظور يافتن علت، بازنگري اقدامات ، به سطح عمل سرب با رسيدن غلظت

 تماس ضرورت پيدا مي كند. سطحكنترلي انجام شده و ارائه كنترل هاي جديد به منظور كاستن از 

يا ادرار )در خصوص آلکيل هاي سرب(كه كارگر ديگر و غلظتي از سرب در خون  6:تعليقسطح 

 باشد. ينمبا سرب مجاز به ادامه فعاليت و كار 

                                                                 

1 - Personal Protective Equipment 

2 - medical surveillance 

3 -Maintenance 

4 -significant 

5 - Action level 

6 - suspension level 
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 يك طول در شده برداري نمونه هواي در سرب ميانگين غلظت 1:حدود مجاز مواجهه تماسي

 .معين زماني دوره

 

 تولید سرب و ترکیبات آن -4

 استخراج از معادن سرب 4-1

ورده آتوليد و ساير فر (PbSO4)و آنژلسيت  (PbCO3)سروسيت ، (PbS)سرب از سنگ معدن گالن  

بدست مي آيند. گالن مهمترين منبع اوليه استخراج سرب است كه بيشتر به هاي آن از سرب خالص 

% توليدات سرب اوليه 71صورت ذخيره همراه با ساير كاني هايي كه حاوي روي هستند وجود دارد. 

% سرب 21حاوي  از مخلوط سنگ معدن هاي سرب و روي بدست مي آيد. سنگ هاي معدن عمدتاً

 روي  مي باشند. %31و 

 وب و پاالیش سربذ 4-2

محصول اين مرحله سرب اوليه است.  .شوداز كنسانتره)مواد تغليظ شده( توليد مي  سرب ذوب شده

 سرب ثانويه مي باشد. آنكه محصول بازيابي سرب از پس ماندهاي حاوي سرب هم انجام مي شود

 عتي و پس ماندهايدر حين فرايند هاي صنتوليد شده  پس ماندهاي ،مواد خام براي توليد سرب ثانويه

 مي باشند. سربي قديمي باطري هاي از بويژه بازيافت شده

 

  مصارف سرب و ترکیبات آن  - 5

يا به صورت  يآلياژحالت هاي خالص، سرب جهت استفاده در تركيبمهمترين  اكسيد سرب

فلز نرم و سنگين  .استفاده مي شوداي  به صورت پودري و دانه عمدتاً كهمي باشدتركيبات شيميايي 

مخازن آب، تهيه هاي سربي،  ي، ياتاقان، حروف چاپ، حفاري، لولهطرهاي با فحهصساخت سرب در 

 حروفكاري،  مهمات، لحيم ،غ(برنز و مفر)آلياژ اتومبيل سازي، ،ورقه هاي سربي اسيد سولفوريك،

، لباس هاي حفاري الستيك، پالستيك، ، كاشي، اميكسر ، ، شيشه ها، رنگ غالف كابلچاپي، 

توليد حشره كش و نيترات  سرب درات رسنآ .(1)جدولحفاظتي مقاوم در برابر اشعه استفاده مي شود
                                                                 

1 - Occupational Exposure Limits 



  

 

 6 صفحه  كار محيط در سرب كنترل راهنماي

مصرف فلز سرب در  بيشترينطور كلي ه ب استفاده مي شوند. به عنوان ماده رنگي و كرومات سرب

  .باشد ترابري و الکتريکي ميبخش 

  باطری سازی صنایع 5-1

ها،  مورد استفاده در اتومبيل هاي اسيدي باطري توليدنزديك دو سوم سرب مصرفي صرف 

هاي عظيم كامپيوتري و ارتباطي(  ها، شبکه بيمارستان)هاي برق اضطراري ها، سيستم آالت، كشتي ماشين

توليد باطري هاي الکتريکي باالترين مصرف سرب را به خود اختصاص داده است. در اين  .شود مي

در  مي شود. آنتي موان( و اكسيدهاي آن به نسبت مساوي مصرف  -صنعت سرب فلزي )آلياژ سرب

كه  سرب به صورت آلياژ در ساخت ميله و لوله و سيم مصرف مي شود در حالي ،ساخت باطري

 (PbO2)و يا اكسيدهاي خاكستري تيره آن  (Pb3O4)ه ليتاژ، اكسيد سرب قرمز اكسيدهاي آن از جمل

 مواد فعال سازنده صفحات مورد استفاده قرار مي گيرد.  عنوان به

اد با افزايش تعدبه خود اختصاص داده است به طوريکه ري بيشترين ميزان سرب دنيا را طتجارت با

ميزان حال  با اين، است درصد برخوردار 6 در حد ي از رشد ثابتطراتومبيل ها در جهان، تجارت با

طور مداوم رو به كاهش ه مصرفي در ديواره ها، شبکه و پوشش باتري ها بسرب و تركيبات سرب 

بوده است.  ها باطري و افزايش عمر سرب مصرفيري، كاهش وبوده است. علت اين امر افزايش بهره 

مصرف % سرب 81صنايع باطري سازي مهمترين منبع توليد سرب ثانويه محسوب مي شوند. بيش از 

 پااليش ثانويه بازيابي مي شود.باطري سازي در شده در 

 :  مصارف صنعتي سرب1دولج
 كاربرد صنعتي نام تركيب

اکسید سرب )لیتاژ( يا 

 سرب قرمز)سرنج(

ها، ساخت رنگ سازی،تهیه ورني و انواع جال و لعاب 

باطری سازی)مواد فعال ، الستیك،ساخت باطری های خشك

 سازنده صفحات(

 بلور سازی و لعاب های شیشه ای سیلیكات سرب

 ساخت حشره کش ها، کبريت سازی ارسنات سرب

 پیگمان های رنگ سازی سولفات و تیتانات سرب

 افزاينده عدد اکتان بنزين تترا اتیل سرب

 سازیپالستیك  بورات سرب

 لحیم کاری، تهیه وسايل و تجهیزات خانگي آلیاژ های سرب
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 مصارف سوختی 5-2

سرب در  .استفاده مي شد 1گذشته از تركيبات آلکيله سرب به عنوان مشتقات ضد ضربه  يك دههتا  

 و تسهيل در ورود ها  تر سوپاپ و باعث باز شدن بيشتر و طوالني ردك موتور مانند گريس عمل مي

به داليل بهداشتي مقدار تركيبات آلکيله در  اخير در چند سال و خروج دود از موتور مي شد. سوخت

مطالعات نشان مي داد كه به ازاي  ند.ه ابنزين كاهش و به مرور تركيبات جديدي جايگزين شد

آن در  %11گرم سرب وارد هوا مي شد كه  32/1 ،مصرف هر ليتر بنزين حاوي تركيبات آلکيله سرب

 متي جامعه را به خطر مي انداخت. سال وسطح خيابان ها تجمع يافته 

   نایع کابل سازیص 5-3

هاي زيرزميني و زير دريايي بدور از اختالالت ناشي از  كابلكه  شود باعث مي با سرب ها سيم روكش

طور قابل  صنعت كابل سازي به سرب در اهميت نسبي .كار خود بپردازنده خوردگي و رطوبت ب

 به علت توليد پوشش هاي پالستيکي است. عمدتاً مالحظه اي كاهش يافته كه اين امر

   صنایع شیمیایی 5-4

ليتاژ حل شده در محلول هيدروكسيد سديم براي جدا سازي تركيبات گوگردي بنزين پااليش شده 

ذوب  -صنايع پااليش، اسيدي ميستهاي رسوب دهنده  در دستگاه در صنعت نفت استفاده مي شود.

از سرب استفاده مي شود. سرب  محسوب مي شوند،از مسايل و مشکالت مهم  يكه خوردگي و نشت

در انواع جال و لعاب ها به صورت ليتاژ، در صنعت  ،در تهيه انواع آلياژها با آنتي موان، قلع و مس

اتاق هاي سربي در صنعت اسيد سولفوريك  ساختكبريت سازي، تهيه برخي از انواع پالستيك، در 

در تهيه ورني استفاده مي شود. در صنايع الستيك سازي از ليتاژ براي تسريع عمل سازي و باالخره 

ساخت  رسرب دو بورات  سازي از سولفات ساختمانعت در صن ولکانيزاسيون استفاده مي شود.

 تقويت شده استفاده مي شود. تركيبات پي وي سي

  سازی رنگصنایع  5-5 

از سرب  هاي مرغوب محسوب مي شوند. توليد رنگ هاي اصلي دانه كادميوم، سرب و كروم، رنگ

اگرچه توليد رنگ هاي ساختماني حاوي سرب شد. مي براي اولين بار در توليد رنگ آبي استفاده 

                                                                 

1 -Antiknock 
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رنگ هاي صنعتي و رنگ هاي  هاي رنگدانه توليد سرب در كاربردهايبعضي از كاهش يافته ولي 

 .اند ين ماندهجانش همچنان بيضد ميکروب و ضد جلبك ديواره كشتي 

هاي  زدگي آهن و اسکلت با نام تجاري ضدزنگ براي جلوگيري از زنگ اكسيد سرب يا سرب قرمز

كه در مقابل خوردگي مقاوم هستند از  هاي مخصوصي همچنين در رنگ .شود فلزي مصرف مي

ها را در برابر  اجسام و ساختمان ،يها به صورت پوشش لعاب شود. اين رنگ اكسيد سرب استفاده مي

  ها نيز استفاده مي گذاري در جاده هاي سربي براي عالمت كنند. رنگ رطوبت و زنگ زدگي حفظ مي

 د.كرومات سرب اغلب به عنوان رنگ زرد استفاده مي شو.شوند

  سازیسرامیك صنایع   5-6

ناپذير  ها براي نفوذ هاي صنعت سراميك دارد. لعاب در لعاب يزياد اكسيد سرب پودري كاربرد

روند. لعاب براي استحکام بيشتر سراميك و به وجود آمدن سطح صاف و  كردن بدنه سفال به كار مي

نقطه ذوب پائين سرب و ويسکوزيته آن باعث  .فاده مي شودتزئيني پس از پخته شدن سراميك است

مقاومت از هاي سربي  لعاب مي شود.  زيبا و سختي باالتر لعاببوجود آمدن درخشش باال و جالي 

هاي بدون سرب  لعاب برخوردار هستند.بااليي در برابر پوسته پوسته شدن و حل شدن در آب 

% باشد، 5كمتر از  موجود در لعاب كه ميزان سرب هنگامي دار هستند. تر از انواع سرب دوام كم

گرد يا ذرات شکل به  ، لعابلعاب در فرايندهاي اسپري كند.ي را ايجاد مي كمتربهداشتي خطرات 

 .شوندمي استنشاق منتشر و  ريز معلق در هوا

  صنایع شیشه سازی  5-7

شيشه هاي سربي داراي ويژگي هاي نوري، الکتريکي و پرتوزايي قابل توجه مي باشند. شيشه بلورين 

ظروف سفالي، لوازم سفره  كاري لعابعليرغم كاهش مصرف سرب در كاربرد زيادي داشته و سرب 

علت مسموميت ناشي از آن، اين صنعت از اهميت قابل توجهي برخوردار ه و چيني هاي ظريف ب

افزايش درخشش شيشه در كوره و  دماي ذوب كاستن از شيشه، صنعت سرب در اكسيد است. نقش

به نام كريستال سربي و اگر % اكسيد سرب داشته باشند 24اي اگر حداقل  د. كاالهاي شيشهش با مي

سرب زياد باعث  سند.ر % اكسيد سرب داشته باشند به نام كريستال پر سرب به فروش مي32حداقل 

 در % اكسيد سرب51حاوي  از لعاب سربي .شود بوجود آمدن خصوصيات باز تابش نور در شيشه مي

از  ،نقطه ذوب پائينا بودن ا دارلعاب سرب باستفاده مي شود.  صنعت شيشه سازي فرآيندهاي پوششي

 كند.  تغيير شکل شيشه در هنگام قرار گرفتن در كوره جلوگيري مي
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  صنعت ساختمان سازی 5-8

قسمتي از  استفاده مي شود.سازي  در صنعت ساختماناز محصوالت رشته اي، رولي و قالبي سرب 

هاي راديويي  در برابر اشعه تصدا و محافظ بندي عايق صرفسازي  در صنعت ساختمانمصرفي سرب 

از  . از ورقه هاي پالستيکي حاوي سرب در طراحي اتاق هاي اكوستيك استفاده مي شود. شود مي

و به عنوان وزنه  ها  هاي بزرگ براي جذب و از بين بردن لرزش هاي سربي در پي ساختمان بلوك

سفالت آتثبيت كننده  ه عنوانب سرب در صنعت راه سازي از تعادل در آسانسورها استفاده مي شود.

و اشعه  سرب بهترين مانع اشعه ايکساستفاده مي شود.  جهت طوالني تر كردن عمر آسفالت خيابانها

كند و به همين دليل در بخش  است و بيشترين حفاظت را در برابر اشعه ايکس و گاما ايجاد مي گاما

 ،ها وجود دارد ي و راكتورها و... در آنا هايي كه مواد هسته ها و ساختمان راديولوژي بيمارستان

 .شود مي استفاده

  سایر مصارف 5-9

از آلياژ سرب براي ساخت ياتاقان نيز . شود سرب در اسلحه سازي و ساخت حروف چاپي استفاده مي

و مقاومت در برابر فرسايش)سائيدگي(، اساس به كارگيري آلياژ  خاصيت نرم سازي .شود استفاده مي

براي باالنس كردن چرخ خودروها، ساخت باك بنزين و  سرب از فلز .استدر ساخت ياتاقان سرب 

با آنتيموان و قلع به صورت آلياژ در  سرب معموالًد. شو ها نيز استفاده مي كاري بدنه خودرو صاف

 و يا توليد بلبرينگ مورد رادياتورسازي ،در صنايع الکترونيك كاري آيد. اين آلياژها براي لحيم مي

سازي و حمل و نقل  ميزان استفاده از سرب در ساخت بلبرينگ در صنايع ماشين .گيرد استفاده قرار مي

سرب در صنايع مهندسي و  كاربردريلي و مصارف صنعتي رو به كاهش نهاده است. لحيم مهمترين 

 است.الکترونيك 
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  متابولیسم سرب  - 6

وارد  تنفسي، گوارشي و پوستيهاي  سرب از راه 

كار مستقيم با سرب، ه علت كارگران ب .شود بدن مي

كار در مجاورت بخش هايي كه با سرب كار مي 

كنند، ورود به فضاهاي محصور كه ممکن است در 

آنجا سرب وجود داشته باشد و تماس با سطوح 

آلوده به سرب در معرض تماس با سرب خواهند 

ميکروگرم  8طور متوسط   زانه بهرو .(1)شکلبود

ميکروگرم توسط غذا  21استنشاق هوا و از راهسرب 

مصرف دخانيات دريافت ق ميکروگرم سرب از طري 31تا  21روزانه   يافراد سيگار .شود وارد بدن مي

  .كنند مي

  تنفسدستگاه  راهجذب از  6-1

كارهاي داغ نظير ذوب و يا جوشکاري بر روي سرب و يا آلياژهاي فيوم هاي  سرب در حين انجام 

در حين فرايندهاي سرد نظير برشکاري، سند بالست،  سربي توليد مي شوند.گرد و غبار سرب عمدتاً

رنگ آميزي، و برداشت رنگ هاي حاوي سرب از روي سطوح با استفاده از شعله و يا تراشيدن به 

و  بودهت ؤيسرب بدون بو و غير قابل ري فيوم هاگرد و غبار و روش هاي مکانيکي توليد مي شوند. 

هواي آلوده به سرب وارد  كنند. كارگران با آنها فراهم مي تنفسي شرايط مناسبي را براي ايجاد تماس

 1سازمان بهداشت جهاني وجود  ريه ها شده و پس از جذب بالفاصله وارد جريان خون مي شود.

ميلي ليتر  111ميکروگرم سرب در متر مکعب هواي تنفسي را مسئول ايجاد يك ميکروگرم سرب در 

تنفسي بودن يا استنشاقي بودن آنها است. ذرات با قطر سايز ذرات تعيين كننده  خون مي داند.

ميکرومتر كه قادر به ورود به دستگاه تنفس هستند، به ذرات تنفسي معروف  11/1-111آئروديناميك 

ميکرومتر  11قطر آئرودينامك كوچك تر يعني حداكثر تا  ازذراتي كه  هستند. در توده ذرات تنفسي،

بوده و قادر به نفوذ به بخش هاي عميق تر ريه مي باشند. ذرات با  هستند، ذرات استنشاقيبرخوردار 

ميکرومتر قابل تنفس نبوده و به سرعت از جريان هوا جدا شده و بر كف اتاق و  111سايز بزرگ تر از 

بخش عمده گرد و غبار به لحاظ توزيع سايزي،  فرايند ته نشين مي شوند.به يا ساير سطوح نزديك 

ذرات  در گروه استنشاقي و بخش اندكي آن در گروه مواد معدني نظير سرب و تركيبات توليد شده از

كه محل تبادل هوا  از احتمال نفوذ بااليي به منطقه كيسه هاي هوايي به اين ترتيب و رفتهقرار گ تنفسي

 
 سرب با تماس هاي راه: 1شکل
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 زناي از  و بخش عمده نظر توزيع وزني، ذرات درشت، برخوردار هستند. از مي باشد، با جريان خون

 د.نمي ده  ذرات را تشکيل توده

قطر در محدوده سرب تنفس شده در هواي محيطي ذرات  از 35%حدود ،ICRPريوي  مدلبر مبناي  

در مسيرهاي تنفسي و بويژه در كيسه هاي هوايي ته نشين مي بوده و ميکرومتر  1/1 -1آئروديناميکي 

درصد  41-51ميکرومتر ميزان تجمع در مسيرهاي تنفسي را  5/1شوند. اين مدل براي ذرات با قطر 

پيشگويي مي كند. مدل ريوي پيشنهاد مي كند كه سرنوشت سرب تجمع يافته در مسيرهاي هوايي 

ختصاصي نوع تركيب سرب است. جذب سرب و تركيبات آن تنفسي وابسته به حالليت و مسموميت ا

بسيار كم  وابسته به حالليت است. نمك هاي معدني سرب، سولفيد سرب و اكسيدهاي آن معموالً

و با درجه خيلي كمتر كلريدهاي آن از ، كربنات و منوكسيد سرب محلول هستند ولي نيترات،كلرات

ربرد گسترده اكسيد سرب، بسياري از مسموميت هاي اين قاعده مستثني هستند. در عمل بواسطه كا

هاي تنفسي  اكسيد سرب مي باشد. جذب سرب به سرعت و از كليه راهتماس با صنعتي سرب ناشي از 

 مجاري بيني نيز انجام مي شود. از حتي 

  دستگاه گوارش راهاز  جذب 6-2

 سطوح وبر روي مواد غذايي، آب، لباس و ساير و انتشار گرد و غبار و فيوم هاي سرب پس از توليد

، جوئيدن ناخن يا استفاده از سيگارصرف غذا، نوشيدني و يا در صورت  اشياء ته نشين مي شوند.

شرايط الزم يا در محيط هاي تميز با دست هاي آلوده به سرب آلوده  محيط هاي در مصرف آدامس

طعم و مزه  برخي از افراد ،محيط هاي با احتمال تماس دهاني در فراهم مي شود. يبراي جذب گوارش

ن به استخوان ها پس از ورود به خوسرب جذب شده  فلزي سرب را در دهان خود احساس مي كنند.

و بافت هاي نرم بدن از جمله كبد، جائيکه به تدريج از طريق صفرا به روده كوچك و از آنجا وارد 

رخ مي و از طريق سلول هاي مخاطي روده  دوازدههمدفوع مي شود مي رسد. جذب سرب ابتدا در 

د. كمبود كلسيم و ثرند ولي پروتئين ها از مسموميت سربي مي كاهنؤچربي ها در جذب سرب م. دهد

در مواد غذايي نيز جذب سرب را افزايش مي دهند. تركيب رژيم غذايي روزانه، سن و  Dويتامين 

اندازه ذرات سرب از عوامل مهم در جذب سرب مي باشند. چربي زياد در رژيم غذايي و 

 دهد. مي افزايشمواد غذايي تمايل به جذب سرب از روده را در كلسيم و آهن كمبود
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  پوستیاز راه جذب   6-3

طوري كه آلکيل ه ب، تركيبات آلي جذب پوستي سرب و تركيبات آن ضعيف است مگر در رابطه با

آنهايي  ،تركيبات معدنيدر خصوص ها و استئارات سرب از طريق پوست سالم هم جذب مي شوند.

بودن  دارند و در صورت زخمي بااليي نظير نافتئاالت سرب امکان جذبمي شوند كه در روغن حل 

  بيشتر مي شود.  يت در پوست، ميزان جذبحساسگي يا آسيب ديد و يا وجود هرگونه

  توزیع و نگهداری سرب  6-4

ثيري بر جذب آن ندارد، يعني اينکه سرب داراي مکانيسم بازخورد نيست كه أمقدار كل سرب بدن ت

پس از جذب آن را محدود نمايد و با تکرار تماس، مقادير بيشتري از سرب در بدن جذب مي شود. 

درصد آن با نيمه عمر  91بيش از ولي  جذب، سرب در تمام بافت هاي بدن قابل رديابي است

سال در استخوان ها تجمع پيدا مي كند. تجمع سرب در بدن از دوران  بيولوژيك سال ها تا ده ها

و غلظت سرب در خون تازه متولدين  عبور كردهجنيني آغاز مي شود. سرب به سرعت از جفت 

جنين است. غلظت سرب در  -مشابه خون مادران شان است و اين مطلب بيانگر فرايندهاي تعادلي مادر

ايش مي يابد و اين بر عکس بافت هاي نرم است. اغلب بافت هاي نرم استخوان ها با گذشت زمان افز

 .با گذشت ده سال  از شروع زندگي وابستگي سني مهمي نسبت به تغيير غلظت سرب نشان نمي دهند

كه منعکس كننده تماس هاي دراز مدت سربي هستند به نظر مي رسد كه استخوان ها مخزني از سرب 

مايعات بدن و بافت هاي نرم منعکس كننده تماس هاي جاري و كوتاه  در انسان هستند، در حاليکه

توسط اريتروسيت ها حمل مي  عمدتاًسرب مدت با آلودگي هاي سربي مي باشند. در گردش خون 

پس از برابر غلظت آن در پالسما است.  16 بيش ازغلظت آن در اريتروسيت ها  بر اين اساس شود و

درصد كل سرب خون در پالسما  1-5رمز متصل شده و فقط به سطح گلبول هاي قسرب  ،جذب

% 95. اگرچه سرب مي تواند به آساني از اغلب بافت ها جدا شود ولي بيش از خواهد داشتحضور 

به صورت فسفات سرب نامحلول ذخيره مي شود. سرب به طور دائم در استخوان  هاآن در استخوان 

يا تغيير در شرايط اسيديته خون، در خون و  ظت سرببا كم شدن غل، نمانده و به تدريجباقي ها 

به جريان به خون آزاد مي شود. رژيم غذايي توام با كلسيم سبب افزايش سرب خون و كاهش  مجدداً

سرب در استخوان ها و تقليل آن در بافت  ترسيبسرب استخوان مي شود. رژيم غني از فسفات سبب 

موجب   Dهاي نرم مي شود. بين كلسيم و سرب بر سر تركيب با فسفات رقابت وجود دارد. ويتامين 

سبب كاهش سرب استخواني مي شود. به خون  اسيدوز . افزايش تجمع سرب در استخوان مي گردد
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زنند باعث آزاد شدن سرب از استخوان ها هم مي  ربازي بدن را ب -طور كلي موادي كه تعادل اسيدي

سرب در خون مي شوند. بين برداشت كلسيم و جذب و ذخيره سازي سرب ارتباط  افزايش غلظت و 

 معکوس وجود داشته و مشخص شده كه دريافت روزانه كلسيم باال، جذب سرب را كاهش مي دهد. 

  دفع سرب  6-5

 سرب 75 %كه د نقش اصلي بر عهده دارند، به طوريكليه ها و كب،جذب شدهسرب در ارتباط با دفع 

 8 %مو، ناخن، عرق و شير هم به ميزان 15 %از طريق كليه ها دفع مي شود. دستگاه گوارش جذب شده

 ثر هستند.ؤدر دفع سرب م

 

 فاکتورهای موثر بر مسمومیت  -7

  سن و جنس 7-1

 18در آستانه بارداري و افراد جوان زير زنان جوان زنان بيش از مردان مي باشد. در سرب به حساسيت 

ين افراد اجازه كار در مشاغلي نظير ساخت ي اقانونه لحاظ سال حساس تر از ساير كارگران هستند. ب

 ذوب و تصفيه سرب ندارند.  ،باطري هاي اسيدي

  تغییرات فصلی 7-2

 .استعداد مسموميت در دماي محيطي باال بيشتر از دماي معمولي است

  تغذیه 7-3

جذب سرب را كاهش مي دهند.  Dكمبود فسفر و كلسيم و آهن در غذاي روزانه و ازدياد ويتامين 

و مسموميت هاي ناشي از آن سرب جذب و يا غني از پروتئين سبب كاستن از  كم چربغذايي رژيم 

 ،هستند. رويفاكتورهاي تغذيه اي از قابليت اصالح يا تغيير مسير متابوليسم سرب برخوردار  مي شود.

ميکروالمنتي است كه از جايگاههاي جذبي مشابه سرب بر روي پروتئين حامل متالوتيونين در دستگاه 

سبب  ،رقابتي با سرب بر سر جايگاه مشترك بر روي اين پروتئين اثر گوارش برخوردار است و بواسطه

عامل كليت كننده كاستن از جذب سرب و اثرات سمي آن مي شود. اسيد آسکوربيك به عنوان يك 

با خواص آنتي اكسيدانتي سبب محافظت از سلول در مقابل استرس هاي اكسيداتيو ناشي از سرب مي 

به بررسي اثرات حفاظتي شير به عنوان كه  ، نخستين كساني بودند 1975 و همکاران   HSUشود.
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غذايي غني از كلسيم در كاهش مسموميت با سرب پرداختند. نتايج گوياي آن بود كه اثر رقابتي 

 كلسيم مانع از جذب سرب مي شوند. 

 

  اثرات بهداشتی ناشی از تماس با سرب -8

بدن وارد مقدار كمي سرب بدن محسوب نمي شود.  به طور طبيعي  عناصر ضروري مورد نياز ازسرب 

در صورتي كه سرب جذب  مشکلي ايجاد نمي كند. ب با ظرفيت دفع طبيعي بوده وكه متناسمي شود 

اغلب  شده بيشتر از ظرفيت دفعي باشد به مرور در بدن تجمع يافته و باعث ايجاد مسموميت مي شود.

  .شوند مي يعاليم باعث ايجاديا در مراحل ديررس  ،بدون عالمت بوده ها مسموميت

 مسمومیت خفیف  8-1

به ويژه كليه ها و دستگاه عصبي مركزي ء اعضاتمامي  مقدار سرب موجود در بدن زياد باشداگر 

احساس خستگي عمومي، ضعف، دردهاي عمومي، باعث ايجاد ناراحتي هايي نظير  شده و درگير

تماس  مي شوند.و يبوست  افزايش فشار خون ،سردرد، كاهش وزن، دردهاي شکمي،كم خوني

و  ضعف و ناتواني عظالني،آسيب هاي كليوي، آسيب به مغز و سيستم عصبيطوالني با سرب باعث 

  حتي ناباروري مي شود.

  طمسمومیت خفیف تا متوس 8-2

رنگ ، ناراحتي شکمي، كاهش وزن،استفراغ ،سردرد، اختالل در تمركز، اختالالت خواب، لرزش

م مسموميت ئمهمترين عالاز  (تحريك پذيري )تغييرات رفتاري، خستگي، خواب آلودگي پريدگي،

 خفيف تا متوسط محسوب مي شوند.

  مسمومیت شدید -8-3

سفتي  ،كرامپ هاي شديد، ضعف يا فلج عضالني، احساس طعم فلزي در دهاندر مسموميت شديد 

 ايجاد مي شود. يبوست، جدار شکم

   اثرات بهداشتی سرب در دوران بارداری -9

تماس تنفسي يا گوارشي زنان باردار با سرب، سبب ورود سرب به جريان خون و انتقال آن به جنين در 

جنين خواهد شد. جذب سرب در جنين به حال رشد و ايجاد اختالل در روند رشد و تکامل طبيعي 
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نان در ز حدي است كه در پايان ماه سوم بارداري به راحتي در مغز جنين قابل اندازه گيري است.

باردار در معرض تماس با سرب، اثرات نامطلوبي در توسعه و تکامل جنين ايجاد شده و نوزاداني با 

سقط غير ارادي جنين، وضع حمل پيش از  وزن كم در بدو تولد و يا عقب ماندگي هاي رشدي ديگر،

 موقع و مرگ زودرس ايجاد مي شود. 

هاي بسيار پايين سرب قرار داشته اند،  اين عوارض حتي در زنان بارداري كه در معرض غلظت 

گزارش شده است. زنان مستعد بارداري كه تا قبل از بارداري در معرض غلظت هاي بااليي از سرب 

باشند، حتي در صورت قطع تماس، بواسطه دفع بسيار آرام سرب از بدن شرايط تماسي نامطلوبي را 

زنان باردار به ويژه در چند هفته اول حاملگي كه  براي جنين در چند ماه اول بارداري فراهم مي كنند.

متوجه بارداري خود نيستند، به تماس با سرب بسيار حساس هستند، از اينرو اگر تمايل به بچه دار شدن 

مراتب را به كارفرما اطالع داده و پس از اندازه گيري سرب در خون و طبق نظر پزشك  دارند، حتماً

زنان در آستانه بارداري بايد از تماس با سرب به هر شکل ممکن  نند.طب كار  اقدام به بارداري ك

اجتناب كرده و در غير اينصورت با رعايت روش هاي كار بهداشتي و ايمن كه توسط كارشناس 

بهداشت حرفه اي اعالم مي شود،تماس با سرب را در پايين ترين حد ممکن حفظ كنند. زنان باردار، 

يد پزشك طب كار در محل فاقد تماس أيه اطالع كارفرما رسانيده و پس از تب بايستي مراتب را سريعاً

 با سرب به كار مشغول شوند.

 

 مشاغل در معرض تماس با سرب  -11

اگر غلظت سرب در خون كارگران شاغل به كار در محيطي  بدون استفاده از ماسك تنفسي، فراتر از  

 شغلي با سرب برخوردار است:مقادير زير باشد، آن شغل از ريسك باالي تماس 

ميکروگرم سرب در دسي ليتر خون براي كارگران  31ميکرومول سرب در ليتر يا  45/1 -

 معمولي

ميکروگرم سرب در دسي ليتر خون براي زنان با  11ميکرومول سرب در ليتر يا  48/1 -

 استعداد باروري

 كار در چنين مشاغلي نيازمند رعايت الزامات زير است:

 ج پايش هاي بيولوژيك قبليبررسي نتاي -1

 بررسي نتايج اندازه گيري هوا و تماس هاي تنفسي كارگران  -2
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بررسي شرايط كاري كه منجر به افزايش غلظت سرب در هواي محيط كار به بيش از يك  -3

 دوم حد مجاز، شده است.

كار در معادن سرب و روي، ذوب و پااليش سرب، بازيافت سرب، بازيافت قطعات فلزي، 

نيکي و باطري هاي فرسوده، ساخت باطري هاي سربي، شيشه و كريستال هاي سربي، ساخت و الکترو

استفاده از رنگ دانه ها، رنگ ها و لعاب هاي سربي، سازندگان گلوله و مهمات، ساخت پالستيك و 

الستيك، نقاشان صنعتي و ساختماني، تعميركاران اتومبيل، كارگران تعمير و نگهداري پل ها و سازه 

اي فلزي،كارگران ساختماني،آموزش تيراندازي و تيرانداز ها، لوله كش ها و متصل كنندگان لوله ه

ها، افسران پليس، تعميركاران رادياتور، اپراتورهاي زباله سوز، جوشکاران استيل، تراشيدن رنگ هاي 

وه لحيم كاري در گر، قديمي حاوي سرب از روي سطوح با هواي فشرده، كاردك و يا سوزاندن

 گرد و غبار، فيوم و بخارات سرب محسوب مي شوند.مشاغل با تماس معني دار با

 

  گروه های حساس به کار با سرب -11 

پزشکي خاص نظير  مشکالت، افراد با زنان جوان در آستانه بارداري، سال 18كارگران جوان زير 

صنايع و فرايندهاي زير نمي مجاز به كار در توليد مثلي، عصبي، خوني  اختالل در سيستم كليوي،

  باشند:

سنگ  ذوب و تصفيه كه نيازمند تماس نزديك با فرايندهايذوب و پااليش سرب،فرايندهاي  -1

 سرب هستند، مي باشند. درصد 5كه حداقل حاوي  يا موادي معدن و

 سربيهاي  باتريتوليد   -2

 با  سرب فلزي در بخش توليد ميله ها و صفحات سربي كار دستي -

كار دستي با اكسيدهاي سرب از جمله ليتاژ، اكسيد سرب قرمز و يا اكسيدهاي خاكستري تيره آن  -

 در بخش توليد مواد فعال سازنده صفحات سربي. 

تعمير باتري ها و صفحات سربي معيوب كه نيازمند تهيه و لکه گيري با خميرهاي اكسيد سرب -

 هستند.

 سرب هستند. درصد 5كه حداقل حاوي كار با موادي -3

 محيط هاي كاري آلوده به گرد و غبار سرب نظافت  -4
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 حد مجاز سرب و ترکیبات آن در هوای تنفسی -12

 8معدني سرب در طي يك شيفت كاري و تركيبات  سرب براي تماس تنفسي با تماس شغليحد 

ساير سازمان مي باشد.كميته فني بهداشت حرفه اي كشور و  ميکروگرم در متر مکعب هوا 51ساعته، 

 هاي معتبر بين المللي، حد مجازي براي مواجهه تماسي كوتاه مدت و سقفي با سرب ارائه نداده اند.

 عملسطح 12-1

براي تركيبات معدني سرب سطح عمل به شرح براي آلکيل هاي سرب حد عمل تعريف نشده ولي  

 زير مي باشد:

هوا براي هشت ساعت تماس تنفسي  ميکروگرم سرب در متر مکعب 31الف( غلظت سرب در هوا  

 بدون نياز به استفاده از ماسك تنفسي 

 ب( غلظت سرب در خون 

 ميلي ليتر خون 111ميکروگرم در   25زنان جوان مستعد بارداري:    -

 ميلي ليتر خون  111در  ميکروگرم 51ساير كارگران: -

 1تعلیقسطح  12-2

معرض تماس با سرب فلزي و تركيبات معدني آن به سطح تعليق براي گروه هاي مختلف كاري در  

  شرح زير است:

 درخون  براي سرب و تركيبات معدني سرب: سرب غلظت  -الف

  خونميکروگرم در دسي ليتر  21ميکرومول در ليتر  يا  97/1مستعد بارداري:  زنان جوان -

 خون دسي ليترميکروگرم در  15ميکرومول در ليتر  يا  72/1: زنان باردار و شيرده -

 خون ميکروگرم در دسي ليتر 51ميکرومول در ليتر  يا   41/2: ايركارگرانس -

 غلظت سرب در ادرار براي الکيل هاي سرب: -ب

 ادرار ميکروگرم سرب به ازاي هر گرم كراتينين 25مستعد بارداري:  زنان جوان -

 ادرار كراتينينسرب به ازاي هر گرم  ميکروگرم111: اير كارگران بالغس -

در خصوص ارزيابي مواجهه با تركيبات آلکيل سرب، غلظت كل سرب ادرار به ازاي غلظت كراتينين 

 مورد بررسي قرار مي گيرد تا اختالف در حجم هاي ادرار مختلف اصالح شود.
 

                                                                 

1 - suspension level 
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  ارزیابی ریسك -13

شناسايي مخاطرات  به منظور حصول به الزامات بهداشتي و بهبود كيفيت شرايط محيط كار نياز به

شغلي در قالبي نظام مند به نام ارزيابي ريسك مي باشد. در محيط هاي كاري كه حداقل پنج نفر 

اين اساس  انجام ارزيابي ريسك ضروري است. بر مشغول به كار با سرب و مواد حاوي سرب هستند،

ارزيابي ريسك انجام سرب ممنوع است مگر اينکه اشتغال به كار در محيط هاي با احتمال تماس با 

يد شود كه خطر خاصي سالمتي كارگران را تهديد نمي كند و يا اينکه خطراتي وجود دارد أيشده و ت

  ولي با بهره گيري از  اقدامات كنترلي شرايط محيطي به نحو مناسبي ايمن شده اند.

در اين  تصميم گيري. هدف از ارزيابي ريسك تصميم گيري در خصوص تماس هاي كارگران است 

و آيا نيازي به انجام اقدامات اصالحي  زمينه كه آيا تماس هاي كارگران از حد توصيه شده فراتر است

در قالب برنامه ارزيابي ريسك مخاطرات بهداشتي  هست يا كنترل هاي موجود كفايت مي كنند.

ر ايمن و شناسايي شده و با اجراي اقدامات اصالحي، متناسب با هر يك از مخاطرات، محيط كا

استفاده از خدمات مشاوره اي تخصصي افراد  جهت انجام ارزيابي مناسب، بهداشتي خواهد شد.

 صاحبنظر در زمينه ايمني و بهداشت ضروري است.

 اهداف حاصل از ارزیابی ریسك  13-1

 با انجام ارزيابي ريسك از دستيابي به اهداف زير اطمينان حاصل مي شود:

 منابع توليد آلودگيشناسايي فرايندها و  -

 ثر بر تماس كارگرانؤشناسايي فاكتورهاي م -

 ايجاد مبناي تصميم گيري مناسب در زمينه هاي: -

 ريسك هاي بهداشتي در كارهاي در حال انجام -

 نياز به اجراي روش هاي كنترلي و مراقبت هاي بهداشتي  يدأيت -

 سودمندي و اثر بخشي اقدامات كنترلي انجام شده يدأيت -

 نياز به اندازه گيري سرب در هواي محيط كار  يدأيت -

 نياز به اندازه گيري سرب در نمونه هاي زيستي خون و ادرار يدأيت -

 نکات مهم در انجام ارزیابی ریسك های بهداشتی کار با سرب  13-2

ارزيابي ريسك مناسب كه زمينه ساز كنترل منابع انتشار سرب به محيط و تماس كارگران مي باشد با 

 وجه به موارد زير قابل دستيابي است:ت
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 ...(.شمش، گرانول، پودر و )ورق فلزي، نوع سرب مصرفي در فرايند -

 خصوصيات بهداشتي سرب يا تركيب سربي مورد استفاده  -

مين كننده، بويژه اطالعات موجود در صفحات أاطالعات بهداشتي ارائه شده از سوي سازنده و يا ت -

 ايمني مواد

 نوع تماس )پوستي، گوارشي و يا تنفسي(، غلظت تماس و طول دوره تماس  -

 مناطق و فرايندهايي كه از سرب استفاده مي شود. -

 مقدار سرب مصرفي يا ذخيره سازي شده در انبارها يا فرايندهاي توليد -

موجود در محيط كار ميزان سرب انتشار يافته به هوا از منابع پنهان نظير انتشار مجدد از روي سطوح  -

 يا از روي لباس هاي حفاظت فردي

مقدارسرب آزاد شده به هوا بر اثر فعاليت گروهي ديگر از كارگران كه در مجاورت سايركارگران  -

 كار مي كنند.

 مقدارسرب منتشر شده به هوا از فرايندهاي تعمير و نگهداري و نظافت محيط كار   -

 ...هاي توليد به شکل زباله، پسمان و قراضه و يامقدار سرب توليد شده در فرايند -

 بخار(، حجم و دفعات انتشار  )گرد و غبار، فيوم، نحوه انتشار سرب به هوا شرايط كار و -

فعاليت هاي معمول روزانه كه از احتمال تماس باالتري با سرب برخوردار هستند نظير)كارهاي  -

 (.1تعمير و نگهداري

 ثير اقدامات كنترلي موجود در كنترل و كاهش تماس أت -

 نتايج اندازه گيري سرب در هواي تنفسي كارگران -

 سرب.هرگونه اطالعات در دسترس در خصوص نقش هر يك از فرايند ها و منابع در توليد و انتشار  -

ماس همزمان كار هم زمان با سرب و ديگر تركيبات خطرناك و ارزيابي ريسك بهداشتي ناشي از ت -

 با آنها

راه هاي تماس و ميزان تماس در هر يك از گروههاي كاري  نظير تعمير و نگهداري، اداري، نظافت  -

چي، حراست و نگهباني و افرادي كه به عنوان بازديد كننده به طور گذري و موقت از فرايند بازديد 

 مي كنند.

سال و خانم هاي جوان در آستانه  18گروه هاي كارگري خاص، تعداد كارگران جوان زير  -

 ساعات كار روزانه و ايستگاه هاي كاري بارداري،

                                                                 

1 - maintenance 
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برآوردي از تماس احتمالي كارگران و هر يك از گروه هاي كاري با توجه به كنترل هاي موجود  -

 در محيط

 اس. ثير نحوه انجام كار بر حجم هواي تنفسي و بر ميزان تمأبررسي نحوه انجام هر يك از كارها وت -

 حدود تماس شغلي، سطح عمل و سطح تعليق تدوين شده  براي سرب  -

 مقايسه بين مواجهه تماسي تخمين زده شده با حدود مجاز تماسي -

نتايج حاصل از اندازه گيري سرب در ادرار و خون  كارگراني كه به نحوي در معرض تماس با  -

 سرب هستند.

 شتي ناشي از تماس با سرب و غلظت هاي خوني آننظر پزشك طب كار در  زمينه اثرات بهدا -

 هر گونه اطالعات اضافي جهت تکميل فرايند ارزيابي خطر. -

 بازنگری برنامه ارزیابی ریسك   13-3

نتايج حاصل از ارزيابي ريسك بايد به عنوان مدرك زنده مورد بازبيني و به روز رساني قرار گيرند. 

بين بازنگري هاي بعدي وابسته به نوع ريسك هاي بهداشتي، ميزان زمان انجام اولين بازنگري و فاصله 

 تغيير در مواد مصرفي يا فرايندهاي كاري و قضاوت كارفرما است.

 است: بازبيني و بازنويسي برنامه ارزيابي ريسكدر موارد زير نياز به 

 ت:شواهدي به شرح زير كه نشان دهنده عدم اعتبار ارزيابي ريسك قبلي اس الف( وجود

 نتايج حاصل از آزمايشات دوره اي و تست هاي كنترل هاي مهندسي -

 نتايج حاصل از اندازه گيري تراكم سرب در هواي تنفسي كارگران -

 نتايج حاصل از مراقبت هاي پزشکي و اندازه گيري غلظت سرب در خون يا ادرار كارگران  -

در خصوص عملکرد نامناسب سيستم گزارش سركارگران، مسئول ايمني و بهداشت و يا كارگران -

 هاي كنترلي

 انتشار اطالعات جديد در زمينه ريسك هاي بهداشتي -

نظير استفاده از مواد جايگزين، اصالح يا  كاري شرايط و فرايندهاي قابل توجه در ايجاد تغييرات ب(

 تغيير كارخانه و كنترل هاي مهندسي كه سبب ايجاد تغيير در تماس با سرب مي شوند. 

پ( تغيير فرايند يا روش هاي كاري نظير افزايش دماي ذوب، تغيير در شکل فيزيکي سرب مصرفي و 

يا تغييرات  جدي در سيستم هاي تهويه موضعي، افزايش حجم و يا نرخ توليد، عدم تغيير در نيروي 

 ثر هستند.ؤبر ماهيت خطر م انساني متناسب با افزايش نرخ و حجم توليد،كه احتماالً
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سال يك بار مورد بازنگري قرارگيرد. اگر ارزيابي قبلي  5ور كلي ارزيابي ريسك بايد حداقل هر به ط

ثر ؤهمچنان معتبر باشد و تغييري در شرايط يا محيط كار ايجاد نشده و اقدامات كنترلي اجرا شده م

د كه اين باشند فقط تاريخ بازنگري جديد بر روي ارزيابي قبلي ثبت و در مقدمه مستند ذكر مي شو

 بازنگري همچنان قابل قبول است.
 

   ی تنفسیهوا اندازه گیری غلظت سرب در -14

از اينرو در محيط هاي  گرد و غبار و فيوم هاي سرب  به راحتي از راه تنفس در بدن جذب مي شوند،

به عنوان جزء مهمي از ، پايش هوا كاري كه كارگران در معرض گرد و غبار و فيوم هاي سرب هستند

پايش هوا در تعيين نوع و تراز آلودگي و درجه كنترل اهميت پيدا مي كند. برنامه ارزيابي ريسك 

ريسك مورد نياز بسيار مفيد است. براي مثال اگر نتايج اندازه گيري سرب در خون كارگران نشان 

رب در هوا نشان دهنده پايين دهنده تماس باالي كارگران با سرب باشد ولي نتايج اندازه گيري س

بودن غلظت آلودگي در هواي محيطي و ايمن بودن محيط كارباشد، اقدامات كنترلي بايستي بر كنترل 

 بر جذب پوستي متمركز شود.  تماس گوارشي و احياناً

واضح هستند اولويت بايد به  در محيط هايي كه ريسك هاي بهداشتي ناشي از تماس با سرب كامالً 

كننده وجود مشکل  تأييدريسك داده شود تا به اندازه گيري غلظت سرب در هوا كه بيشتر كنترل 

 است.

 هوا عبارتند از: اندازه گيري برخي از موقعيت هاي نيازمند 

شرايط يا مواد جديد و ، هنگامي كه اطالعات اندكي در زمينه ريسك تماس ناشي از فرايند -

 .وجود دارد جديد

به لحاظ با سرب فرايندهايي كه به طور اتفاقي انجام مي شوند و يا تماس تنفسي كارگران  -

 غلظت، دفعات و يا طول دوره تماس تغيير مي كند.

 ارزيابي سودمندي سيستم هاي كنترلي جديد و يا موجود -

با  كنترل تماس تنفسي كارگران با وسايل حفاظت تنفسي انجام شده است تامحيط هاي كه  -

 .كنترلي ساير روش هاي  فاده ازاست

ريسك هاي بهداشتي تا حد زيادي با بهره گيري از كنترل هاي مديريتي محيط هايي كه  -

 نظير روش هاي كار ايمن و يا سيستم هاي كاري نظير چرخش شغلي اصالح شده باشد.
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 تبط با تماس با سرب در كارگرانعالئم باليني مروجود -

 ه فراتر از حدود قابل قبول.بافزايش نتايج پايش هاي زيستي  -

دهنده اختالل در عملکرد سيستم هاي  نشان هته نشيني گرد و غبار سرب در محيط كارك -

 كنترلي بواسطه نگهداري ضعيف باشند.

ثير أت كارگران تنفسيتماس در روش هاي كار كه بر  فرايندي و يا تغيير اتاصالحانجام  -

 گذار هستند.

  از هوانمونه برداری اصول کلی  14-1

غلظت سرب و تركيبات سرب در  ارشناس واجد صالحيت انجام مي شود.نمونه برداري هوا توسط ك

به منظور  است. هواي محيطي محل كار باالتر از غلظت سرب در  منطقه تنفسي كارگران معموالً

 برداري فردي نمونه ه امکانموقعيت هائي ك با سرب، در كارگرانتنفسي  ميزان تماس ارزيابي

 زمينه غلظت تعيين براي برداري نمونه نوع محيطي)ثابت( انجام مي شود. اين برداري نيست، نمونه

عيين ت ،مهندسي هاي كنترل يرسيستم تهويه يا سا يياكار تعيينا هدف ب كار محيط هواي در سرب

 كمترين كه شود طراحي طوري بايد برداري نمونه روش. دارد كاربرد بعامن از سرب انتشارميزان 

جمع آوري شده ضمن  هاي نمونه كاري كه انجام مي دهد ايجاد كند. و كارگر براي را مزاحمت

. دنباش سازگار اي تجزيه روش باتماس تنفسي كارگران در حين كار باشند  شرائط نمايانگرآنکه بايد 

 تکرار و زمان مدت، ارزيابي مورد كار اهيتم نظير كاربردي مالحظات بايد برداري نمونههنگام  رد

با حد  شده آوري جمع سرب مقدار تناسب از اطمينان حصول منظور به. شود توجه كاري هاي فعاليت

 اقعيدر مو باشد. طوالني كافي حد بهبايد نمونه برداري  دورهتشخيص تجهيزات آزمايشگاهي، طول 

 نقدرآ را نبايد برداري نمونه  زماني دوره شود، مي بيني پيش هوابرد ذرات از بااليي هاي غلظت كه

 ،هدف هنگامي كه شود. فيلتر وير بر سرب ذرات اضافي بار ايجاد به ه منجرك كرد انتخاب طوالني

 جمع، شود مي بيني پيش بر روي فيلتر اضافي بار يجادا واست  كاريشيفت  يكاز  برداري نمونه

 در و كارگر تنفسي در منطقهبايد  بردار نمونه .شوند انجام متوالي صورت هايد بب ها نمونه آوري

 بهبايد  برداري نمونه پمپ .شود متصل كارگر يقه به كارگر، مثالً بيني و دهان به مکان نزديك ترين

 كه مزاحمتي در كار كارگر ايجادگيرد  قراركارگر  جيب در به نحوي يا، شود متصل كارگركمربند

 از كارگر تماس ارزيابي براي باشد نداشته وجود فردي برداري نمونه امکان كه صورتي در نکند.

 در االمکان حتي و كارگر نزديکي در بردار نمونه منظور به اين. مي شود استفاده محيطي برداري نمونه

به منظور . (2)شکلدارد وجوددر آن مکان  كارگر تماس احتمال بيشترين كه شود مي داده قرار مکاني
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 به اي كره نيم تنفسي، منطقه :2شکل

 صورت مقابل در متر سانتي 31 شعاع

 بين كه فرضي خط مركزيت به كارگر

 .است شده كشيده گوش دو

از فرآيند كار انتخاب شود به  نمونه برداري بايد به اندازه كافي دورانجام نمونه برداري محيطي، مکان 

در مواردي  قرار نگيرد. ثير انتشار سرب از منابع انتشارأتحت ت نحوي كه نتايج به دست آمده مستقيماً

كه كارگران در گروه هاي كاري مشابه كاري مي كنند، نمونه برداري فردي از گروه هاي مشابه 

كفايت مي كند. گروه هاي مشابهي كه يك كار را در اتاق ها و يا ساختمان هاي مختلف انجام مي 

طور اتفاقي دهند، به عنوان گروه هاي كاري مستقل و مجزا بررسي شده و از هر گروه افرادي به 

به انتخاب مي شوند. تعداد افرادي كه از هر گروه جهت نمونه برداري فردي انتخاب مي شوند، وابسته 

نفر فرد در معرض  11ولي نبايد كمتر از يك نفر به ازاي هر شرايط و حاالت مختلف كاري است 

  تماس باشد.

ارزيابي غلظت متوسط وزني زماني هشت ساعتي سرب و ارزيابي مواجهه تنفسي كارگران بايد بر 

مبناي روزهايي كه غلظت آالينده در باالترين حد ممکن است و براي انواع مشاغل انجام شود تا بر 

به تصويري واقعي تر از ريسك هاي بهداشتي در محيط كار براي هر شغل دست مبناي آن به توان 

 يافت. 

نوسانات غلظت آلودگي سرب در هواي محيط كار بواسطه تغيير در فرايند توليد، كار و ساير شرايط 

محيطي امري طبيعي بوده و بر اين اساس نمي توان به استناد نتايج يك نمونه برداري مقطعي قضاوت 

نمونه كارفرما موظف به تهيه حداقل يك قطعي در خصوص مواجهه تماسي فرد داشت. بر اين اساس، 

ساعت كار مداوم( فردي در  7جامع )حداقل براي 

 يك شيفت كاري براي هر گروه شغلي است.

  استراتژی نمونه برداری 14-2

در فرايندهاي توليد، طيف وسيعي از كارها و 

وظايف وجود دارندكه هر يك از شرايط تماسي 

خاص خود برخوردار هستند، از اينرو طراحي 

شرايط موجود به  با توجهاستراتژي پايش مي بايست 

در فرايند ها و فعاليت هاي در حال انجام در آنها 

انجام شود. انجام نمونه برداري هوا بدون برنامه ريزي 

 قبلي، موجب تهيه حجم زيادي از اطالعات گاهاً

ثير چنداني در صيانت أناقص و متناقض مي شودكه ت

مهمترين از سالمتي كارگران نخواهد داشت. 
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يي كه در طراحي استراتژي نمونه برداري هوا بايد مورد توجه قرار گيرند به شرح زير مي فاكتورها

  :باشند

 فيوم سرب بويژه سايز ذرات و خصوصيات فيزيکو شيميايي گرد و غبار -1

 محل يا موقعيت منابع مختلف انتشار آلودگي -2

 مختلف بعاآزاد سازي آالينده از من سرعت و نرخ، طول دورهغلظت،  -3

 طراحي فرايند هاي كاري و اقدامات كنترلي موجود -4

 .در فرايند هاي توليد همراه با تعداد دفعات رخداد هر كدام عمولنوسانات يا تغييرات م -5

 سرب با توجه به محل كار كارگر ذرات نوع و موقعيت هر يك از منابع انتشار  -6

 در محل آلوده انمدت زمان حضور كارگر -7

 كارگر بركار يا فرايند در حال انجامكنترل  نحوه نظارت و -8

ثير گذار نظير دما و رطوبت و غيره بر أثير تهويه موضعي يا عمومي و ديگر پارامترهاي محيطي تأت -9

 نحوه انتشار آالينده ها به محيط  

ي كاري و تماسي و نمونه برداري بايد به نحو مناسبي تمامي فعاليت ها، الگوها ،با توجه به موارد فوق

 . شامل شودثير روز و شب را بر غلظت آلودگي أهرگونه تغييرات احتمالي و حتي ت

 روش اندازه گیری سرب در هوای تنفسی 14-3

% اطمينان از صحتي در 95كارفرما بايد از روشي براي اندازه گيري و آناليز سرب استفاده كند كه با 

اندازه گيري سرب  ميکروگرم در متر مکعب هوا( برخوردار باشد. 51غلظت مجاز سرب ) ±%21حد 

و تركيبات آن در هواي محيط كار يا منطقه تنفسي كارگران به روش استاندارد ملي ايران به شماره 

انجام مي شود. در اين روش حجم معيني هوا از منطقه تنفسي كارگران يا هواي محيط كار، با   9545

استر  غشايي تفاده از پمپ نمونه برداري جمع آوري مي شود. هواي جمع آوري شده از ميان فيلتراس

عبور داده مي شود تا ذرات سرب و تركيبات سرب جمع آوري شوند. سپس با بهره گيري از  سلولزي

روش هاي انحالل مناسب، نمونه جمع آوري شده بر روي صافي حل گرديده و سرب آن استخراج 

د. تعيين مقدار سرب موجود در نمونه با توجه به غلظت آن با استفاده از اسپکترومتري جذب مي شو

 اتمي شعله اي يا كوره گرافيتي انجام مي شود.

ميکروگرم سرب در نمونه هاي جمع آوري شده بر سطح فيلتر، با  211تا  1جرم هاي  گيري اندازه

 داخل به نمونه حاوي محلول در اين روش بهره گيري از روش جذب اتمي شعله اي انجام مي شود.

 پاشيده توخالي كاتد المپ به مجهز اتمي جذب اسپکترومتر دستگاه يك استيلن -هوا اكسنده شعله
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 از حاصل جذب با مقايسه گيرد. مي انجام نانومتر 283موج  اندازه گيري جذب در طولمي شود. 

 سرب مقدار تعيين دقيق. شود مي غلظت سرب موجود در نمونه محاسبه ،كاليبراسيون منحني با آناليز

، با بهره است ميکروگرم سرب در نمونه 211تا  1در حد  درآنها سرب غلظت كه هايي محلول در

 محلول از مشخصي مقادير به اين منظور روش جذب اتمي كوره گرافيتي انجام مي شود.گيري از 

 به شدن خاكستر و شدن خشك از مراحل پس نمونه شود. مي تزريق گرافيتي كوره به آزمون

نانومتر اندازه گيري  283شده و ميزان جذب در طول موج  تبديل اتمي بخار به الکتروترمال روش

بر حسب ميکروگرم سرب در متر  موجود در هواي تنفسي يا هواي محيط كار مقدار سرب مي شود.

 مکعب هوا گزارش مي شود. 

براي تترااتيل سرب و  2533استاندارد نايوش  استفاده از تنفسي با آلکيل هاي سرب با تماسارزيابي 

 شود. مي براي تترا متيل سرب انجام 2524روش 

  اندازه گیری سرب در هوای تنفسی تفسیر نتایج 14-4

الکيل هاي سرب  ءتنفسي كارگران با سرب و يا تركيبات سرب به استثنا تماسدر خصوص ارزيابي 

 8زماني  -با سرب هستند، ابتدا غلظت متوسط وزني تماسكه روزانه به مدت چند ساعت در معرض 

با حد مجاز توصيه شده مقايسه شده و  محاسبه مي شود. نتايج حاصل ساعتي، تماس تنفسي كارگران

 تنفسي با سرب معني دار تماس، ، از يك دوم حد توصيه شده بيشتر شودتماسدر صورتي كه ميزان 

 نجام اقدامات زير است:نياز به ابوده و 

 علت باال بودن غلظت آلودگيتعيين نظرو كارشناسان فرايندي با هدف  صاحبافراد مشورت با  -

اطمينان از اينکه سيستم هاي كنترلي موجود به درستي و  به منظورات كنترلي بررسي مجدد اقدام -

 در حدود تعريف شده كار مي كنند.

وسايل حفاظت تنفسي به عنوان يك راه حل موقتي تا زمان برگشت  استفاده ازبررسي نياز به  -

 شرايط به حالت عادي

 اطالع رساني نتايج به كارگر -

به منظور كنترل تماس تا كمتر از حد مجاز به كارگر و استفاده از آموزش اقدامات اصالحي الزم  -

 ماسك هاي تنفسي مناسب

 تصميم گيري سريع در خصوص اجراي اقدامات كنترلي مناسب -

 نتايج اندازه گيري قبلييد أيت انجام نمونه برداري هاي بعدي با هدف -

 پزشکي مراقبت هاي نجاما -
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 هوای تنفسی اندازه گیری سرب درفواصل انجام   14-5

ها در فواصل ساليانه انجام مي  بود اندازه گيريتوصيه شده  اگر نتايج پايش هوا كمتر از حد عمل   -

 .شوند

 يا فراتر از حد عملعمل  دهنده غلظت سرب در هواي محيطي در حد ندازه گيري اوليه نشانااگر  -

به تکرار اندازه گيري ها  موظف كارفرماولي كمتر از حد مجاز بود ، ميکروگرم در متر مکعب هوا 31

كارفرما بايد بر اين اساس اقدام به تکرار اندازه گيري ها تا زماني كه نتايج مي باشد. هماه 6در فواصل 

كمتر از حد عمل  از يکديگر انجام مي شوند روز 7در فواصل كه  بار اندازه گيري متوالي 2حداقل 

 نمونه برداري نمي باشد. انجامنيازي به  ديگر ،. تحت اين شرايط، نمايدباشد

كارفرما ،باشد ميکروگرم بر متر مکعب هوا 51 بيشتر از حد مجاز توصيههوا، گر نتايج اندازه گيري ا -

به موظف در اين حالت كارفرما مي باشد.ماه يا فصلي  3تکرار اندازه گيري ها در فواصل موظف به 

روز  7پايش متوالي در فاصله  2دارد تا زماني كه نتايج حداقل ادامه اندازه گيري در دفعات مورد نياز 

 6در فواصل هر  ها باالتر از حد عمل باشد. در اين حالت اندازه گيري از يکديگر كمتر از حد مجاز و

 ماه تکرار خواهند شد.

ي محسوس تغييرشاغل به كار در فرايند هرگاه در فرايند توليد، كنترل هاي موجود و يا در پرسنل  -

هر  به يا ،اضافي با سرب شود تماسدر الگوهاي تماس و يا  تغيير جادايسبب  ايجاد شود به نحوي كه 

 ،هاي اضافي با سرب شده اندتماس دليل ديگري كارفرما اعتقاد دارد كه اين تغييرات  منجر به ايجاد 

 نياز به انجام اندازه گيري هاي اضافي است.

   نمونه برداری هوانگهداری اطالعات   14-6

سال و يا حداقل به اندازه طول دوره خدمتي  41حاصل از نمونه برداري هوا بايد به مدت  نتايج

 اين اطالعات مشتمل بر موارد زير هستند:  سال نگهداري شوند. 21كارگران به اضافه 

 نام و نام خانوادگي و شماره پرسنلي كارگر مورد پايش  -

 تاريخ نمونه برداري، طول دوره نمونه برداري، محل نمونه برداري  -

 توصيف كار كارگر و ساير كارگران در معرض تماس -

 ثر بر مواجهه تماسي كارگر در زمان نمونه برداري.ؤمحيطي م شرايط -

 روش نمونه برداري و آناليز نمونه ها  -

 نتايج  حاصل از نمونه برداري  -

 ش هاي كنترلي به كار رفته در محيط كار در زمان نمونه برداريسيستم ها و رو -
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 اظت تنفسي استفاده شده در زمان نمونه بردارينوع وسايل حف -

روز كاري از تاريخ دريافت نتايج نمونه بردراي هوا، نتايج را به  15كارفرما موظف است در مدت -

 طور مکتوب به اطالع كارگران برساند.

فعاليت شركت كارفرما موظف به ارسال پرونده هاي پزشکي به سازمان هاي در صورت خاتمه  -

 مسئول است.
 

  کنترل تماس با سرب در محیط کار -15 

ثر براي حذف و يا كاستن از ريسك تماس با سرب است. ؤكنترل تماس به معناي استفاده از اقدامات م

از تماس با سرب است. در  بهداشتي ناشي هاي در اين مسير هدف اصلي حذف هر گونه ريسك

را با توجه به شدت خطر،  تماسي جاهايي كه حذف تماس امکان پذير نباشد مي بايست ريسك

در دسترس بودن روش هاي كنترلي، هزينه هاي حذف و يا اصالح ريسك تا  اطالعات در اختيار،

عملي كاهش داد. در برخي از موقعيت ها نياز به استفاده همزمان از دو يا چند  ممکنپايين ترين حد 

اقدام كنترلي براي حذف و يا كاستن از ريسك مواجهه است. اقدامات كنترل ريسك بايد به عنوان 

جزئي از فرايند طراحي و يا به عنوان جزئي از تغييرات در محيط كار در نظر گرفته شود از اينرو اعمال 

كه تماس كارگران شودمطمئن  بايد كارفرما ها پس از انجام تغييرات در محيط كار توصيه نمي شود.آن

، تا حد امکان كنترل امکان پذير نيست اتيعمليفني يا به داليل  كه جاهاييدر با سرب كنترل شده و 

 انتشار رسانيبه حداقل و در غير اينصورت  انتشار جلوگيري از ،اولويت كنترلي بهترين شده است.

در صورتي كه  ،هوا كردنمونه برداري به اين منظور ابتدا بايد اقدام به  .مي باشدسرب به هواي تنفسي 

بود و يا اگر تماس از هر راهي منجر به  افزايش  توصيه شدهعمل هوا بيش از حد در غلظت سرب 

 است.  تماسشده بود نياز به ارائه برنامه كنترل كارگران  خونسرب درغلظت 

به طور اتفاقي بيشتر از تماس شغلي باشد يا غلظت  حد مجاز اگر غلظت سرب در هواي تنفسي كمتر از

با اجراي اقدامات علت افزايش غلظت مشخص و تماس شغلي شده باشد ولي بالفاصله  حد مجاز

 د.نيازي به استفاده از روش هاي كنترلي نمي باشتلقي مي شود و اصالح شده اصالحي، وضعيت 

تماس  انتشار و فرايندهايي كه منجر به تمامي با قبل از هر چيز بايد ،كنترل مناسبدستيابي به  به منظور

نظير ساخت لوله هاي پي وي سي، اليه برداري  بسياري از فرايندها، در .شد آشنا،با سرب مي شوند

انتظار استفاده از رنگ هاي قديمي و يا  آناليز حرارتي نمونه هاي سنگ در محيط هاي آزمايشگاهي 
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ولي با اندكي بررسي فرايند و يا بررسي متون علمي متوجه مي شويم كه از سرب  سرب نمي رود

  .(3)شکلاستفاده مي شود
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 سرب حاوي قديمي هاي رنگ برداشت

 
 سنگ هاي نمونه حرارتي درآناليز سرب كاربرد

 
 

 توليد فرايند با كامل آشنايي:3شکل
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به ترتيب اولويت عبارتند از حذف، جايگزيني، جداسازي و كنترل روش هاي كنترل تماس با سرب 

قابل استفاده هستند. پس از اعمال كنترل هاي فوق  نيز هم با هاي مهندسي كه  به صورت تركيب

استفاده از تجهيزات حفاظت  با و در نهايت 1از كنترل هاي اجرايي گيري هبهرريسك هاي باقيمانده با 

 .شدكنترل خواهند  و رعايت بهداشت فردي فردي

  حذف سرب از فرایند 15-1

سبب مي كه سرب از فرايند مي باشدحذف ثرترين و بهترين روش حفاظت از سالمتي كارگران ؤم 

رادياتورهاي از براي مثال، استفاده  تماس با سرب انجام شود. فاقد ريسك و خطر طيدر محي كار شود

به جاي استفاده از رادياتورهاي مسي با مخزن  در صنعت خودروسازي آلومينيومي با مخزن پالستيکي

اي كلسيم/ روي به جاي پايدار كننده هاي با پايه استفاده از پايدار كننده ه ،لحيم كاري شده با سرب

محسوب مي  توليد و محصول مثال هايي از حذف سرب از فرايند سرب در محصوالت پي وي سي

 شوند.

  جایگزینی 15-2

سرب در گروه سرطانزاي انساني احتمالي و با اثرات احتمالي بر دستگاه توليد مثل طبقه بندي شده 

 در غير اين صورت بايد مصرف  ،در اولويت قرار گيرد مواد كم خطر تر بايد جايگزيني ، از اينرواست

كارفرمايان بايستي در اولين فرصت نسبت به جايگزيني . تا كمترين حد منطقي كاهش دادسرب را 

حاوي  حاوي سرب كمتر يااقدام كنند در غير اين صورت از مواد  با مواد فاقد سرب مواد حاوي سرب

 ناشي از تماس با خطرات بهداشتي  به اين ترتيب د.نكناستفاده  ا حالليت پايين ترب يتركيبات سرب

بر ساخته شده با ياتاقان هاي  يجايگزيني ياتاقان هاي سرب به حداقل خواهند رسيد. يا و حذفسرب 

 جايگزيني رنگ هاي ،جايگزيني رنگ سفيد پايه سربي با رنگ سفيد پايه دي اكسيد تيتانيوم ،پايه قلع

به جاي  شکل دوغابهسرب، استفاده از لعاب پايه سربي به 2 %سرب با رنگ هاي حاوي 21%حاوي

نمونه اي از روش هاي جايگزيني محسوب استفاده از مواد پودري به منظور كنترل انتشار گرد و غبار 

 . (4)شکلمي شوند

  

                                                                 

1 Administrative Control 
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 اوليه مواد مخزن به سرب خشك پودر تخليه حين در غبار و گرد انتشار: قبل

 
 

 اوليه مواد مخزن به سرب پودر و آب مخلوط  تخليه حين در غبار و گرد انتشار كاهش: بعد 

 
 
 

 انتشار كنترل منظور به پودري مواد از استفاده جاي به دوغابه شکل به لعاب از استفاده: 4شکل

 غبار و گرد
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كه مواد جديد اطمينان حاصل شود بايستي با مراجعه به صفحات ايمني مواد، جايگزينيانجام پيش از 

 مشکالت بهداشتي جدي تري نسبت به سرب ايجاد نمي كنند. 

  کنترل های مهندسی 15-3

تماس با گرد و غبار در معرض در سال روز  31حداقل به مدت انكه كارگر محيط هاي كاريدر 

از كنترل هاي با بهره گيري كارفرما مي بايست  هستند، مجازباالتر از حد ي ت هايظغلسرب در 

ميکروگرم در متر مکعب هوا  211به كمتر از  در هواي تنفسيغلظت سرب  كاستن ازاقدام به مهندسي 

به منظور كاستن از غلظت به مي توان ميکروگرم در متر مکعب هوا  211. در غلظت هاي كمتر از كند

از تركيبي از كنترل هاي مهندسي،  ي تنفسيميکروگرم در متر مکعب هوا 51مجاز از حد كمتر

اجراي كنترل هاي مهندسي نيازمند بررسي دقيق فرايندهاي  كرد.استفاده ماسك هاي تنفسي اجرايي و 

توليد بوده و در مواردي توجيه دارد كه امکان جايگزيني سرب و مواد حاوي سرب با تركيبات كم 

كنترل هاي مهندسي از نوع كنترل هاي فيزيکي هستند كه با كنترل انتشار  خطر تر وجود ندارد.

فيوم و يا ميست  به محيط كار و  آلودگي در نزديك ترين نقطه به منبع مانع از از انتشار گرد و غبار،

در ذيل به برخي از  بالطبع باعث كاستن از تراز آلودگي محيطي و تماس هاي كارگري مي شوند.

در هواي تنفسي محيط هاي شغلي سرب غلظت كنترل هاي مهندسي به منظور كاستن از  ترين متداول

 مي پردازيم. 

 محصورسازی  15-3-1

با كار با سرب و مواد حاوي سرب بايد تا حد امکان محصور و محدود به جاهاي تعريف شده شود. 

كه مسئول توليد و انتشار آلودگي  يا سيستم جابجايي موادفرايند  ، كارگر،اركمحصورسازي كامل 

 تمامي كارگران حذف و يا به حداقل نفسيت تماس ،هستند ضمن جلوگيري از انتشار سرب به محيط

براي برخي از كارگران شود  تماسممکن است منجر به كاهش  ،محصور سازي جزئي رسيد. خواهد

ل فرايند ذوب و انتقال مذاب توام براي مثا ولي منجر به كاهش مواجهه براي تمام كارگران نمي شود.

اتاق كنترل  ساخت با انتشار فيوم و استرس هاي گرمايي است و نيازمند نظارت مداوم بر فرايند است. با

و نظارت مجهز به سيستم تهويه مي توان ضمن كنترل دقيق فرايند از تماس با فيوم ها و استرس هاي 

 .  (5)شکل ثري كاستؤگرمايي به نحو م
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 فيوم انتشار محل در  فرايند بر نظارت: قبل

 
 

  هويه داراي  اتاق از فرايند بر نظارت: بعد

 
 
 

 بهره با گرمايي هاي استرس كنترل و تنفسي تماس كنترل با توام فرايند، بر مناسب نظارت: 5شکل

 مناسب تهويه داراي كنترل اتاق از گيري
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 ظروف در سرب به آلوده مواد و ضايعات نگهداري با سرب انتشار از پيشگيري: 6شکل

 دربسته

 

پيشگيري از پخش و انتشار سرب كاربردهاي روش محصور سازي در زمينه كنترل و برخي از 

 :به شرح زير مي باشدكار  در محيط

 (6)شکل نگهداري پسمان هاي سربي در ظروف دربسته -

 استفاده از سيستم هاي تهويه مجهز به سيستم  غبار گير -

 جلوگيري از انتقال ناخواسته سرب به خارج از محل كار توسط كارگر با لباس و بدن آلوده  -

سيسات شستشو، دوش و تعويض لباس به نحوي كه كارگران بدون عبور أمکان يابي محل ت -

 از بخش رفع آلودگي امکان ورود به ساير نواحي تميز را نداشته باشند.
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 سيستم تهويه موضعي 15-3-2

سيستم تهويه تهويه موضعي امکان كنترل انتشار سرب و تركيبات آن را در منبع توليد فراهم مي كند.   

موضعي مناسب با كمترين تغيير و تداخل با فرايندهاي كاري و بدون انتقال آلودگي ها از منطقه 

به اين ترتيب ثر قادر به جمع آوري گرد و غبار يا فيوم هاي سرب بوده و ؤتنفسي كارگر، به نحو م

طراحي سيستم تهويه  .مي شود نتقال گرد و غبار و فيوم هاي سربي به ساير نواحي كاريمانع از ا

منابع انتشار خيلي بزرگ، براي يك فرايند بي توجه به ارزيابي هاي اوليه كار صحيحي نيست. موضعي 

در  تعدد و منابع متحرك با بهره گيري از سيستم تهويه موضعي قابل كنترل نمي باشند.منابع كوچك م

با  كهاست  آنقدر زيادتوده آلودگي  و سرعت ابعادتوده آلودگي،  آالينده در غلظتبرخي از موارد 

ي ها، در اين موارد كارفرما بايد ساير گزينه مي باشدقابل كنترل ن موضعي سيستم تهويه بهره گيري از

 آلودگي ، حذف منابع آلودگي و يا كاستن از ابعاد منابع انتشارنظير جداسازي يا محصورسازيكنترلي 

با توجه به اينکه ذرات معلق سرب در محدوده ذرات استنشاقي هستند، توده آلودگي را دنبال كند. 

در چنين  مي شود.ناخواسته كارگران فراهم تماس براي  يت بوده و شرايط مناسبؤيغير قابل ر عمالً

مي توان شکل، سايز، سرعت و ، دودافزودن يا و  بهره گيري از المپ هاي تيندال نوري با محيط هايي

  .(7شکل) را مشاهده كردجهت حركت توده گرد و غبار 

  

انتشار آلودگي در حين لحيم كاري در شرايط 

 روشنايي تيندال

انتشار آلودگي در حين لحيم كاري در شرايط 

 روشنايي معمولي
 

 معمولي روشنايي شرايط در كاري لحيم حين در تنفسي منطقه به  سرب هاي فيوم انتشار:  7شکل

 نوري تيندال و
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برای صنايع در معرض تماس با  سيستم تهويه موضعي طراحينکات مهم در   15-3-3

 سرب 

 كارا با توجه به پارامترهاي زير امکان پذير است: ثر وؤطراحي سيستم تهويه م 

 توليد و منتشر مي شوند. فيوم هاييگازها، بخارات، گرد و غبار و چه  -

 .هواي محيطيهاي  جريان آلودگي همراه با توده نحوه حركت و انتشار -

 .بع انتشار آلودگي هستندامنداراي فرايندهايي كه  -

 ويژگي هاي كاري آنها در كنار منابع انتشار آلودگيخصوصيات و تعداد كارگران و  -

 كنترل مورد نياز و ميزان  كار غلظت آلودگي در محيط -

 منبع انتشار آلودگيآزادسازي  قدرت -

مناسب نيازمند بررسي تمامي فعاليت ها و منابع انتشار سرب از فرايند مي  ياجراي يك طرح كنترل

 باشد. 

 در چهار اصلي به شرح زير قابل بررسي هستند: منابع انتشاردر فرايندهاي صنعتي، الف( 

 توليد و انتشار فيوم از منابع داغ، نظيريا باال رونده 1سبك -

افزودن رنگ يا ذرات سيليس به جريان هواي تحت فشار ، نظير تزريق شده به هواي در حال حركت -

 و خروج تواما در فرايندهاي اسپري رنگ، سندبالست

از روي سطوح و يا از روي لباس هاي حفاظت مجدد انتشار ، نظير ثانويه از منابعبه محيط  افتهانتشار ي -

 فردي

 ... .و ، سندبالستفرايندهاي سايش، برشکاري، نظير با انرژي اوليه به محيط آزاد شده -

 رنگ زدايي از سطح به روش هاي مختلف ارائه منابع مختلف انتشار سرب در فرايندهاي 8 در شکل

 شده است.

 

 

 

 

                                                                 

1 - buoyant 
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 آزاد سازي انحصاري

 

 

 
 

آزاد سازي مارپيچي در اطراف ديسك در 

 حال چرخش
 آزاد سازي تدريجي)روبه افزايش(

 
 

 
 آزاد سازي گسترده از ديسك چرخنده آزاد سازي باريك از محل برشکاري

 

 

 .مختلف فرايندهاي در سرب انتشار مختلف منابع: 8شکل
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گرد و غبار ناشي از تخليه كيسه هاي  (9شکل )سيستم تهويه موضعي با بهره گيري از ب( 

به خوبي  ها تخليه كيسهمنبع انتشار انتشار ذرات معلق از  اگرچه شده است. كنترل اكسيد سرب

اثر بخشي كلي سيستم را به  ،به بخش جمع آوري كيسه هاي خالي عدم توجهكنترل شده ولي 

كه با توجه به هر دو  مناسب . سيستم كنترلي(9از شکل 2-)بخش اده استثري كاهش دؤنحو م

 ارائه شده است. 9 شکل از 3بخش  در ،نترل مناسبي را فراهم كرده استمنبع انتشار آلودگي ك
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 ها كيسه تخليه محل در موضعي تهويه-1

 

 

 
 خالي هاي كيسه آوري جمع محل در غبار و گرد كنترل به توجه عدم-2

 
 آوري جمع و پودر تخليه هاي از محل ناشي آلودگي كنترل به توجه با موضعي تهويه-3

 خالي هاي كيسه

 

 سرب اكسيد هاي كيسه تخليه از ناشي غبار و گرد كنترل براي موضعي تهويه سيستم: 9شکل
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غلظت توده آلودگي پس از خروج از منبع توليد، بر اثر اختالط و انتشار با هوا بزرگ تر شده، پ( 

آالينده در آن كاهش يافته و موجب ايجاد تماس در تعداد بيشتري از كارگران مي شود. بر اين 

به منبع انتشار آلودگي ي را در نزديك ترين نقطه سيستم كنترل ،ثرؤاساس، جهت دستيابي به كنترل م

 ( ارائه شده است.11ثير فاصله بر كنترل آلودگي در)شکلأصب شود. تن

  

 
 تغير مؤثر مؤثر تغير نيمه مؤثر تغير

 

 آلودگي كنترل و مکش ميزان بر  توليد منبع از هود فاصله تأثير: 11شکل
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تهويه موضعي براي منابع انتشار نقطه اي نظير جوشکاري، لحيم كاري،ريخته گري و يا توزين  ت(

منابع ارائه شده  كاربردهاي تهويه موضعي به منظور كنترل اين 12و  11 مواد توصيه مي شود. در شکل

 است.

 

  

  
 :قطعه سطح روي بر كار

 كار سطح به هود نزديکي از اطمينان 

 لحيم) قبلي مراحل از مانده جا به ذرات برداشت

 كار منطقه به هود هدايت(: تعمير كاري،

 
  

 :سطح زني سنباده

 كار حين در مکش سيستم عملکرد از اطمينان

 :كاري لحيم

 مکش مجراي بودن باز از اطمينان

 

 كوچك انتشار منابع كنترل زمينه در موضعي تهويه كاربردهاي: 11شکل
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 سرب حاوي ميکرونيزه رنگ توزين  ايستگاه در غبار و گرد انتشار: قبل

 
 

 دار شکاف هود با موضعي تهويه توسط رنگ توزين ايستگاه در غبار و گرد انتشار كنترل: بعد

 جانبي

 

 ميکرونيزه رنگ توزين ايستگاه در جانبي دار شکاف هود با موضعي تهويه كاربرد: 12شکل

 سرب حاوي
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در منابع داغ نظير كوره هاي استفاده از هودهاي دريافت كننده به منظور كنترل انتشار آلودگي  ث(

به  كه مانع از ورود كارگرد شودر ارتفاعي نصب بايد هود به ابعاد منبع انتشار  با توجه ،ذوب سرب

حالت هاي مختلف نصب هود دريافت كننده براي يك  13در شکل شود. ي آلودهمنطقه عبور هوا

 منبع داغ ارائه شده است. 

  

 
 داغ انتشار منبع ها در آالينده مناسب كنترل-1

 
 آلودگي توده حركت مسير در كارگران داغ، انتشار درمنبع ها آالينده نامناسب كنترل-2

 .هستند

 

 (2 شماره) نامناسب و( 1شماره) مناسب موقعيت در كننده دريافت هود نصب: 13شکل
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آلودگي به شرح  محصورسازي كامل يا جزئي فرايند و منبع توليدروش هاي  از همزمان ستفادها ج(

 :(14،15-)شکل شدكارايي سيستم تهويه موضعي خواهد  زير باعث افزايش

نگهداري سرب يا مواد حاوي سرب و يا آلوده به سرب در بشکه ها و كيسه هاي غير قابل نفوذ و  -

 غير قابل نشتي )محصورسازي كامل( و استفاده از آنها در شرايط تهويه موضعي.

انجام كارها در اتاقك هاي نيمه محصور كه با ورود هواي تميز به داخل اتاقك و حذف اثر  -

           ندجريان هاي هوايي سرگردان در محيط كار مانع از انتشار سرب به هواي تنفسي مي شو

 )محصور سازي جزئي(.

 
 و محصورسازي كنترل روش دو از توام استفاده با سيمي فرز غبار و گرد انتشار كنترل:  15شکل

 .موضعي نامناسب تهويه

 .نامناسب موقعيت:A,C شده، توصيه موقعيت:B اتاقکي، هودهاي در كارگر گيري قرار:  14شکل
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مين أاستفاده از وسايل حفاظت تنفسي نظير سيستم تمنوط به  كار در هود هاي محصور اتاقکي،چ( 

مين تمهيدات الزم نظير  لوله كشي و نصب محل أاز اينرو در مرحله طراحي ت هواي تنفسي مي باشد.

  هاي اتصال ماسك تنفسي به سيستم هوارسان ضروري است.

توصيه  به شرطي 3و گيرنده يا بدام اندازنده 2، دريافت كننده1كننده محصور هايبهره گيري از هود خ(

كه از سرعت ربايش كافي برخوردار بوده و جريان هواي تميز با عبور از منطقه تنفسي مي شود

انواع هودهاي قابل استفاده در  7 در شکل توده آلودگي را به سمت سيستم تهويه هدايت كند.كارگر، 

 زمينه كنترل سرب ارائه شده است.

                                                                 

1 -Enclosing 

2 - Receiving 

3 - Capturing 

 
 : هودهاي مورد استفاده براي كنترل انتشار گرد و غبار سرب به محيط16شکل
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اين تصور وجود دارد كه  غالباًاست. در هوا  آنهاذرات تعيين كننده نحوه انتشار و حركت  ابعاد (د

          كه از دانسيته باالتري برخوردار هستند، گرد و غبار سنگين تري توليد نظير سرب مواد سنگين

هود سيستم تهويه  ،ثرؤجهت حصول به تهويه م از اينرو ،به سرعت ته نشين مي شوندكنند كه مي 

  .نصب شوددر سطح زمين  بايد موضعي

رات درشت، حتي از مواد با دانسيته كم نظير گرد و غبار پالستيك، به آساني از جريان هوا جدا و ذ -

ته نشين شده و ذرات ريز، حتي از مواد با دانسيته باال، نظير گرد و غبار سرب، در هوا شناور مانده و تا 

به جاي  بايد رل سرببراي كنتبر اين اساس،  .مي كنندقبل از ته نشيني مسافت هاي طوالني را طي 

نصب  به منبع انتشار آلودگي ترين نقطه نزديك در ، هوددر سطح زمين هود قرار گيري

 .(17)شکلشود

 

  

 
 غلط تصور واقعيت مناسب كنترل

 

 به نقطه ترين نزديك در هود قرارگيري ،(نامناسب كنترل)زمين سطح در هود قرارگيري: 17شکل

 (مناسب كنترل)آلودگي انتشار منبع
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بدون عبور جريان هواي آلوده از منطقه تنفسي كارگر  سيستم تهويه بايد به نحوي استفاده شود كه -ذ

 (18)شکل نبع توليد باشد.قادر به كنترل آلودگي در م

 

 
 هاي فيوم با كارگر تنفسي تماس ايجاد سبب نامناسب موقعيت در هود نصب: قبل

 .شود مي كاري لحيم

 
 شود مي توليد منبع در سرب هاي فيوم كنترل سبب مناسب موقيعت در هود نصب: بعد

 

 نشود كارگر در اضافي تنفسي تماس موجب كه نحوي به تهويه سيستم از استفاده: 18شکل
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كارگر  ر( به اصول ارگونومي در طراحي و استفاده از هود توجه كرده و از هماهنگي هود با كاري كه

 انجام مي دهد اطمينان حاصل شود.

ز( استفاده مجدد از هواي خروجي از سيستم تهويه در سالن توليد منوط به نصب فيلتر هپا در سيستم 

  تهويه، همراه با فيلتر پشتيبان  مطمئن و سيستم هاي پايش سرب در مسير هواي برگشتي به سالن است.

بايد بعد از فيلتر هپا نصب شود تا هرگونه نشتي و انتشار مجدد رفته در سيستم تهويه  كاره فن ب ژ(

 آلودگي به هواي محيطي به حداقل برسد.

 

  تهويه موضعيبازديد دوره ای از سيستم   15-3-4

 بر عهدهدر وضعيت بهينه و مناسب سيستم  مسئوليت نگهداري سيستم تهويه موضعي، پس از اجراي

 كارفرما و كارگران مي باشد. وظيفه كارگران گزارش سريع موارد و مشکالت مشاهده شده است.

بررسي و تست سيستم ثبت و حداقل به در فواصل منظم به شرح زير بازديد و نتيجه  سيستم تهويه بايد

 سال از تاريخ انجام، نگهداري شود. 5مدت 

 ماهه 14 يك بار در فواصل حداقل :در شرايط كاري معمول-

 به تشخيص كارشناسي در فواصل زماني مناسب :در ساير موارد-

 يك بار اي حداقل هفته :بازديد چشمي -

تمامي سيستم از هود تا محل بار انجام مي شود مي بايست  ماه يك 14در بررسي سيستم تهويه كه هر 

به دقت همراه با پارامترهاي عملياتي نظير سرعت ربايش، سرعت در كانال، فشار استاتيك  تخليه

 .دنبررسي شو

 روز پس از هرگونه تغيير در محصوالت، فرايندها و 5ستم كنترلي حداكثر ياندازه گيري كارايي س

 انجامباشند بايد  ثرؤميزان انتشار و تماس با آلودگي مكنترلي كه ممکن است بر  ساير سيستم هاي

 شود.

  اصالح فرایند  15-4

ثري از توليد و انتشارگرد و غبار و فيوم ؤبه نحو م مي توان اصالح فرايندبا در برخي از موقعيت ها 

 برخي از مهمترين روش هاي اصالح فرايند به شرح زير مي باشند: به محيط كار كاست.هاي سرب 

 مرطوب استفاده از روش هاي كاري  -

 گ هاي  سربي قديمي با آب تحت فشار به جاي شعله و كاردكاليه برداري رن -

 مرطوب و يا روش هاي مکشينظافت محيط كار به روش هاي  -
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 –كاري با ترچ هوا  به جاي برش سرد يا فلزات حاوي سرب با اره يا وسايل برشي بريدن سرب -

 يا قوس الکتريکي ،برش

 و يا خمير دوغاب ،استفاده از سرب به شکل امولسيون -

انتشار فيوم هاي سرب در  وكاهش معني دار درجه سانتيگراد 451 كمتر ازكنترل دماي مذاب به -

 (.19-)شکل

 

 
 ذوب فرايند حين در فلزي سرب هاي فيوم انتشار: قبل

 
 451 كمتراز دماي در ذوب دماي ترموستاتيك كنترل با سرب هاي فيوم انتشار كنترل: بعد

 سانتيگراد درجه

 

 سرب ذوب فرايند در فيوم انتشار كنترل منظور به دما كنترل:19شکل
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مواد حاوي سرب و يا آلوده به سرب در بشکه ها و كيسه هاي غير قابل  محصور سازي كامل سرب، -

  موضعياين منابع در شرايط تهويه استفاده از  و نفوذ و غير قابل نشتي

 مرطوب سازي سرب در فرايندهاي آسياب خيس و يا فرايندهاي توليد خمير -

 ،توليد خمير نظيرفعاليت هايي كف كارگاه و سطح ميزهاي كار كه بر روي آنها  يمرطوب ساز -

روش فقط تا زماني كه  اين كارايي انجام مي شود. با خمير ي باطري هاتيغه ها اندود سازي سطوح

 از آن  انتشار گرد و غبار افزايش مي يابد. پسسطوح مرطوب هستند مي باشد و 

 در موارد زير ممنوع است:مرطوب استفاده از روش 

 در كنار كوره ها بواسطه احتمال ايجاد خطر انفجار -

آرسين و آستيبين مي  هايمواد سربي حاوي آرسنيك و آنيموان كه منجر به توليد گاز مجاورتدر  -

 شود.

 کنترل های اجرایی 15-5

اين كنترل ها در واقع سيستم هاي كاري هستند كه نقش مکمل در پيشگيري و يا كاستن از ريسك  

تماس با سرب دارند. در صورتي كه با اجراي ساير روش هاي كنترلي باز هم برخي از خطرات كنترل 

وجود داشته باشد كنترل هاي اجرايي توجيه پيدا مي كنند. نشده و مقداري ريسك باقيمانده در محيط 

محل  طراحي مناسب محيط كار، مناسب محيط كار،نظافت ، اطالعات، دستورالعمل ها و آموزش

جداي از محيط كار، فرايندهاي كار ايمن، استراحت محل  و تميزغذاخوري  هاي شستشو و دوش،

 ممانعت از اضافه كار كارگران،تغيير در الگوهاي كاري،  چرخش شغلي، ،تعمير و نگهداري مناسب

در گروه كنترل هاي اجرايي  مراقبت پزشکير گيري برنامه كاه ب، هازمان بندي كار م و نشانه ها،ئعال

 .قابل بررسي هستند

  اطالعات، دستورالعمل ها و آموزش 15-5-1

اطالعات، دستورالعمل ها و آموزش به عنوان جايگزين روش هاي كنترل ريسك محسوب نمي  

ارائه اطالعات، دستورالعمل ها و آموزش ها به كارگران شاغل به كار در محيط هاي پرگرد و شوند. 

غلظت هاي باالتر از حد عمل سرب، يا بروز التهابات پوستي و چشمي غبار كه در معرض تماس با 

اطالعات، مين أكارفرما موظف به تثير به سزايي در ارتقاء سالمت شغلي خواهد داشت. أت هستند

كارگران تنها پس از براي كارگران در معرض تماس با سرب است. دستورالعمل ها و آموزش 

دريافت اطالعات، دستورالعمل ها و آموزش هاي الزم مجاز به كار با سرب مي باشند. تمامي 

كارگراني كه با سرب كار مي كنند، افرادي كه وظيفه نظارت بر كارگران و يا بازديد از محل كار را 
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فيوم هاي سرب هستند،  در معرض گرد و غبار و بر عهده دارند و يا به هر روش ديگري احتماالً

توسط آموزش، اطالعات الزم نيازمند اطالعات، دستورالعمل ها و آموزش هاي الزم مي باشند. 

صفحات ايمني و بهداشت مواد، برچسب ها، صفحات اطالعات فني و ساير اطالعات ارائه شده از 

شتي ناشي از تماس درك اثرات بهدا وارد كننده در اختيار كارگران قرار مي گيرد. سوي سازنده،

تنفسي يا دهاني با سرب از سوي كارگران و يا اهميت انجام فعاليت ها با پرهيز از انتشار آلودگي سبب 

كارگران و افزايش عالقه آنها به انجام وظايف شغلي بر اساس قوانين و ضوابط رفتار ايجاد تغيير در

ري، اطالعات، دستورالعمل ها و بهداشت شغلي خواهد شد. به منظور افزايش سودمندي و اثرگذا

آموزش بايد بر اساس اولويت بندي نيازهاي اين حوزه كه در ارزيابي ريسك تعيين شده و به زبان 

سطح مهارت و دانش، سابقه كار، جنسيت، زبان و سواد كارگران  قابل فهم و متناسب با زبان، فرهنگ،

ي به گونه اي ارائه شوند كه سبب تغيير و با بهره گيري از روش هاي آموزش شفاهي، كتبي، نمايش

 نگرش در افراد در معرض تماس با سرب در زمينه هاي زير شود:

 خطرات بالقوه و ريسك هاي بهداشتي ناشي از كار با سرب  -1

 نحوه انجام و رعايت دستورالعمل ها و فرايندهاي ايمني و بهداشت -2

 روش هاي كنترل هاي موجود داليل انجام كنترل ريسك و نحوه استفاده از سيستم ها و -3

 اهميت انجام پايش هاي زيستي و پزشکي -4

 محتوی اطالعات، دستورالعمل ها و دوره های آموزشي 15-5-1-1

نوع و مقدار اطالعات، دستورالعمل ها و آموزش ها تابع ريسك هاي بهداشتي موجود در محيط كار   

 بوده و به طور كلي مشتمل بر موارد زير است:

 سرب و تركيبات حاوي سرب مورد استفاده در فرايندمعرفي  -

 منابع تماس و راه هاي ورود سرب به بدن -

 معرفي خواص تجمعي سرب در بدن با گذشت زمان و تکرار تماس  -

معرفي اثرات نامطلوب سرب بر سيستم عصبي، كليه ها، اختالل در سنتز هموگلوبين و ايجادكم  -

 خوني

 ب بر دستگاه توليد مثل و بر قابليت باروريمعرفي اثرات نامطلوب سر -

حساسيت جنين در حال رشد و نوزادان به سرب و ضرورت پيشگيري از تماس زنان مستعد بارداري،  -

 زنان باردار يا زنان شيرده با سرب.

 اثرات بهداشتي ناشي از تماس با سرب بر كارگر و اعضاء خانواده )همسر، زن باردار، كودكان(. -

 بهداشتي انتقال سرب از محيط كار به اتومبيل، جامعه، منزل و اعضاء خانواده اهميت -
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 حدود مجاز مواجهه تماسي، حد عمل و حد تعليق -

 صفحات ايمني سرب مصرفي و نحوه استفاده از آنها -

 برچسب گذاري بشکه هاي حاوي سرب يا مواد سربي  -

 و نحوه استفاده از آنها معرفي اقدامات انجام شده جهت كنترل تماس با سرب -

روش ها و فرايندهاي انجام كار ايمن در هنگام كار با سرب در بخش هاي مختلف نظير نحوه كار،  -

 ...استفاده در فرايند، انبارسازي، جابجايي، نظافت محيط، دفع پسمان و

 اهميت به حداقل رساني انتشار گرد و غبار و فيوم هاي سرب به هوا -

 از اقالم حفاظت فردي در محيط و محدويت هاي آنهانحوه استفاده  -

اهميت شناسايي و گزارش هر گونه موارد خرابي و اشکال در سيستم هاي كنترلي و يا وسايل  -

 حفاظت فردي

 داليل اندازه گيري سرب در هواي محيط كار، نحوه اندازه گيري و چگونگي تحليل نتايج -

 با ريسك مواجهه باال با سرب داليل ممانعت از ادامه كار در مشاغل -

 اهميت رعايت استانداردهاي بهداشتي، پرهيز از مصرف دخانيات، خوردن و نوشيدن در محيط كار -

 معرفي اقدامات احتياطي و پيشگيرانه به منظور حفاظت كارگر از خود و ساير همکاران در محل كار -

 هاي تهويه موضعينحوه استفاده از كنترل هاي مهندسي موجود نظير سيستم  -

 نحوه صحيح انجام فعاليت ها با پرهيز از توليد و انتشار آلودگي -

 اهميت رفع آلودگي سرب از روي تجهيزات، لباس كار و سطح بدن در هنگام خروج از محل كار-

 نحوه رفع آلودگي سرب از سطح لباس هاي حفاظتي و تجهيزات در هنگام خروج از محل كار -

در هنگام  )دوش، روشويي ها( ي سرب از روي پوست در بخش تسهيالت بهداشتينحوه رفع آلودگ -

 خروج از محل كار

 نحوه شستشوي صحيح دست و صورت  -

 نحوه استفاده صحيح از لباس ها و تجهيزات حفاظت فردي، نگهداري و محدوديت هاي آنها -

 نحوه ،محدوديت ها، مناسبنحوه نگهداري  تست انطباق ماسك با صورت،) برنامه حفاظت تنفسي -

 ماسك(نگهداري وتعويض  تعمير و، نظافت، ضد عفوني

 اهميت بهداشت فردي -

 ضبط و ربط مناسب محيط كار و اهميت آن در كنترل تماس تنفسي با سرب -

 و مخاطرات آن صرف غذا، نوشيدني و استراحت در محيط كار -
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 بازنگری و ارزيابي اطالعات، دستورالعمل ها و آموزش  15-5-1-2

سالي بايد حداقل  ها به منظور اطمينان از سودمندي و كارايي اطالعات، دستورالعمل ها و آموزش

 مورد بازبيني قرار گيرند: در فواصل كوتاه تر به شرح زير متناسب با تغييرات محيط كارو يا  يك بار

 جديدي در فرايند استفاده مي شوندي مثال وقتي كه مواد تغيير در ماهيت خطر، برا -

 تغيير در روش هاي انجام كار و يا اقدامات كنترلي در فرايند -

 ارائه اطالعات جديد در خصوص مخاطرات بهداشتي ناشي از تماس با سرب و مواد حاوي سرب -

با هدف اطمينان از فهم آسان و درست اطالعات، دستورالعمل ها و  علمي بازنگري محتويات -

 آموزش  

 صفحات ايمني و بهداشت 15-5-1-3

به عنوان مهمترين مرجع دسترسي به  صفحات ايمني و بهداشت سرب و تركيبات حاوي سرب  

سازنده،  بايد حاوي اطالعات زير باشد: تاريخ تهيه و بازنگري، اطالعات ايمني و بهداشتي كار با ماده

وارد كننده، نام محصول، خصوصيات فيزيکي و شيميايي مواد، تركيب مواد، نسبت هر يك از مواد 

در ساختار محصول، اطالعات مخاطرات بهداشتي، كمك هاي اوليه، استفاده ايمن از ماده، 

ت حفاظت فردي مورد نياز، نحوه جمع آوري نشتي ها و ، تجهيزااستانداردهاي مواجهه تماسي

 .برخورد با موارد اورژانسي ،آزادسازي هاي اتفاقي ماده

بررسي شوند.  اطالعات ايمني و بهداشتي ماده بايد قبل از تهيه و خريد و يا استفاده از ماده تهيه و -

 ري كرد.پس از مطالعه اطالعات مي توان در خصوص استفاده از ماده تصميم گي

تمامي كارگران در معرض تماس با براي دسترس مني و بهداشت مواد بايد در مکان در صفحات اي -

 قرار گيرفته و اطمينان حاصل شود كه تمامي كارگران به راحتي به آن دسترسي دارند. سرب 

ر در رونوشت صفحه اطالعات ايمني و بهداشت مواد بايد در نزديك ترين نقطه به محل كار كارگ -

 .معرض تماس با سرب قرار داشته باشد

 حاوی سرب ظروف گذاری برچسب -15-5-1-4

كارفرما موظف است تمامي ظروف باشند.برچسب ظروف حاوي سرب و مواد سربي بايد داراي  

  حاوي سرب را به نحو مناسب برچسب گذاري كند.

 برچسب بايد داراي اطالعات زير باشد:

نام، آدرس و شماره تلفن سازنده، اطالعاتي در خصوص تركيبات يا اجزاء نام ماده موجود در ظرف، -

 سازنده مواد موجود در ظرف
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 اطالعات ايمني و بهداشت مادهخالصه  -

 دهنده شدت خطر باشد. نصب واژه خطر يا عبارت مشابه نظير مواد سمي، هشدار، احتياط، كه نشان -

 داراي برچسب باشند. بايد تخليه و به خوبي تميز نشده اند تا زماني كه كامالً حاوي مواد ظروف -

 د سالم، تميز و غير قابل جابجايي از روي ظرف باشد.يبرچسب با -

كه زماني تمام ظروف مواد بايد داراي برچسب باشند. در صورتي كه ظرفي فاقد برچسب بود تا -

 برچسب ير قابل دسترس بادر محلي مطمئن و غ تركيب مواد داخل ظرف تعيين نشده است بايد

 نگهداري شود. "استفاده نشود: ماده ناشناخته احتياط، "

كارگران به محض مشاهده ظروف فاقد برچسب بايد مراتب را كارفرما يا مسئول ايمني و بهداشت -

 گزارش كنند.

  محيط كار نظافت 15-5-2

اين مهم در گرو  سرب باشند. مناطق و ايستگاه هاي كار با سرب بايد تميز و عاري از گرد و غبار

ثري در كاستن از تماس هاي ؤتميز سازي منظم محيط كار، نقش ماست.  كارفرما و كارگرانتعامل 

 تنفسي وگوارشي با سرب دارد.

مجهز به فيلتر  )فشار منفي( سيستم مکشيبا  يبايستدر وهله نخست  به سرب سطوح آلودهنظافت  -

 .شودنجام غير اين صورت با دستمال مرطوب او در  زيكاز نوع مر ، ترجيحاًهپا

روش نظافت بايد مانع از انتشار آلودگي به محيط كار و ساير نواحي تميز شود. استفاده از هواي فشرده  -

ممنوع است. نظافت با جاروي برقي مركزي و يا متحرك مجهز به فيلتر هپا و در  ي خشكو يا جارو

 .مي باشدمجاز استفاده از روش هاي تر نظير نظافت با دستمال مرطوب با غير اينصورت 

 .(21)شکل 
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 محيط كردن جارو حين در غبار و گرد انتشار: قبل

 
 غبار و گرد فيلتر به مجهز برقي جاروي توسط محيط نظافت حين در غبار و گرد انتشار كاهش:بعد

 

 شود مي كار محيط به غبار گردو انتشار از مانع منفي فشار هاي روش به كار محيط نظافت: 21 شکل
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فقط در جايي مجاز است كه روش هاي فشار منفي آزموده و موثر  تر و ي خشكجارواستفاده از  -

 نبوده اند.

جمع آوري شده بايد  گرد و غبارتخليه جمع آوري و اگر نظافت به روش فشار منفي انجام مي شود  -

 به روشي انجام شود كه منجر به انتشار مجدد گرد و غبار به محيط نشود.  

كيد بر مناطق با استعداد انتشار آلودگي و محل هاي با احتمال تجمع أتميز سازي محيط كار بايد با ت -

ديوارها، سقف، ميزهاي گرد و غبار نظير لبه ها، قفسه ها، سطوح زبر، روي لوله ها و كابل ها، سطح 

 كاري و سطوح خارجي ماشين آالت انجام شوند.

دستمال ها و فيلترهاي آلوده به سرب بايستي بر اساس روش هاي دفع ايمن معرفي شده از سوي  -

 دفع شوند. جمع آوري و كارفرما 

باالي سر، سطح به منظور كنترل انتشار گرد و غبار از منابع غير فرايندي، طاقچه ها و لبه هاي  -

ديوارها، سقف، روي تيرهاي عرضي، لوله ها و تمامي نقاطي كه به نحوي محل تجمع گرد و غبار 

 هستند بايد به طور منظم تميز شوند.

 فواصل نظافت و تميز سازی 1- 15-5-2

و  زير منظمدر فواصل  بايد محيط كار نظافت ،تماس تنفسي و گوارشي با سربپيشگيري از  به منظور 

  .در صورت لزوم هر وقت كه الزم است انجام شود

و يا بخش هاي اختصاص  ميزهاي كار و سطح زمين، رختکن لباس هاي كار آلوده، محل هاي شستشو

 : حداقل يك بار در روزيافته به استعمال سيگار

   .غذاخوري: حداقل يك بار در روز تميز و يا شستشو شود 

استفاده در فرايند نظير راكتورها، ماشين ها: حداقل يك بار سطوح خارجي تجهيزات و وسايل مورد 

 در روز.

 ماسك هاي تنفسي: در پايان هر شيفت يا دوره كاري

 دنبال استفاده روزانهپيش از خروج از محل كار جهت ورود به غذاخوري و يا به  :لباس هاي حفاظتي

 .تعويض شوند ت لزومدر صورو  شستشوو يا حداقل هر هفته يك بار  به روش فشار منفي
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 طراحي محيط كار  15-5-3

روي  را به نحوي انجام دهد كه تجمع آلودگي برمحيط و ايستگاه هاي كاري  كارفرما بايد طراحي  

ثر بر طراحي محيط كار از ديدگاه رفع آلودگي و نظافت عبارتند ؤپارامترهاي م آنها به حداقل برسد.

 از: 

بهره گيري از سطوح صاف و صيقلي و بدون خلل و فرج به منظور افزايش سهولت و كارايي در  -

 نظافت و رفع آلودگي سطوح.   

بويژه در  مي شوند انتشار گرد وغباربند كه مانع از  بهره گيري از محل هاي اتصال خوب و آب -

 .كانوايرهاي حمل مواد

 .بدون لبه يا طرح هاي پيچيده د امکان ساده،تا حداخلي   در، پنجره و تأسيساتطراحي  -

 .با هم يکي شوند و بدون درز و شکاف  طور كاملبه  ،اتصال به يکديگردر نقاط  كف ديوارها و -

سطح ديوارها و سقف بايد كامالً به طور كامل رنگ آميزي شوند. سطح زمين نيز بايد به طور كامل  -

ها  پوشانيده شوند. لبه اين روكش آساني تميز مي شوند مواد يا روكش هاي صاف و صيقلي كه بهبا 

 بند.بر روي ديوار ادامه يا كفسانتي متري باالي  15بايد حداقل تا 

تجمع گرد و غبار  كف تأسيسات تا جايي كه امکان دارد، بايد هم سطح و بدون پله باشد، تا احتمال-

 اهش يابد.كمواد  حملسانحه در هنگام  و بروز

لوله كشي هواي  ،تهويه ،سرمايش -سيم كشي برق، سيستم گرمايش آب، فاضالب، كشي لولهانجام  -

به صورت  تميز تحت فشار براي ماسك هاي تنفسي هوارسان و لوله كشي سيستم نظافت فشار منفي

 .زير كار

 در صورت استفاده از لوله كشي روكار استفاده از كوتاه ترين و صاف ترين مسير ممکن.-

 قرار گرفته و آببندي شوند.  PVCها، بايد به طور كامل در داخل لوله  ف شوي سالنك-

سيستم جمع آوري فاضالب و كف شوي هاي آن نبايد در گوشه ها و كناره هاي سالن فرايند قرار  -

 گيرند.

 خوري هاب در دستشويي ها و آ شيرهاي آب پايي استفاده از  -

محدود شده و فشار منفي محصور سازي فرايندهاي پرگرد و غبار به نحوي كه با ايجاد شرايط  -

 .دبرسداقل ورود ذارت معلق به محيط كار به ح امکان

مين هواي فشرده جهت أتنظير شيرهاي براي پست هاي كاري در معرض ذرات معلق، امکانات الزم  -

 استفاده در ماسك هاي هوارسان در نظر گرفته شود.به منظور  سيستم هاي هوارسان  تغذيه
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كيلو  5 ، با فشارمتر مکعب در ساعت 15 ظرفيت هوارساني ر مبنايب ،هوارسانطراحي سيستم  -

 .انجام شود براي هر لباس حفاظتي پاسکال در محل استفاده

 شود. ميهاي هوارسان بر مبناي حداكثر طول مجاز شيلنگ هوارسان تعيين  محل ايستگاه -

مشتمل بر رختکن بندي سه گانه  اساس اصول منطقه بايد بررفع آلودگي شستشو يا طراحي واحد  -

 .انجام شود لباس هاي كار تميز رختکن و  رختکن لباس هاي منزلحمام، لباس هاي آلوده، 

 

 تسهيالت بهداشتي 15-5-4

و تعويض لباس  (دوشبدن )شسشتوي تمام مين تسهيالت مناسب براي شستشوي دست و صورت، أت 

مين سالمتي أدر محيط هاي پر گرد و غبار از عناصر كليدي در برنامه ت شاغل به كاربراي كارگران 

تسهيالت بهداشتي مانع از انتقال ناخواسته سرب در هنگام كارگر و خانواده وي محسوب مي شوند. 

حداقل رساني تماس هاي ثانويه خروج از فرايند شده و ضمن به حداقل رساني تماس گوارشي و به 

 د.نناشي از لباس هاي آلوده مانع از انتقال ناخواسته سرب به خانواده كارگر مي شو

وابسته به ريسك مواجهه تماسي با سرب است. براي مثال  نوع تسهيالت شستشو و تعويض لباس قوياً -

صرف استفاده مي شود، اگر تماس اتفاقي با سرب رخ مي دهد و از لباس حفاظت فردي يك بار م

كفايت مي  معمولي دست و رختکن يآلودگي لباس و بدن محدود بوده و همان امکانات شستشو

 كند.

مين أاگر ارزيابي ريسك نشاندهنده محدود بودن آلودگي به دست ها و پاها است، فقط نياز به ت -

 كار و لباس منزل است روشويي و دستشويي، صابون و برس ناخن همراه با كمدهاي مجزا براي لباس

  (.21)شکل 

 
 ها ناخن زير از سرب برداشت جهت ناخن برس از استفاده: 21شکل
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دهنده آلودگي باال به سرب بود، نياز به تسهيالت ويژه مشتمل بر اتاق هاي  اگر ارزيابي ريسك نشان -

 .روشويي بين دو بخش مي باشدتعويض لباس تميز و كثيف مجزا از هم همراه با دوش و 

مين تسهيالت بهداشتي رفع آلودگي براي كارگران در معرض تماس با غلظت أكارفرما موظف به ت-

 مي باشد.  ميکروگرم سرب در متر مکعب هواي تنفسي 211هاي بيشتر از 

شاغل به كار در محيط هاي با  كارفرما بايد به نحوي برنامه ريزي كند كه هيچ يك از كارگران-

از  شستشوي كامل بدون، ميکروگرم سرب در متر مکعب هواي تنفسي 211غلظت هوابرد بيش از 

  خارج شوند.محل كار 

لباس كار را با هواي تحت فشار، تکان دادن و يا هر نظافت  كارگر كارفرما بايد مطمئن شود كه-

 دهد.مي مي شود، انجام نبار به محيط منجر به انتشار گرد وغ كه روش مکانيکي ديگر

كارگران در بدو ورود به محل كار، ابتدا لباس هاي خود را در رختکن تميز درآورده و در  -

كمدهاي شخصي قرار داده و پس از پوشيدن لباس كار تميز با عبور از بخش شستشو و رختکن 

قبل از خروج از محل كار ابتدا  تعويض لباس هاي كار آلوده به محل كار وارد مي شوند.در برگشت،

گرد و غبار ته نشين شده بر سطح پوست و لباس خود را با استفاده از سيستم هاي تميز سازي فشار 

منفي تميز كرده و سپس به رختکن لباس هاي كار آلوده وارد  و لباس كار را در محل تعيين شده قرار 

 مي دهد.

از سمت سر به پا درآورده و دست و به صورت پشت و رو بدون تماس با  كار را ترجيجاًلباس  كارگر

صوصي به همين منظور قرار لباس را از سمت پشت آن كه تميز است تا كرده و در ظروف مخ سپس

 به بخش شستشوي تمام بدن وارد مي شود. داده و سپس
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  بخش تسهيالت بهداشتيالزامات  15-5-4-1

واحد رفع آلودگي را به نحوي انجام دهد كه مانع از كارفرما موظف است طراحي بخش هاي مختلف 

 انتقال آلودگي از بخش نگهداري لباس هاي كار و تجهيزات كاري به بخش لباس هاي تميز شود.

جريان هوا همواره بايد از بخش  به منظور جلوگيري از انتشار آلودگي به رختکن لباس هاي تميز، -

 س هاي آلوده در جريان باشد.رختکن لباس هاي تميز به سمت رختکن لبا

تسهيالت بهداشتي از سه بخش رختکن لباس هاي آلوده و رختکن لباس هاي تميز و بخش رفع  -

  (.22)شکل  آلودگي يا شستشو در ميان اين دو بخش تشکيل شده است

واحدهاي شستشو عالوه بر سينك زير دوشي بايد داراي صابون مايع)صابون قالبي توصيه نمي  -

 برس ناخن، حوله فردي كاغذي يك بار مصرف و يا سيستم هاي خشك كن هواي گرم باشند. شود(،

 

 

 

  

 

 آلوده و شستشو تميز، هاي بخش بر مشتمل شستشو تسهيالت شماتيك طرح: 22شکل
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 كارگر  5به ازاي هر مين يك دوش همراه با سينك مربوطه أت-

و مشاغل خاص كه به  پرسنل تعمير و نگهداريدوش با امکانات رفع آلودگي ويژه براي مين أت -

 اقتضاء كارشان در معرض آلودگي هاي باال هستند.

صابون و يا ساير  استفاده توام از تا از هرگونه اثرات تحريك كنندگي حاصل از ،آب گرممين أت-

از هر گونه آسيب احتمالي بر روي  ده و ضمناًها همراه با آب داغ بر روي پوست كاسته ش هپاك كنند

 خصوصيات حفاظتي طبيعي پوست جلوگيري شود.

در دورترين نقطه ممکن از منابع و فرايندهاي انتشار  تسهيالت شستشو و رفع آلودگي بايد ترجيحاً -

در محلي قبل از غذاخوري قرار گيرند تا كاركنان نسبت به شستشوي دست و  آلودگي و ترجيحاً

 تعويض لباس قبل از ورود به چنين محل هايي تشويق شوند.

واحدهاي شستشو و رفع آلودگي بايد داراي تعداد كافي كمد، آويز لباس، توالت و ساير تجهيزات  -

 نها استفاده مي كنند، باشند.الزم  برمبناي حداكثر پرسنلي كه به طور همزمان از آ

در دورترين نقطه ممکن از منابع و فرايندهاي انتشار  تسهيالت شستشو و رفع آلودگي بايد ترجيحاً -

در محلي قبل از غذاخوري قرار گيرند تا كاركنان نسبت به شستشوي دست و  آلودگي و ترجيحاً

 تعويض لباس قبل از ورود به چنين محل هايي تشويق شوند.

مسيرهاي منتهي به تسهيالت شستشوي دست يا دوش بايستي فاقد هر گونه پله، ريل دستي يا حفاظ  -

 جنبي باشد.

اري از مهمترين عوامل آلودگي مجدد كارگران به سرب و كاهش كارايي يا ريل هاي كنحفاظ  -

واحد هاي رفع آلودگي نبايد  ، از اينروحسوب مي شوندمبه ديگران آلودگي انتقال فرايند شستشو و 

در طبقات زير زمين يا باالي سر قرار گيرند كه افراد جهت دسترسي به آنها مجبور به  استفاده از 

 حفاظ هاي كناري باشند.

  شستشوی لباس های آلوده 15-5-5

، بايد محلي براي شستشوي لباس به هوا وجود دارد انتشار باالي گرد و غبار سرب كه در محل هاي

 آلوده در نظر گرفته شود.كار هاي

خارج از محل كار  محل مشخصي در مي توان در محل كار و يا دركار را شسشتوي لباس هاي  -

 .داد انجام

مين محلي بر شستشوي لباس نيست و يا شستشوي لباس مقرون به صرفه أدر موارد خاص كه امکان ت -

 وصيه مي شود.ت لباس هاي حفاظتي يك بار مصرف استفاده از  ،نيست
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لباس هاي كار آلوده فقط به منظور شستشو و يا دفع و با اجازه كارفرما از محيط كار خارج مي  -

انتقال لباس كار توسط كارگر به خارج از محيط كار به داليلي نظير تعمير و يا شستشو شوند، از اينرو 

 در منزل و يا در هر جاي ديگر ممنوع است.

 آلودهلباس هاي كار آلوده در پايان شيفت كاري فقط در رختکن لباس هاي  و جمع آوري تعويض -

 انجام مي شود.

دار  بظروف در آلوده به رختشوي خانه با استفاده از كار جمع آوري و ارسال لباس هاي -

  انجام مي شود. مي شوند محيطكه مانع از انتشار سرب به يا كيسه هاي غير قابل نفوذ مخصوص 

 درج شده باشد. به وضوح بايد اين عبارت حمل لباس هاي آلوده و كيسه هايف وظربر روي  -

آلوده به  سرب. گرد و غبار لباس ها را با تکان دادن يا باد گرفتن جدا نکنيد. هاي كار احتياط: لباس "

 ."كنيدنتقل مشويي  به لباس يا كيسه لباس ها را بالفاصله پس از خروج از ظرف

به سرب و خطرات بهداشتي ناشي از تکاندن لباس ها بايد به اطالع مسئول  آلودگي لباس ها -

 رختشوي خانه رسانيده شود.

در محل هاي با آلودگي كم و در نواحي با آلودگي  هفتهشستشوي لباس ها بايد حداقل يك بار در -

 انجام شود. ر فواصل كوتاه ترد باال

 كارآلوده به خوبي شستشو و رفع آلودگي مي شوند.كارفرما بايد مطمئن شود كه لباس هاي  -

  غذاخوری 15-5-6

 صرف غذا يا نوشيدني يا نگهداري غذا يا استعمال دخانيات در محل كار ممنوع است. 

كارفرما بايد مطمئن شود كه صرف غذا، نوشيدني، مصرف دخانيات، نگهداري غذا و يا استفاده از  -

  انجام نمي شود. ،سرب يا مناطق آلوده به مواد آرايشي در محل هاي كار

 نگهداري غذا در محل كار، كمد لباس هاي حفاظتي و يا همراه با ماسك تنفسي ممنوع است. -

شاغل در معرض مواجهه تنفسي با سرب  براي كارگران مناسب غذاخوري مينأكارفرما موظف به ت -

 . مي باشد هاي باالتر از حد توصيه شده غلظت در

 ستم تصفيه هوا باشد.يتهويه مجهز به س سيستم بايد داراي سيستم تنظيم دما،غذاخوري  -

غذاخوري مي بايست بيشتر از هواي محيطي باشد تا مانع از ورود ناخواسته  فضاي داخلي هواي فشار -

  شود.به داخل غذاخوري آلودگي 
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ميکروگرم سرب در  211كمتر از غلظت هاي هوابرد  محيط هاي با  در شاغل به كار براي كارگران -

ورود  شستشوي دست و صورت پيش از  امکانات مينأموظف به ت كارفرمامتر مکعب هواي تنفسي، 

 د. مي باشبه غذاخوري 

ميکروگرم سرب در متر مکعب هواي  211شاغل به كار در محيط هاي با غلظت باالتر از  كارگران -

روش يا ساير  ،فشار منفي تميز كننده با سيستم هاي كاري شان لباس يا تجهيزاتپس از آنکه  تنفسي

غذاخوري  ورود به اجازه ، با عبور از واحد شستشوشد.. تميز .هاي نظافت نظير تعويض رولباسي و

  .دارند

نزديك به تسهيالت بهداشتي تعويض لباس و شستشوي بدن و دست و  غذاخوري بايد در محلي -

 از محيط هاي كاري آلوده قرار گيرد. به دورو صورت 

 ديوارها، كف و مبلمان غذاخوري بايستي صاف و قابل شستشو باشد. -

در محيط هاي غير فواره اي  آب سردكن داراي شير فشارنظير  نوشيدن آب  امکانات استفاده از -

 بالمانع است. نگراكارآلوده و در محل هاي رفاهي 

 توصيه شدهكار روش های  15-5-7

 محل در سربپسمان هاي حاوي  سرب و حمل و نقل ايمن و، ذخيره سازي 1جابجاييكار، انجام   

روش هاي كاري به تمام چيزهايي اتالق  .انجام شود توصيه شده 2بر اساس روش هاي كاريبايد  كار

و مشتمل بر آنها نياز داشته انجام كار با حداقل انتشار آلودگي به مي شوند كه كارفرما و اپراتور جهت 

بازديد دوره اي و اقدامات تعمير و نگهداري پيشگيرانه  مديريت سيستم، نظارت بر عملکرد اپراتورها،

 است. 

 تعمير و نگهداری مناسب 15-5-8

به نحوي  اطمينان از عملکرد مناسب و درست اقدامات كنترلي بر عهده كارفرما است. كارفرما بايد 

 برنامه ريزي كند كه فرايندهاي زير به طور منظم انجام شوند:

 با سرب اي كارهبازديد منظم از فرايند و محيط  -

 بازديد از عملکرد سيستم هاي كنترلي -

 كارگران توسط استفاده صحيح از سيستم هاي كنترلي و تجهيزات حفاظت فردي -

 منظم عملکرد سيستم هاي كنترليبررسي  -

                                                                 

1 - safe handling 

2- work practices 



  

 

 64 صفحه  كار محيط در سرب كنترل راهنماي

 سرويس منظم كنترل هاي مهندسي و تجهيزات حفاظت فردي -

بازديد و تست كنترل هاي به كار رفته در محيط بايد توسط فرد صاحب صالحيت و با تجربه انجام  -

 شود.

كه هر گونه موارد نقص در سيستم هاي در محيط كار به نحوي  يك سيستم گزارش دهيوجود  -

 گزارش شوند. سريعاً منجر به كاستن از كارايي آنها مي شود كه كنترلي

 برخي از موارد نيازمند بازرسي و بازبيني منظم عبارتند از: -

سيستم هاي تهويه مشتمل بر هودها، محفظه ها، كانال ها، سيستم فيلتراسيون و كارايي هر يك از  -

 ماهه 3در فواصل  تجهيزات

 ماهه 3در فواصل  ي راكتورهاي واكنش و پاتيل مواد مذابكنترل هاي دمايي ترموستاتيك  بر رو -

  وادمآببندي اتصاالت  در ظروف تحت فشار و مخازن  -

 نحوه كار با مواد با پرهيز از انتشار و پخش آلودگي نظيرروش هاي كار ايمن  -

 نظافت و ضبط و ربط كارگاهي -

 و اقدامات انجام شده براي رفع نقايصگزارش شده  موارد نقص  -

 

 های كار الگودر تغيير  15-5-9

از  ثريؤبه نحو م وظايف كاري مي توان ايجاد تنوع در و يا يچرخشالگوي كار با بهره گيري از   

سبب كاستن از در وهله نخست تغيير در الگوهاي كاري  زمان تماس يك كارگر با سرب كاست.

براي سيستم هاي دفعي بدن به منظور دفع سرب جذب  يفرصت مناسب ضمناًو  مي شودسرب تماس با 

 د. كرخواهد فراهم شده 

 :انجام شود چرخش شغلي كارگران بايد بر اساس جدول چرخش شغلي مشتمل بر موارد زير

 نام و كد شناسايي كارگران در معرض تماس كه در برنامه چرخش شغلي قرار دارند. -

 اشتغال به كار در هر بخش همراه با غلظت هوابرد سرب در آن بخش  طول دوره  -

 الزامات بهداشتي جهت كار در هر يك از بخش ها -

 از ديگر روش هاي تغيير الگوي كاري مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

ت برابر هواي مورد نياز در حال 3-4حجم هواي تنفسي در هنگام كار  . معموالًساده سازي كار -

ساده سازي كار در نتيجه با هم افزايش مي يابد، تنفسي  و به همين ترتيب ميزان تماس است استراحت 

ثري از ميزان تماس ؤمي توان به نحو مانجام مي شود ا بهره گيري از روش هاي طراحي كار بكه 

 كاست.
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 ي با آلودگي باال در مناطق يا زمان هايي كه كارگران كمتري در محل حضور دارند. هاكار انجام -

  حضور كارگران در محيط هاي آلوده به سرب كاستن از غلظت آلودگي و طول دوره -

از بخش هاي با تماس  و انتقال كارگران غير ضروريتماس  كاستن ازتعداد كارگران در معرض-

 بخش ها به سايرمعني دار با سرب 

 كاستن از مقدار سرب موجود در فرايند اعم از مواد اوليه، محصوالت و ضايعات حاصل از فرايند.-

عدم استفاده از كارگران حساس نظير كارگران مبتال به بيمارهاي كليوي يا خوني و يا زنان مستعد  -

 سربآلوده به فرايندهاي محل ها و بارداري در 

 در محيط هاي آلوده به سربكارگران  اضافه كارجلوگيري از  -

  م و نشانه هائعال  15-5-11

، گرد و غبار و فيوم هاي سربآلوده به سرب و به ويژه محيط هاي با انتشاري در محيط هاي كار 

 م خطر به كارگران اطالع رساني شود.ئبايستي با نصب عال

سرب در هواي محيطي فراتر از غلظت م زير را در محيط هاي كاري كه ئكارفرما موظف است عال-

، صرف غذا، سم، استعمال دخانيات هشدار، ناحيه كار با سرب، "حد توصيه شده  است نصب كند.

  ."ممنوع  نوشيدني و آدامس

 شود. نصب ر ديد عمومد حلي روشن ودر م تميز بايد با حروف درشت و كامالً تابلوي فوق

 مراقبت پزشکي 15-5-11

ارائه مراقبت هاي پزشکي براي كارگران در زمان و مکان مناسب و بدون اخذ هر كارفرما موظف به  

 گونه هزينه است.

در صورت دارا  حفاظت از سالمتي كارگران شاغل به كار در محيط هاي كاري آلوده به سرب،  -

 نيازمند رعايت برنامه جامع مراقبت پزشکي است.بودن شرايط زير 

ه تماس تنفسي، گوارشي كارگران با سرب معني دار و قابل توجه الف(كار در محيط هاي آلوده ك

 .است

 كارگران در محدوده غلظتي زيستي باشد. ادرار سرب غلظت يا خون سرب غلظت ب(

 نياز به ادامه مراقبت ها يا نظارت هاي پزشکي تأييد پ(

هر تماس با سرب و تشخيص  معرض پايش سالمتي كارگران دربرنامه مراقبت پزشکي با هدف  -

شرط الزم براي اجراء مي شوند. بيماري ها سرب خون پيش از بروز عاليم و  گونه افزايش غلظت

روز در سال در محيط هاي آلوده به  31اجراي برنامه مراقبت پزشکي اشتغال به كار به مدت حداقل 
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وع به كار كارگر انجام و در پزشکي بايد همزمان با استخدام و پيش از شرمراقبت هاي سرب است. 

حداكثر يك ماه از تاريخ شروع به كار انجام شوند. برداشت ، غير اين صورت با توجه به نوع كار

محسوب مي شود كه نيازمند  با سرب باالبا تماس تنفسي  رنگ هاي سربي از روي سطوح از مشاغل

انجام معاينات در كوتاه ترين زمان ممکن هستند. آزمايش هاي پزشکي هرگز به عنوان جايگزين 

با اجراي اين برنامه از سالمتي كارگران در بدو  روش هاي كنترل ريسك محسوب نمي شوند.

با انجام مراقبت  شود. بعدي فراهم مي نظارت هاياستخدام اطمينان حاصل شده و بستري مناسب براي 

هاي پزشکي، زنان باردار، زنان مستعد بارداري يا افراد با شرايط پزشکي خاص نظير ابتالء به كم 

 و با بررسي نتايج آزمايش هاي پزشکي قرار گرفته نظارت دقيق تري خوني و يا بيماري كليوي مورد

شناسايي مي  هستندقطع تماس  حتي، شرايط كاري كه نيازمند اعمال كنترل هاي الزم و يا كارگران

 .شوند

انجام  در خون كارگران، يا متابوليت هاي آن سربزيستي  مشتمل بر پايش مراقبت پزشکي برنامه

 ثبت و نگهداري نتايج و اطالع رساني نتايج به كارگر است.  معاينات و آزمايش هاي پزشکي،

 پايش زيستي 15-5-11-1

مي  تماس تنفسي كارگران با سربدرجه اگر چه اندازه گيري سرب در هواي تنفسي معيار خوبي از  

 فرد سودمند در ارزيابي مقدار سرب جذب شده در بدن يابزاربه عنوان  هاي زيستي پايش  وليباشد 

محسوب شده و به اين ترتيب  از راه هاي تنفسي، گوارشي در محيط كار و ساير محيط هاي غير شغلي

  به عنوان نشانگر بسيار خوبي در ارزيابي  تماس هاي فردي محسوب مي شوند.

بدنبال تماس با سرب و تركيبات آن، غلظت سرب خون به سرعت افزايش مي يابد، از اينرو با تکرار  -

يي و اصالح كرد و يا منظم اندازه گيري ها مي توان منبع يا دليل ايجاد تماس هاي خطرناك را شناسا

با ممانعت از ادامه كار كارگر و يا با اشتغال وي در شغلي ديگر مانع از ايجاد بيماري هاي ناشي از كار 

 شد.

پايش زيستي بايد توسط فرد واجد صالحيت نظير پرستار بهداشت شغلي يا كارشناس علوم  -

 آزمايشگاهي انجام شود.

به كار فرد در محيط هاي كار با سرب تا زماني كه غلظت  پايش زيستي در ماه هاي اول اشتغال -

ها بر  پايشفاصله بين پس از آن  در فواصل كوتاهي انجام مي شود، سرب خون به حد ثابتي برسد،

 سرب در خون كارگر تعديل خواهد شد. اساس غلظت

محيطي و فرهنگي در صورت باال بودن غلظت سرب در خون كارگر، ابتدا به بررسي سابقه شغلي و  -

 مطلوب فرد پرداخته مي شود. در برخي از موارد عليرغم آنکه غلظت سرب در هواي تنفسي در حد
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ل ديگر، انجام برخي از فعاليت هاي غغلظت عمل است ولي ممکن است فرد بر اثر اشتغال به ش

ا سرب قرار تفريحي و يا رژيم غذايي و يا استفاده از درمان هاي دارويي سنتي در معرض تماس ب

 گرفته باشد. 

كه مبتال به آنمي يا تحت درمان با عوامل كليت كننده نيستند مقدار سرب خون معياري  در افرادي -

 محسوب مي شود. تماس هاي اخير با سرب  واقعي از

معيار مناسبي  دسرب موجود در بدن نبوده و نمي توان كل نشاندهنده مقدار ميزان سرب خون الزاماً -

براي تخمين تماس هاي قبلي با سرب باشد. غلظت باالي سرب در خون فقط نشاندهنده تماس هاي 

اشد. بر بدون افزايش معني دار در بار كلي سرب موجود در بدن بدر روزهاي اخير،  با سرب  جدي

وي كلي سرب در دهنده افزايش بار يا محت خون نمي تواند نشاندر پايين سرب  غلظت هاي اين اساس

 بدن باشد.

 متابوليك نامطلوب سرب در بدن طراحي شده اند اتايي بر پايه اندازه گيري اثريتست هاي بيوشيم -

طراحي  ايييتست هاي بيوشيم مي باشند. به طور غير مستقيم نشاندهنده سرب جذب شده در بدن و

بوده و مشتمل بر زينك  اثر سرب بر سنتز هموگلوبين بسيار محبوب و كاربردي شده بر پايه

، فعاليت دهيدروژناز دلتا 3، كوپروپورفيرين ادرار2، پروتوپورفيرين اريتروسيت آزاد1پروتوپورفيرين

است. در اين ميان زينك پروتوپورفيرين خون  5و دلتا آمينو لولونيك اسيد ادرار 4آمينولولونيك اسيد

(ZPP)  مي باشد. ايي تماس با سربيبيوشيمتست براي اندازه گيري اثرات تداول ترين م  

ي در ارزيابي مواجهه با سرب محسوب مي شود تا اندازه گيري معيار مناسبخون  (ZPP)تست  -

خون  بازتابي از جذب سرب در طي سه يا چهار ماه گذشته بوده و    ZPPغلظت سرب خون. مقدار

نسبت    ZPPافزايش شاخص دادن بار سرب بدن محسوب مي شود.از اينرو شاخص بهتري در نشان 

به دنبال قطع تماس، به همين ترتيب  به شاخص سرب در خون از سرعت كمتري برخوردار بوده و

 به حالت عادي آن نيازمند زمان بيشتري است.  آن برگشت

سرب موجود در خون دارد. در برخي از كارگران  غلظتخون همبستگي اندكي با ZPP  سطح -

ميکروگرم در دسي ليتر خون در غلظت هاي سرب خون در حد  111خون به بيشتر از   ZPPافزايش 

غلظت هاي  شود. مي ميکروگرم در دسي ليتر خون ايجاد 25-31ميکرومول بر ليتر يا  45/1-21/1

                                                                 

1  -  zinc protoporphyrin 

2  -  free erythrocyte protoporphyrin 

3  -  urine coproporphyrins 

4 - blood delta aminolaevulinic acid dehydratase 

5 - urine delta aminolaevulinic acid 
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ميکروگرم در دسي ليتر خون سبب  41-65ميکرومول بر ليتر يا  93/1-14/3خون در حد  در سرب

ميکرومول بر ليتر يا  14/3تر از بيشخون خواهد شد. در غلظت هاي سرب خون  ZPPافزايش نمايي 

كاهش يافته و ممکن است به خوبي نشاندهنده  ZPPميکروگرم در دسي ليتر خون افزايش  65

 14/3غلظت هاي سرب خون به بزرگي بيش از  در  اختالالت در سيستم خون ساز نباشد. بر اين اساس

  1الکتروليتآزمايش اريتروپويتين آزاد ميکروگرم در دسي ليتر خون  65ميکرومول در ليتر يا 

  همبستگي بهتري ارائه خواهد كرد.

 دستيابي بهست. در اين موارد به منظور ا باال خون غالباً ZPPآنمي فقر آهن مقادير  هدر افراد مبتال ب -

ارزيابي صحيح نياز به اندازه گيري آهن سرم، ظرفيت باندشوندگي آهن كل و شمارش كامل سلول 

 مي باشد. هاي خوني

 ±15% اطمينان از صحتي در حدود 95با  و آزمايشگاه معتمدزيستي بايد توسط آزمايش هاي  -

 ميلي ليتر خون برخوردار باشند. 111ميکروگرم سرب در  6درصد، يا  

  

                                                                 

1 - Free erythrocyte protoporphyrin analysis 
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 معاينات پزشکي  15-5-11-2

دردهاي  م و نشانه هاي عمومي نظير خستگي، ضعف،ئكارگراني كه تماس بااليي با سرب دارند عال

م زمينه ساز ناراحتي هاي ئاين عال شکمي، يبوست، دردها و ناراحتي هاي عمومي را تجربه مي كنند.

منظور تعيين علت اين عوارض  و يا روماتيسم هم مي شوند. به ديگري نظير بي خوابي، سوء هاضمه

  معاينه شود. طب كار عمومي، كارگر مي بايست توسط پزشك

 معاينه پزشکي شامل موارد زير است:

 عروقي و عصبي. -خوني، معده اي روده اي، كليه ها، قلبي هاي معاينات دندان ها، لثه ها، سيستم -

كارگراني كه نياز به استفاده از اندازه گيري فشار خون و بررسي وضعيت هاي ريوي در مورد  -

 ماسك تنفسي دارند.

هيه نمونه خون به منظور تعيين سرب خون، تعيين هموگلوبين، هماتوكريت، انديس هاي سلول هاي ت -

اوره خون  -پروتوپورفيرين، نيتروژن -ارزيابي مورفولوژي سلول هاي خوني قرمز، زينك ،قرمز خون

كارگر، تست قدرت باروري در مردان و تست حاملگي  و كراتينين سرم و در صورت درخواست

 . 2بر اساس جدول براي زنان

  

 كاري مختلف هاي گروه براي نياز مورد تکميلي هاي تست: 2جدول

 گروه

 كاری

 غلظت سرب در خون

 )ميكرو گرم/دسي ليتر(

A  69کمتر از 

B 79-69 

C 29-79 

D 69-29 

E 69  69و بیشتر از 
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 توضيحات:

  نيازي به انجام تست هاي تکميلي نيست.تماس با سرب به خوبي كنترل شده. : Aگروه 

. كارگران وجود دارد تماس شغلي با سرب و جذب سرب در كارگران در معرض تماس :Bگروه 

ماه انجام مي شوند، بايد تست هاي  6اين گروه عالوه بر اندازه گيري سرب خون كه در فواصل 

، اريتروسيت پروتوپورفيرين، آمينو لولونيك (ZPP)گيري زينك پروتوپورفيرين تکميلي نظير اندازه

انجام  هماه 12را در فواصل  (ALAU)خون و آمينو لولونيك اسيد ادرار  (ALAD)اسيد دهيدراتاز

 دهند.

بوده و ممکن است  Bموئد جذب سرب در محيط هاي شغلي، فراتر از جذب در گروه  :Cگروه 

  Bشبيه گروه ،كه غلظت سرب در خون آنها به حد عمل رسيده باشد. آزمايشات تکميلي اين گروه

 مي باشد.

غلظت هاي سرب خوني از حد عمل فراتر رفته و كارفرما موظف به بررسي دقيق علت  :Dگروه 

يد كننده نياز كارگر به نظارت يا مراقبت هاي أيت خون،در افزايش غلظت  است. غلظت هاي سرب 

در اسرع وقت مي  B,Cزيستي شبيه گروه هاي پزشکي مستقيم، ارزيابي پزشکي و ساير تست هاي 

ميکروگرم به ازاي  51باشند. آزمايشات باليني در صورتي كه غلظت سرب خون به بيشتر از حد عمل 

 دسي ليتر خون برسند توجيه پيدا مي كنند.

پزشك طب كار تائيد مي  موئد غلظتي از سرب خون است كه در آن غلظت يا فراتر از آن،: Eگروه 

 كند كه كارگر ديگر مجاز به ادامه فعاليت و كار با سرب نمي باشد.

 پزشك طب كار انجام مي شود. بايستي توسط پزشکي ياه معاينات و آزمايش -

صفحات ايمني مواد،گزارشات پزشکي با توجه به  معاينات و آزمايش هايزمان و نحوه انجام -

 استراحت انجام مي شود. -يات روش هاي كاري، چرخه هاي كارئجزارزيابي ريسك و 

 فواصل انجام پايش های زيستي 15-5-11-3

 پايش هاي زيستيمشاوره و ، است براي تمام كارگران مشمول مراقبت هاي پزشکي كارفرما موظف 

 را بر اساس برنامه زير انجام دهد:

غلظت هاي تنفسي با  احتمال تماس با  محيطاشتغال به كار در پيش از اندازه گيري سرب خون،  -

 هفته از شروع به كار  2حداكثر در مدت  ، در غير اينصورتحد عمل سرب در غلظتي فراتر از هوابرد
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با سرب در  ناشي از كاريا بروز عاليم مسموميت  ،در اولين فرصت ممکن و به محض اعالم كارفرما -

 كارگر 

با سرب و تركيبات معدني سرب، به استثناء  تماسكارگران در معرض اندازه گيري سرب در خون  -

 كارگران جوان و زنان مستعد بارداري بايد حداقل هر شش ماه يك بار انجام شود.

ميکروگرم در دسي ليتر بود،  31در مواردي كه نتايج حاصل از دو آزمايش متوالي كارگران كمتر از -

 مي يابد. افزايشفاصله بين پايش ها به يك بار در سال 

، يا بيشتر باشد ميلي ليتر خون 111ميکروگرم در  41براي كارگراني كه سرب خون آنها در حد  -

ه غلظت سرب در خون در دو آزمايش كجايي ماه انجام مي شود تا  3اندازه گيري ها حداقل هر 

 .برسدميلي ليتر خون  111ميکروگرم در  31متوالي به كمتر از 

سال( نيازمند تکرار آزمايش ها در فواصل  18)كمتر از  زنان جوان مستعد بارداري يا كارگران جوان -

فواصل بين  ،لظت سرب موجود در خونكمتري به تشخيص پزشك هستند. در هر حال با توجه به غ

 .(3جدول)ماه شود 3آزمايش ها براي گروه هاي مختلف نبايستي بيشتر از 

 

  

 خون در سرب غلظت اي دوره هاي پايش انجام فواصل:  3جدول

 فاصله پايش  غلظت سرب در خون گروه كارگری

مردان و يا زناني که مستعد 

 باروری نیستند

 69در لیتر يا  میكرومول 72/1کمتر از 

 میكروگرم در دسي لیتر
 ماه 6

میكرومول در  72/1مساوی و يا بیشتر  از 

 میكروگرم در دسي لیتر 69لیتر يا 
 ماه 0

 زنان مستعد باروری

میكروگرم  19میكرومول در لیتر  يا  77/9

 در دسي لیتر 
 ماه  6

میكرومول در لیتر   77/9بیشتر و يا مساوی 

 دسي لیتر میكروگرم در 19يا 
 ماه 0 
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 توضيحات:

مي باشد كه با ضرب آن در  (µmol/l)تراز هاي غلظت سرب در خون بر حسب ميکرومول در ليتر  

 25/1تبديل مي شود. براي  مثال غلظت  (µg/dl)به ميکروگرم در دسي ليتر  72/21مقدار ثابت 

 ميکروگرم در دسي ليتر است.  18/5ميکرومول در ليتر معادل 

به حد عمل،آزمايش ها بايد تکرار شده و نتايج آنها در مدت خون به محض رسيدن غلظت سرب  -

 روز به پزشك طب كار ارئه شود. 11

دريافت نتايج اندازه گيري تاريخ ز اهفته  2يدي در مدت أيآزمايش هاي تموظف به انجام كارفرما -

 مي باشد. سرب خون

براي محيط هايي كه با تركيبات آلکيله و آلي سرب  ادراردر موجود  اندازه گيري دوره اي سرب -

   .انجام مي شود  4بر اساس جدول كار مي كنند

 

  

 ادرار در سرب اي دوره گيري اندازه فواصل: 4جدول

 گروه كارگری
 غلظت سرب در ادرار

 )ميكروگرم سرب/ گرم كراتينين(

حداكثر فاصله بين اندازه 

 گيری ها

استثناء زنان جوان تمام کارگران به 

 مستعد بارداری

 شش هفته 02کمتر از 

 يك هفته 190-02

 بنا به تشخیص پزشك و باالتر 119

 زنان مستعد بارداری

 شش هفته سال 09کمتر از 

 يك هفته سال 07-09

 بنا به تشخیص پزشك سال و بیشتر 02
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  تفسير نتايج پايش زيستي 15-5-11-4

اگر غلظت سرب خون در حد عمل تا حد تعليق بود، بايستي با اجراي اقدامات كنترلي، شرايط كار  -

 و تماس با سرب بهبود  يابد. 

اگرغلظت سرب خون معادل و يا فراتر از حد تعليق بود كارگر مجاز به ادامه كار در محيط آلوده  -

كارگران در معرض تماس، با بهبود  به سرب نبوده و ضمن درج نتايج در پرونده پزشکي كارگر يا

 سيستم هاي كنترلي و اجراي اقدامات كنترلي مناسب از غلظت سرب محيطي كاسته شود.

گرم خون بود،كارفرما  111ميکروگرم سرب به ازاي هر  61اگر غلظت سرب خون  باالتر از  -

 موظف به استفاده از كارگر در محيط بدون تماس با سرب است.

ماه گذشته( مساوي يا  6ه متوسط غلظت سرب خون در حداقل سه آزمايش اخير )در در صورتي ك - 

گرم خون بود نياز به قطع تماس و ممانعت از كار در  111ميکروگرم سرب به ازاي هر  51بيشتر از 

 محيط حاوي سرب است.

نيازي گرم خون بود  111ميکروگرم سرب به ازاي هر  41در صورتي كه تراز سرب خون كمتر از  -

 به قطع تماس و اشتغال به كار در محيط ديگر نيست. 

اندازه گيري غلظت سرب ادرار در هنگام مواجهه با آلکيل هاي سرب به عنوان بهترين شاخص سرب 

جذب شده در كاركنان محسوب مي شود. نتايج اين قبيل تست ها نشاندهنده سودمندي تمهيدات 

 .است بهداشتي و اقدامات احتياطي انجام شده

روز از زمان دريافت نتايج اندازه گيري سرب خون، مراتب را به  5كارفرما موظف است در مدت -

ميلي ليتر  111ميکروگرم در  41از حد  يشترطور كتبي به اطالع كارگري كه غلظت سرب خونش ب

 خون است، ارسال كند.

 انفصال از كار و برگشت به كار  5-11-5 -15

خون مساوي و يا بيشتر از مقادير زير باشد بايد از ادامه كار كارگر در صورتي كه تراز سرب 

 جلوگيري شود.

براي مردان و زناني كه از قابليت باروري  ميکروگرم در دسي ليتر 51ميکرومول در ليتر  يا   41/2 -

 برخوردار نيستند.

 ت بارداريبا ظرفيجوان براي زنان  ميکروگرم در دسي ليتر 21ميکرومول در ليتر  يا  97/1 -

 براي زنان باردار يا شيرده ميکروگرم در دسي ليتر 15ميکرومول در ليتر  يا  72/1 -

روز تحت معاينات پزشکي  7كارگراني كه به داليل فوق از ادامه كار محروم شده اند بايد در مدت -

 قرار گرفته و يك كپي از نتايج معاينات در پرونده كارگران ثبت شود.
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ميکروگرم  51يا متوسط  61به كار در كارگران با غلظت سرب در خون باالي  شرط اشتغال مجدد -

گرم خون در سه آزمايش اخير آن است كه نتايج دو بار اندازه گيري متوالي سرب  111سرب به ازاي 

 خون كمتر از مقادير زير باشد:

 ان فاقد ظرفيت بارداريبراي مردان و زن ميکروگرم در دسي ليتر خون 41ميکرومول در ليتر  يا  93/1 -

 براي زنان با ظرفيت بارداري ميکروگرم در دسي ليتر 11ميکرومول در ليتر  يا  48/1 -

  خوندر با تراز سرب باال اقدامات درماني برای افراد  15-5-11-6

هنگامي كه بروز مسموميت تشخيص داده شد، نخستين و مهمترين اقدام درماني قطع تماس و 

ادامه كار فرد مسموم در محيط آلوده است تا سطح سرب خون به طور طبيعي كاهش جلوگيري از 

يا با اعمال كنترل هاي  با قطع تماس و يا استفاده از كارگر در كارهاي بدون آلودگي يابد. اين كار

 تماس با سرب امکان پذير است.

ي شدن در بيمارستان و انجام نياز به بستر ي سرب در خونباالبسيار در مورد افراد با سطوح غلظتي  -

 درمان هاي دارويي است.

م كلينيکي، اختالالت ئدر صورتي كه با توجه به بررسي غلظت سرب در خون، شدت عال -

ايي و سابقه مواجهه تماسي فرد قطع تماس مفيد نبود مي توان كارگر را براي يهماتولوژيکي و بيوشيم

 درمان هاي تخصي به بيمارستان ارجاع داد.

ميلي ليتر خون در كنار  111ميکروگرم به ازاي هر  81سرب خون به بيشتر از مقدار در صورتي كه  -

 بروز عاليم مسوميت برسد، درمان هاي پزشکي توصيه مي شود.

عوارض جانبي داشته و از اينرو مي بايست با احتياط و با توجه به شرايط فرد  ي پزشکيدرمان ها-

قادر به رسانيدن غلظت سرب در خون  با عوامل كليت كننده يکبار درماندر اغلب موارد  شوند. نجاما

 به حد توصيه شده نبوده و نياز به تکرار درمان است. 

 پرونده پزشکي  15-5-11-7

در معرض تماس با سرب به شرح پزشکي كارگران پرونده كارفرما موظف به تهيه و نگهداري  

 زيراست:

 شماره پرسنلي، آدرس، شماره تماس كارگر و پزشك مسئولنام و نام خانوادگي كارگر،  -

 كه به اطالع كارگر رسانيده شده است.سرب كار ايمن با كپي از قوانين و مقررات  -

 توصيفي از وظايف كاري كارگر كه در تماس وي با سرب موثرهستند. -

 غلظت سرب و ساير آالينده ها در هواي تنفسي كارگر -
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 ورد استفاده توسط كارگراقالم حفاظت فردي م -

 نتايج اندازه گيري غلظت سرب در خون -

 اقدامات درماني انجام شده -

 هر گونه  توصيه ها و تصميمات پزشکي در مورد كارگر در معرض تماس -

      فرايندهاي آزمايشگاهي و هرگونه استاندارد ها يا راهنما هاي استفاده شده براي تفسير نتايج -

 تست ها 

و يا به اندازه طول  سال از تاريخ تهيه 41اطالعات پرونده پزشکي كارگران حداقل بايد به مدت  -

در آرشيو قابل دسترسي براي كارگر و سازمان هاي مسئول،  سال 21دوره خدمتي كارگر به اضافه 

 بايگاني و نگهداري شود. 

 انتقال خواهند يافت.در صورت خاتمه فعاليت شركت سوابق فوق به سازمان هاي مسئول  -

 تجهیزات حفاظت فردی  15-6

 ءاست، از اينرو اتکا اناز سوي كارگر آنهاكارايي وسايل حفاظت فردي وابسته به استفاده صحيح از 

 به وسايل حفاظت فردي در زمينه كنترل ريسك توصيه نمي شود. 

مهارت در كار، راحتي در ديد و مواردي كه نياز به استفاده طوالني و يا در مواقعي كه نياز به  در -

كنترل فرايند، و يا در مواردي كه آموزش الزم در زمينه استفاده صحيح از تجهيزات حفاظت فردي 

 تمايلي به استفاده و يا استفاده صحيح از اين وسايل وجود ندارد. ارائه نشده باشد

نظارت دقيق و مداوم  منوط به به عنوان يك گزينه در زمينه كنترل ريسكاستفاده از اين تجهيزات  -

به روش هاي ديگر انجام و از اين وسايل تنها به عنوان  است. بر اين اساس كنترل ريسك بايد ترجيحاً

از ساير روش هاي كنترلي  استفادهكنترل تماس با راه حل موقتي و يا حداقل در جاهايي كه امکان 

 شود.استفاده  ،مهندسي يا عملياتي امکان پذير نباشد

ار با ككارگر به اتکاي تجهيزات حفاظت فردي مجاز به ،درصورت خرابي سيستم هاي كنترلي -

سرب نمي باشد. براي مثال استفاده از دستگاه فرز دستي براي برداشت پوشش هاي رنگي حاوي بيش 

درصد وزني سرب در يك شيفت كاري در فضاي محصور شده فاقد سيستم تهويه مناسب با  11از 

ز وسايل حفاظت تنفسي نمونه اي از اين نوع هستند. تحت اين شرايط به داليل مختلف نظير استفاده ا

 .. تماس تنفسي قابل مالحظه اي رخ مي دهد..عدم انطباق مناسب ماسك با صورت، خرابي ماسك و
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ويژگيهاي كار و خصوصيات  ،آلودگيغلظت تجهيزات حفاظت فردي مي بايست متناسب با نوع و  - 

انتخاب شوند. همواره آماده به كار، تميز و در دسترس بوده و توسط افراد مجرب به طور مرتب  كاربر

 بازديد شوند.

مين تجهيزات حفاظت فردي مناسب، متناسب با كار و اطمينان از تميز و آماده به أكارفرما مسئول ت-

 كار بودن آنها است. 

اي در حين كار  شرايط پيش بيني نشدهدر معرض همواره تعمير و نگهداري كه پرسنل  در خصوص -

 ،براي آنها وجود نداردمهندسي و عملياتي مواجهه تنفسي هاي  نترلاستفاده از كهستند و امکان 

 مطرح است.ضرورت به عنوان يك  تجهيزات حفاظت فردي و بويژه وسايل حفاظت تنفسياستفاده از 

در مواردي  و بويژه وسايل حفاظت تنفسي فاظت فرديبه عنوان يك قاعده كلي استفاده از اقالم ح - 

كنترل آلودگي امکان ساير سيستم هاي كنترلي نظير تهويه موضعي  بهره گيري از با توصيه مي شود كه

  .وجود ندارد

 لباس حفاظت فردی 15-6-1

حادثه و موارد  ،ضامن سالمتي پرسنل در حين كارمناسب  وسايل حفاظت فردي استفاده صحيح از 

 اضطراري است.

در جاهايي ، يا حد توصيه شده باشندفراتر از اگر كارگران در معرض تماس با سرب در غلظت هاي  -

كه احتمال تحريك و التهاب پوست و چشم وجود دارد كارفرما موظف به تهيه لباس حفاظت فردي 

 كفش يا روكفشي هاي يك بار مصرف، ،دستکش، كاله مشتمل بر رولباسي، لباس هاي تمام بدن،

 بنا به نياز تهويه دار، و يا ساير اقالم حفاظت فردي مناسب عينك هاي ايمني دور بستهحفاظ صورت، 

 است.

در محيط هاي با احتمال آلودگي به سرب حتي با بکارگيري ساير اقدامات كنترلي، استفاده از  -

مانع از تجمع سرب بر روي لباس كار و بدن كارگر پوشش هاي تمام بدن الزامي است. اين پوشش ها 

بايست به نحو مناسبي پوشيده شده و فاقد هر مي شوند. به منظور حفظ سودمندي اين رولباسي ها مي 

 گونه آسيب ديدگي باشند.

 .دنشستشو شو با توجه به غلظت سرب در هواي محيطي رولباسي بايد به طور منظم -

توصيه رولباسي هاي يکبار مصرف استفاده از در مواردي كه امکانات شسشتوي لباس وجود ندارد،  -

 . مي شوند

 تعويض شوند. يا و به نحو مناسب تعميربايد لباس هاي معيوب و آسيب ديده، قبل از استفاده  -
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در  سرب ميکروگرم 211از  يشترب در معرض غلظت هاي تنفسي ي كهكارفرما بايد براي كارگران-

 اقدام به تهيه لباس حفاظتي كند. ،هستند هساعت 8 در طي يك شيفت كاريمتر مکعب هوا 

وابسته به ماهيت كار و مقدار آلودگي محيط كار دارد. حضور ساير مخاطرات  نوع لباس قوياً -

لحاظ .. بايد در انتخاب لباس كار .محيطي نظير وجود فلزات مذاب، فرايندهاي مرطوب يا خورنده و

 شوند.

بر اساس  انتخاب لباس را مي توان براي لباس حفاظتي كار با سرب الزام خاصي وجود ندارد ولي -

 :دادمعيارهاي زير انجام 

 باشد. در برابر نفوذ گرد و غبار سرب مقاوم جنس لباس از نوعي كه -

ه، ونه جيب و لبطراحي لباس به نحوي كه در ناحيه يقه، دست ها به خوبي چسبيده و فاقد هر گ -

 كه محل تجمع آلودگي باشد.شکاف و...

رفع قابل شستشو و به راحتي  جذب سطحي پايين ي باشد كه ضمن دارا بودنجنس لباس از نوع -

 باشد.  آلودگي

دست لباس يکي براي  2انتخاب لباس و روكفشي بايد بر اساس نيازهاي شغلي بوده و حداقل  -

 استفاده و ديگري براي تعمير و شستشو در نظر گرفته شود. 

تمام بدن را بپوشاند ، متناسب با كار و شرايطي باشد كه كار در آن انجام مي شود حفاظتي بايد لباس -

 و يا آلکيل هاي سرب مقاوم باشد. ر، فيوماگرد و غبو در برابر نفوذ و جذب سرب، 

 به مالحظات ارگونوميك و بهداشت شغلي نظير استرس هاي گرمايي و توجه يد باطراحي لباس با -

 تطابق با ابعاد بدني كارگر انجام شود.

منظور استفاده از محافظ پا به معمول  در اطراف كوره ها و فرايندهاي داغ عالوه بر اقالم حفاظتي -

 پيشگيري از پاشش مواد مذاب بر روي پا ضروري است.

ر است استفاده از روكش كفش سبب ادر محل هاي كه كف فرايند از آلودگي بااليي برخورد -

 كاستن از انتقال آلودگي به مناطق تميز و  منزل مي شود.

حفاظتي به منظور تجهيزات ر خصوص كار با سرب فلزي به شکل شمش نيازي به استفاده از د -

و  جلوگيري از كثيفي منظور  محافظت در مقابل جذب پوستي سرب نمي باشد. استفاده از دستکش به

 توصيه مي شود. دست آسيب فيزيکي به

محافظت از پوست با بهره گيري از لباس هاي غير قابل  سرب و نفتاالت در هنگام كار با آلکيل ها -

 نفوذ ضروري است.
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مجهز  Dبايد از لباس كالس  ،به مخازن و تانك هاي ذخيره سازي آلکيل هاي سرب دوبه هنگام ور -

 به سيستم تنفسي متکي به خود استفاده شود.

لباس ها پس از استفاده بايد در محلي تميز و به دور از نور خورشيد و در وضعيت عمودي نگهداري  -

 شوند.

توصيه تهويه شونده و حفاظ صورت  دوربستهعينك هاي ايمني در هنگام كار با سرب استفاده از  -

 د. مي شو

 ماسک تنفسي 15-6-2

هاي سرب در  يك ماه در سال در معرض غلظت حداقل كه كارگران به مدتكاري ي ها در محيط 

باشند كارفرما موظف است با اجراي كنترل هاي  توصيه شدهبيشتر از حد هواي تنفسي در غلظتي 

مهندسي و يا كنترل هاي اجرايي اقدام به كنترل مواجهه با سرب كند مگر اينکه اثبات شود كه انجام 

  اين اقدامات امکان پذير نيست.

كارفرما موظف است محيط كار را با استفاده از ساير روش هاي كنترلي به نحوي ايمن كند كه -

 استفاده از وسايل حفاظت تنفسي نباشد. نيازي به

سازمان هاي مسئول توصيه مي كنند كه كارفرمايان بايد هواي محيطي آلوده به سرب در غلظت  -

ميکروگرم در متر مکعب هوا( را با اعمال روش هاي  51ساعتي ) 8هاي باالتر از حد توصيه شده 

 كنترلي به حدود قابل قبول برسانند. 

هاي مهندسي و اجرايي قادر به رسانيدن غلظت سرب در هواي تنفسي به كمتر از حد هر گاه كنترل  -

مين ماسك هاي تنفسي براي أميکروگرم سرب در متر مکعب هوا نباشد،كارفرما موظف به ت 51

 كارگران است.

ساعت كار روزانه،  8در طي ميکروگرم سرب بر متر مکعب هوا  31در شرايط غلظتي كمتر از  حد  -

 ي به استفاده از ماسك تنفسي نمي باشد. نياز

در جاهايي كه تغيير روش هاي كاري، تغيير ابزار كار و يا استفاده از سيستم هاي تهويه موضعي  -

نيازي به استفاده از اي محيطي به حد قابل قبولي شده است موجب كاستن از غلظت سرب در هو

 ماسك هاي تنفسي نيست. 

بايد توسط فرد متخصص نظيركارشناس بهداشت حرفه اي و با توجه به انتخاب ماسك هاي تنفسي  -

 غلظت سرب در هواي تنفسي كارگر انجام شود.
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ماسك هاي تنفسي نيم صورت وسايلي ارزان و ساده براي محافظت در مقابل مسموميت ناشي از  -

هوا سبب عبور فشار منفي ناشي از تنفس  تنفس هواي آلوده به گرد و غبار، فيوم سرب مي باشند.

به محفظه ماسك مي شود. ماسك  تصفيه شدههواي  هواي آلوده از فيلترهاي تصفيه كننده هوا و ورود

از  ،مستعد نشتي هوا و ورود هوا از اطراف ماسك به داخل محفظه تنفسي هستند تصفيه كنندههاي 

 .محافظت خوبي در مقابل غلظت هاي باالي سرب ندارنداينرو 

ي ماسك هامي توان از به حدي هستند كه سرب در هوا اغلب موقعيت هاي صنعتي غلظت هاي در  -

تا غلظت در محيط هاي با اكسيژن كافي و اين ماسك ها فقط  ، اينهمهاستفاده كرد تصفيه كننده هوا

  .قابل استفاده هستند ميکرو گرم سرب در متر مکعب هوا 511هاي به بزرگي 

 يحفاظت خوبمدر شرايطي كه سيستم تهويه موضعي در سيستم وجود دارد ماسك هاي نيم صورت  -

تعميررادياتور اتومبيل، رنگ آميزي يا اسپري لعاب بر روي شيشه، ريخته گري و فعاليت هايي نظير در 

. در كارهايي نظير سند بالست، جوشکاري و فراهم مي كند ماشين كاري بر روي قطعات حاوي سرب

ود كه نيازمند استفاده از شمي گرد و غبار و فيوم بيشتري توليد  برش -هوا  يا برشکاري با تورچ

 .مي باشدماسك هاي تنفسي با درجه حفاظتي باالتر از ماسك هاي نيم صورت 

تنفسي بايد متناسب با ماسك  .در دسترس هستندتنفسي در اشکال و سايزهاي مختلف هاي ماسك  -

تنها پس از ارائه آموزش هاي الزم به عنوان يك روش كنترل خطر مورد توجه قرار نيازهاي كار و 

 گيرد.

نوع نظير به طور كلي انتخاب ماسك هاي تنفسي براي هر گروه كاري با توجه به نيازهاي كاري  -

انطباق  طول دوره استفاده از ماسك، دقت در كار، فعاليت فيزيکي مورد نياز جهت انجام كار، كار،

ارتباط با ساير كارگران و غلظت معمول آلودگي در طي يك  ت كار، راحتي،ؤير سك با صورت،ما

 شيفت كاري انجام مي شود.

هر ماسك داراي فاكتور حفاظتي تخصيص يافته است. درجه حفاظتي درج شده بر روي ماسك  -

استفاده از ماسك فراهم بايد به مراتب بيشتر از درجه حفاظتي مورد نظر باشد تا حاشيه ايمني خوبي در 

غلظت سرب در هواي محيط كار بر فاكتور حفاظتي ماسك تقسيم مي شود و  به اين منظور شود.

 حاصل بايد به مراتب كمتر از حد مجاز توصيه شده براي سرب باشد.نتيجه 

فاكتور حفاظتي تخصيص يافته به ماسك به تنهايي نمي تواند شاخص صحيح و قابل اعتمادي در  -

زمينه سودمندي ماسك تنفسي باشد و كارايي يك ماسك به فاكتورهاي ديگري نظير نحوه استفاده، 

 تست انطباق و غيره دارد.، بهداشت فردي
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 توصيه مي شود با توجه به حد به منظور اطمينان از ايجاد حفاظت مناسب در شرايط كاري مختلف، -

ر از ماسك هايي با فاكتور حفاظتي باالتر سرب و غلظت سرب در هواي محيط كا غلظتي توصيه شده

 برخوردار باشند. احتمالياستفاده شود كه از حاشيه ايمني باالتري به منظور جبران نقايص 

 ارائه شده  است.  5انتخاب ماسك بر اساس سطوح غلظتي سرب در هواي محيط كار  در جدول  -

بهترين ماسك و لباس  احساس راحتي ندارد.وقتي كه كاربر در استفاده از لباس يا ماسك تنفسي  -

  .حفاظتي الزاما به معناي باالترين درجه حفاظتي نمي باشند

سبب تحميل فشار زيادي بر قلب و ريه  برخي از  از توع تصفيه كننده هوا ماسك هاي تنفسي -

مي شوند. بر اين اساس كارفرما موظف به ارزيابي پزشکي كارگران پيش از استفاده از  كارگران

به استفاده از ماسك تنفسي مورد نظر  رديا كارگر قاآماسك هاي تنفسي است تا مشخص شود كه 

كه افرادي حتي هاي قلبي و تنفسي و رابا نا رادافهست؟ اين موضوع علي الخصوص براي سيگاري ها، 

 ضروري است. مي شوندمشکل تنفسي در هنگام استفاده از ماسك تنفس دچار 

 مختلف غلظتي شرايط در آنها كاربرد و مختلف هاي ماسك تنفسي حفاظت درجه: 5جدول

 كاربرد
)غلظت سرب در 

هوا،ميكروگرم بر متر 

 مكعب هوا(

 نوع ماسک

 299کمتر از 

  N-100 يا P-3, R-3 ماسك نیم صورت با فیلتر  -

ماسك تصفیه کننده نیم صورت، فشار منفي يا سیستم هوارسان از نوع حالت  -

 مورد نیاز

 1029کمتر از 
  N-100 يا  P-3, R-3هود يا کاله هوارسان با فیلتر  -

 هود يا کاله هوارسان در حالت جريان مداوم)سند بالست( -

 0299کمتر از 

  P-3, R-3, N-100ماسك تمام صورت با فیلتر   -

 ماسك تمام صورت با سیستم تامین هوا  از نوع حالت مورد نیاز -

 ماسك نیم صورت يا تمام صورت همراه با سیستم تامین هوا از نوع جريان مداوم -

ماسك تمام صورت مجهز به سیستم تنفسي متكي به خود از نوع حالت مورد  -

 .نیاز

 29999کمتر از 
ماسك نیم صورت همراه با سیستم تامین هوا در حالت فشار مورد نیاز يا ساير 

 حاالت فشار مثبت

 199999کمتر از 
ماسك تمام صورت با سیستم تامین هوا از نوع فشار منفي با عملكرد در حالت 

 )فرايند سند بالست(
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  P-3, R-3, or N-100براي حفاظت در مقابل ذرات سرب فيلترهاي تصفيه كننده ذرات از نوع -

در حد  با راندمانكه  هستند 1فيلتر تصفيه كننده ذرات با كارايي باال توصيه مي شود. اين فيلترها از نوع

 هستند.از جريان هواي آلوده بزرگ تر  ميکرومتر و 3/1درصد قادر به جداسازي ذرات تا سايز  97/99

هاي فيلتر ميست هاي روغني وجود دارد مي توان از كار عالوه بر ذرات سرب، محيطهواي اگر در  -

 استفاده كرد. P-3 ,R-3سري

و پرشدن جايگاه هاي جذبي آنها نياز به  بر خالف كارتريج هاي مواد شيميايي كه با گذشت زمان -

فيلترهاي ذرات با گذشت زمان و تشکيل كيك گرد و غبار بر سطح فيلتر راندمان  درتعويض دارند 

ي آلوده از فيلتر نياز بيشتري جهت عبور هوا فشاربه جمع آوري ذرات افزايش يافته و به همين نسبت 

افزايش ورود هواي و از سوي ديگر سخت تر شدن تنفس  منجر به. اين پديده از يك سو خواهد بود

 .از اطراف ماسك به منطقه تنفسي مي شود آلوده

بايد از فيلتر تركيبي  شرايطينده ها با توجه به ساير آالدر شرايط حضور همزمان ذرات سرب با  -

  استفاده شود.

م تحريك و التهاب پوست و چشم  در كارگران وجود دارد، استفاده ئدر محيط هاي كاري كه عال -

  توصيه مي شود. ماسك هاي تنفسي تمام صورتاز 

 ارائه شده است. 1-معرفي هر يك از سيستم هاي تنفسي در ضميمه

 برنامه حفاظت تنفسی 15-7

، از محسوب مي شود ها با آالينده كارگران تماس اولين راهدستگاه تنفسي در محيط هاي صنعتي،  

تنفسي اهميت بااليي  ثر به منظور جلوگيري از مواجهه ؤاين رو اجراي يك برنامه حفاظت تنفسي م

ثر عليرغم صرف ؤبدون برنامه حفاظت تنفسي م .ي شغلي خواهد داشتها كاستن از بيماريدر

 مي باشند. ثر حفاظت نشده و در معرض خطرؤهزينه،كارگران به طور م

نحوه نگهداري  تست هاي انطباق ماسك با صورت، ،پزشکي آزمايشات دوره اي آموزش مناسب، -

آگاهي از محدوديت هاي ماسك از نکات كليدي در برنامه حفاظت تنفسي مي  مناسب از ماسك و

  قابل بررسي هستند. ه شرح زيرخش بب 9ثر در ؤاجزاي يك برنامه حفاظت تنفسي م باشند.

 تدوين معيارهاي مناسب براي انتخاب ماسك تنفسي بررسي دقيق شغل و  الف(

  دارند. از ماسك تنفسي نياز به استفاده كارگراني كهبراي انجام معاينات پزشکي  ب(

                                                                 

1 - HEPA 
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 انارزيابي انطباق ماسك با صورت كارگرپ( 

 ها در مواقع عادي و اضطراري  استفاده درست از ماسك ت(

به منظور نظافت، ضد عفوني، تعمير ونگهداري وتعويض و ديگر هاي منظم  تدوين برنامه ث(

 اعمال مربوط به نگهداري از ماسك 

 هاي هوا رسان  ماسك، بويژه در كميت هواي ورودي به ماسك اطمينان از كيفيت و ج(

 هاي مختلف در محيط كار آموزش خطرات ناشي از مواجهه تنفسي با آالينده چ(

 نگهداري و استفاده درست از ماسك  آموزش كارگران در زمينه خ(

 اي از درجه تاثير و موفقيت برنامه حفاظت تنفسي  ارزيابي دوره ه(

 انارزيابي انطباق ماسک با صورت كارگر 15-7-1

هاي  هاي  فشار مثبت، تمام ماسك كيد دارند كه به استثناي ماسكأبر اين نکته تسازمان هاي معتبر   

نتايج حاصل از تست  شوند. يا همان تست انطباق با صورت بررسي منفيتنفسي بايد در شرايط فشار 

نوع تست ، ثبت مي شود كه حاوي  اطالعاتي در زمينه نام كارگر، نوع و مدل ماسك يانطباق  در فرم

 باشد.  ماسك با صورت كاربر مي انطباقدرجه انجام تست و  خانجام شده، تاري

در صورتي كه  و در موارد ويژه در فواصل كوتاهتر انجام شوند. نههاي انطباق بايد به طور ساال تست -

هاي زيبائي، تعويض دندان، يا تغييرات در وزن يا به  هاي صورت، جراحي زخم ي نظيركاربر به داليل

 انطباق مجدداً تکرار شود.  هر دليلي تغييرات جسماني ظاهري داشته باشد، بايستي تست

هاي  باشد، بايستي از ماسك ك تنفسي منطبق بر صورت نميدر صورتي كه مشخص شود كه ماس -

استفاده شود. اگر كارگر داراي موهاي روي پيشاني، سوختگي بيش از حد در  فشار مثبت تنفسي

شود و در اين  با صورت به خوبي انجام نمي ماسك صورت، يا داراي ريش و سبيل باشد، انطباق

 است.اصالح صورت راتي در مدل موها يا ايجاد تغيياستفاده از ماسك منوط به حالت 

  نحوه استفاده از ماسک آموزش 15-7-2

 در صورت آموزش داده شود.بايد قبل از اولين مرتبه استفاده از ماسك و بعد از آن به صورت ساالنه 

 هاي اضافي است.  آموزش ارائه نياز به ي جديد،ها ماسك معرفي معرفي خطرات تنفسي و يا از بهني

  :آموزشي حداقل مشتمل بر موارد زير است برنامه

  .خطراتي كه ممکن است در صورت استفاده نامناسب از ماسك به وجود آيدالف(

 اهميت استفاده از ماسك تنفسي  ب(

 .  و مکانيزم كار آنها هاي تنفسي موجود ماسكتشريح  پ(
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  در فرايند.هاي مختلف موجود هاي تنفسي متناسب با كار اهميت استفاده از ماسك ت(

 صحيح استفاده از ماسك.  نحوه استفاده ث(

 . تنفسي و ضد عفوني ماسك ازرسي، نگهداري، تميزنحوه ب ج(

 هاي پالستيکي در بسته. نحوه نگهداري از ماسك در قفسه شخصي و در كيسه چ(

 ها در شرايط اضطراري.  نحوه استفاده از ماسك خ(

 بازرسي روزانه از ماسک  15-7-3

 بازرسي ماسك را هم انجام دهد.در پايان كار روزانه، حين نظافت ماسك  بايد در كارگر 

ماسك را انجام دهد. اين كار انطباق در هر روز كاري و قبل از استفاده از ماسك بايد تست  كارگر -

باشد. براي انجام  و بدنه ماسك و انطباق آن با صورت مي مناسب سوپاپ هاجهت اطمينان از عملکرد 

پوشاند و سپس عمل دم  مي با دست فيلترها را سطح ماسك يعني هواي ن كار، كاربر بخش وروداي

فشار منفي بايد حداقل به  .خوابد شود. در اين حالت قطعه صورت ماسك قدري روي هم مي انجام مي

 ييد اين تست، كاربر روي شيرهاي خروجي را كه معموالًأثانيه باقي بماند. در صورت ت 11-15 مدت

در دسترس نيست به نحوي گرفته و عمل بازدم را انجام مي دهد در اين حالت نيز قطعه صورتي بايد 

صورت خرابي ماسك، تاريخ تعويض قطعه آسيب ديده در برگه . در چند ثانيه به حالت متورم بماند

 شود.  ماسك ثبت مي نگهداري

  ها تميز سازی و ضد عفوني ماسک 15-7-4

كار با ماسك آلوده زمينه ساز  وجود دارد. ذرات سرب امکان آلودگي ماسك بهكار انجام در حين 

استفاده از  يد بابا يكار هر روز در پايانا ايجاد التهابات و بيماري هاي پوستي خواهد بود. ماسك ه

  د.نضد عفوني شو تميز ودستورالعمل اساس  بردر فواصل منظم  سيستم هاي نظافت مکشي تميز شده و

  :دستورالعمل عمومي نظافت ماسك  ها به شرح زيراست

 فيلتر را جدا كنيد.  -

هاي معيوب توجه داشته باشيد كه تمام  هاي معيوب را تعويض كنيد. در تعويض قسمت قسمت -

 ييد شده باشند. أت NIOSHو توسط  اشدقطعات تعويضي بايستي ساخت همان كارخانه سازنده ب

اوي دترژنت ماليم است قرار داده و با يك برس زبر و قطعات ماسك را در آب گرم كه ح -

 ها و مواد خارجي را پاك كنيد.  محکم و يا مسواك آلودگي

 بعد از شستشو قطعات را كامالً خشك كنيد.  -
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هاي  در دسترس هستند. بسياري از محلولماسك هاي تنفسي  ضد عفوني مختلفي براي امروزه مواد -

هاي هيدروژن  آنها اتم قليائي امالح آمونيم هستند كه درضد عفوني حاوي الکل و يا تركيبات 

هاي مضر  ها و يا ويروس قادر به نابودي كامل باكتري و هاي آلي جايگزين شده آمونياك توسط بنيان

 شوند. بسياري از حاللها سبب آسيب به ماسك مي .و مزاحم نيستند

خاصيت ضد  از روش مناسبي است. زماني كه شوينده هاي متوسط نيز نتجرشستن ماسك  با دت -

 دقيقه در يکي از محلولهاي زير قرار دهيد.  2ماسك را به مدت  برخوردار نيست، عفوني

مخلوط ميلي ليتر وايتکس  2ليتر آب و  1را با  كلرميلي گرم در ليتر 51 محلول هپيوكلريت حاوي – 1

 دقيقه در آن قرار دهيد.  2كرده و ماسك را به مدت

ليتر  1ميلي ليتر تنتوريد رادريك  8/1، تهيه محلول يدميلي گرم در ليتر. جهت  511 محلول يد – 2

 غوطه ور كنيد. دقيقه در محلول 2 به مدترا ها آب رقيق كرده و ماسك 

 ضروري است.  تميز بآبا  ،آب كشي ماسك هاضدعفونيانجام پس از  -

گذاشت تا با جريان هوا تميزي تميز سازي و ضد عفوني بايستي ماسك را در محل انجام پس از  -

 . ردرا به ماسك متصل كها  فيلتر در پايانهاي مختلف ماسك و  سپس بخش، خشك شود

ك ها بازديد كرده و از سالمت فيزيکي و تميزي ماس كارشناس بهداشت بايد به طور مرتب از ماسك-

 د. نشومي نتايج اين بازديد ها، با ذكر تاريخ بازديد، ثبت و بايگاني  مطمئن شود،

 یبهداشت فرد  15-8

كار از وسايل حفاظتي مناسب  ميزان آلودگي محيط با توجه به محيط كار،پيش از ورود به  الف(

 استفاده شود.

اينکه يك بار مصرف مگر  ،كامالً تميز شوند بايد پس از مصرف شسته و حفاظتي وسايل ب(

 د.نباش

را به دقت و صورت   را درآورده و دست كار يها از ترك محل كار، لباس سپرسنل بايد پ پ(

 د. نيبشو

كارگران شاغل به كار در محيط هايي كه غلظت ذرات سرب هوابرد در هواي محيطي بيش از ت(

مجاز به ترك دوش گرفتن و شستشوي كامل تمام بدن  تنها پس از حد مجاز توصيه شده باشد،

 .باشند مي كار محل

 تجهيزاتخروج از محل كار با لباس كار اكيداً ممنوع است، همانطور كه پرسنل بدون ث(

 .را ندارندمحيط كار حق ورود به  مناسب حفاظتي
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آدامس در محل به منظور پيشگيري از تماس گوارشي، صرف غذا، نوشيدني، مصرف سيگار يا ج(

 هاي كار با سرب ممنوع بوده و بايستي مانع از بردن اين قبيل چيزها به محل كار شد.

 چ( صرف غذا، نوشيدني و استعمال سيگار بايد در محل هاي تميز انجام شود.

به غير از كمد وسايل حفاظت فردي نگهداري  تميز خ( غذا، نوشيدني و سيگار بايد در محل هايي

 شوند. 

در محيط كار   …دهاني با تجهيزات نظير چسبانيدن برچسب، مکيدن سيال و  تماسگونه هر (ه

 ممنوع است.

 .ممنوع استكار  از محلبه خارج خروج هرگونه وسيله و وسايل حفاظتي  (د

در پايان شيفت كاري بايد به  و تجهيزات كاري وسايللباس هاي كار، وسايل حفاظت فردي و  (د

 روشهاي تميز سازي مکشي تميز شوند.

ها و موي خود را  بايد ناخن كارگران شاغل به كار در محيط هاي در معرض تماس با سرب(ذ

 ض كنند.عوهايشان را  گرفته و لباس كوتاه نگه داشته، و پس از انجام كار دوش

پيش از صرف غذا، استعمال سيگار يا خوردن نوشيدني، احتمال  دست و صورت شستشوي كامل (ر

 به سرب را كاهش مي دهد.تماس ناخواسته 

دستکش هاي آلوده به دقت شسشته شوند. شستشوي ها بايد پس از درآوردن لباس ها و  دست (ز

 يك بار كامل مشتمل بر شستشو دست با صابون مايع و برس ناخن، استفاده از حوله هاي كاغذي

 . است و دست خشك كن برقي مصرف

در محل  خود راكار پس از شيفت كاري، كارگران آلوده به سرب مي بايست به طور كامل لباس  (ژ

و پس از شستشوي كامل بدن، وخشك كردن خود اقدام به  دوش بگيرند، تعويض كرده معين شده

 كنند. با رعايت اين فرايند مي توان مانع از انتقال پوشيدن لباس هاي شخصي و مراجعه به خانه

 شد.اتومبيل، منزل و اعضاء خانواده از محيط كار به آلودگي 
 

 برخورد با شرایط اضطراری  -16

هم آزاد سازي ناگهاني و ريخت و  باز ختلفصورتي كه عليرغم بکار گرفتن روش هاي كنترلي م در

اضطراري  شرايطپاش سرب و يا مواد حاوي سرب به محيط رخ داد نياز به دارا بودن برنامه برخورد با 

است. در اين برنامه بايد نوع شرايط بوجود آمده و جلوگيري از گسترش و عواقب آن  به منظور كنترل
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نحوه اطالع  ي آزادسازي، نجات مصدومين،تجهيزات حفاظت فردي، نحوه كنترل و تعميز محل ها

 .. به دقت تعريف شده باشد..وظايف ساير كارگران و به ساير بخش ها،رساني 

  انتقال سرب از محیط کار به منزل -17

مسئوليت صيانت از سالمتي افراد زير كه به طور اتفاقي و ناخواسته در معرض مواجهه احتمالي با سرب 

 و تركيبات بر عهده كارفرما است. 

 قرار مي گيرند.  تماسنظافت چي ها كه به طور اتفاقي در معرض  و كارگران تعمير و نگهداري-

 بازديد كنندگان از محل كار-

كه به طور مستقيم از طريق انتقال ناخواسته سرب از طريق  تماسن در معرض خانواده هاي كارگرا -

 لباس و كفش و مو و دست آلوده از محل كار به منزل در معرض مواجهه قرار مي گيرند.

سال حق بازديد از فرايندها و مناطق آلوده به سرب را  18كودكان و افراد زير  ،از ديدگاه بهداشتي -

 ندارند.

ازكارگران در پايان كار به نحو مناسبي استحمام و رفع آلودگي نکرده و يا اينکه بر اثر تماس برخي  -

اين ترتيب سطوح و لباس هاي آلوده، آلودگي را به همراه خود به اتومبيل و منزل برده و به  با وسايل،

تركيبات آن را با سرب و كودكان و زنان باردار مقدمات تماس و مسموميت اعضاء خانواده بويژه 

  فراهم مي كنند.

دهاني باالتري نسبت به  -كودكان از ريسك تماس باالتري برخودار هستند چون از رابطه دستي -

كارايي دستگاه گوارشي آنها در جذب سرب بيشتر از بزرگساالن  بزرگساالن برخوردار بوده و ضمناً

هاي رفتاري تا آسيب هاي مغزي را مسموميت در كودكان طيف وسيعي از بيماري ها از بيماري  است.

 بدنبال خواهد داشت.

سالگي مقادير بيشتري سرب  3مغزي تا قبل از  -سد خونيبه علت عدم تکامل كافي  در كودكان -

م تشنج، ئمسموميت مغزي يا انسفالوپاتي ناشي از سرب با عالشده و دستگاه عصبي مركزي  جذب

 شود.تماس ايجاد مي كودكان در معرض در ءاغما

و  بر جنين در حال ير نامطلوبي بر سيستم توليد مثل ثأافزايش غلظت سرب در خون بزرگساالن ت -

 رشد داشته و سبب بروز آسيب هاي عصبي دائمي در جنين مي شود. 

كار ايمن با سرب و پيشگيري از انتشار ناخواسته آن به اتومبيل، منزل و اعضاء خانواده نيازمند  -

 همکاري و تعامل دو طرفه كارگر و كارفرما است.  
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باالترين حد مجاز سرب را  1و منزل يو سازمان توسعه شهرحفاظت از محيط زيست آمريکا  سازمان -

در متر مربع تعيين  سرب ميکروگرم 1111،بر روي كف سراميکي و يا كف پوشيده با موكت يا قالي

سازمان توصيه شده از سوي  در فوت مربع  سرب ميکروگرم 111مقدار ،OSHAكرده است. سازمان 

HUD .را به عنوان حد تميزي در محل هاي غير آلوده در نظر گرفته است 
 

 وظایف کارفرمایان در راستای ارتقاء کیفیت محیط کار  -18

در اغلب موارد كارفرمايان از ناايمن بودن محيط هاي كار بي اطالع بوده و شرايط الزم براي مواجهه 

پرسنل با سرب و تركيبات آن را فراهم مي كنند. كارگران حق دارندكه در مقابل تماس با سرب 

كنترل تماس هاي شغلي و بهسازي محيط سرب به حداقل ممکن برسد. محافظت شده و تماس آنها با

 كار تنها در سايه مشاركت كارفرما و كارگران قابل دستيابي است.

كه تماس كارگران با سرب كنترل محيط كار را به نحوي ايمن سازي كنند  كارفرمايان وظيفه دارند-

، تا حد امکان كنترل شده امکان پذير نيستبه لحاظ فني يا عملياتي  اين كار كه جاهاييدر شود و 

 باشد.

كارفرما موظف است بر اساس اولويت بندي اقدامات كنترلي در برنامه ارزيابي ريسك اقدام به ايمن -

 سازي ايستگاه هاي كاري و محيط كاري نمايد.

ته در معرض مسئوليت صيانت از سالمتي افراد بازديد كننده از محل كاركه به طور اتفاقي و ناخواس -

 تماس با سرب قرار مي گيرند بر عهده كارفرما است. 

 كارفرما موظف است لباس  و تجهيزات حفاظتي مناسب براي كارگران فراهم كند.-

كارفرما موظف است با اجراي آموزش هاي تخصصي، وضع و اعمال قانون، تشويق به رعايت -

 امه هاي پيشگيرانه مطمئن شود.توصيه ها يا اقدامات بهداشتي مناسب از سودمندي برن

مين تسهيالت شستشوي مناسب مشتمل بر بخش هاي رختکن لباس هاي آلوده، أكارفرما موظف به ت-

 دوش و رختکن لباس هاي تميز مي باشد.

 كارفرما موظف به ارائه آموزش هاي الزم در زمينه كار ايمن با سرب مي باشد.-

                                                                 

1 - Department of Housing and Urban Development (HUD) 
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را براي كارگران  ي دست و صورت و تمام بدنكارفرما موظف است تسهيالت دوش و شستشو-

گرفته و بدون آلودگي   فراهم كرده و مطمئن شود كه كارگران قبل از خروج از محل كار حتما دوش

 از محيط كار خارج مي شوند.

ميکروگرم سرب در متر مکعب  211 در خصوص كارگراني كه در معرض غلظت هاي كمتر از -

مين دست شويي هاي مناسب  جهت شستشوي دست و أا موظف به تهواي تنفسي مي باشند، كارفرم

صورت مي باشد. كارگران موظف به شستشوي دست و صورت خود پيش از خروج از محل كار مي 

 باشند.

كارفرما موظف است نحوه استفاده صحيح از لباس هاي حفاظتي را به كارگران آموزش داده و از -

 طمئن شود.رعايت اين آموزش ها توسط كارگران م

كارفرما موظف است لباس حفاظتي كارگراني راكه در معرض تماس با سرب هوابرد در غلظتي بيش -

 به طور كامل شستشو كند.ميکروگرم در متر مکعب هوا هستند، را در پايان هر روز كاري  211از 

دقيق كارفرما موظف است،كارگران را نسبت به خطرات بهداشتي كار با سرب و اهميت رعايت -

توصيه هاي بهداشتي در زمينه تعويض لباس كار، استحمام، شسستن دست ها در پايان كار و عدم 

 انتقال وسايل كاري آلوده به خارج از محل كار آگاه نمايد. 

كارفرما موظف است به منظور بررسي اثر بخشي برنامه حفاظتي در مقابل سرب، در فواصل زماني -

 نه از سطح پوست و سطوح داخلي اتومبيل كارگران كند.منظم اقدام به جمع آوري نمو

كارفرما موظف است نتايج نمونه برداري هوا، نمونه برداري از سطح پوست يا از محيط داخلي -

 اتومبيل را به اطالع كارگر رسانيده و توصيه هاي الزم را به كارگران ارائه كند.

ير جاروبرقي هاي مركزي مجهز به فيلترهاي هپا را كارفرما بايد سيستم هاي تميز كننده فشار منفي نظ-

در محل كار جهت نظافت و جمع آوري سرب ته نشين شده بر سطح لباس هاي كار، ماسك هاي 

تنفسي و تجهيزات كاري در پايان كار را فراهم كنند. سيستم هاي نظافتي بايد به نحوي طراحي شده 

 جمع آوري شده به محيط شوند. باشند كه مانع از انتشار مجدد گرد و غبار سرب
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  وظایف کارگران در راستای ارتقاء کیفیت محیط کار -19 

 كارگر مسئول رعايت جنبه هاي ايمني و بهداشت در كاري كه انجام مي دهد مي باشد.

سيستم تهويه،  مين شده نظيرأاز سيستم هاي كنترل ريسك كه توسط كارفرما ت درست استفاده -

 و... تجهيزات حفاظت فردي سيستم هاي نظافت فشار منفي، سيستم هاي كنترل دما،

رفع آلودگي پيش از ورود به غذاخوري، خروج از محل كار  رعايت دستورالعمل هاي كار ايمن، -

 ...و

يدني و پرهيز از خوردن، نوشيدن و يا جوئيدن آدامس و استعمال سيگار و يا آوردن خوراكي، نوش -

 يا سيگار به محل كار

صرف غذا، نوشيدني و استعمال دخانيات در محل هاي تميز و عاري از آلودگي به سرب كه از  -

 سوي كارفرما معين شده اند.

تعويض لباس و يا لباس هاي حفاظتي آلوده پيش از ورود به شسشتوي دست وصورت و يا -

 غذاخوري يا محل صرف نوشيدني

 بهداشت فردي:رعايت اصول  -

شسشتشوي دست و صورت و تميز كردن زير ناخن ها با فرچه پيش از صرف غذا يا نوشيدني و يا  -

 استعمال دخانيات.

 مشاركت در ايمن سازي محيط كاري -

 شركت مستمر و فعال در دوره هاي آموزشي -

 تعامل سازنده و متقابل با كارفرما در زمينه ايمن سازي محيط -

نحوه استفاده صحيح و به موقع از سيستم هاي كنترلي نظير تهويه موضعي، تجهيزات و آشنايي با  -

 روش هاي كار صحيح 

 نظافت و تميز نگه داشتن محيط كار  با روش هاي تعريف شده از سوي كارفرما -

 انجام كار با حداقل توليد و انتشار آلودگي-

 كاري جمع آوري و انتقال مناسب پسمان ها در انتهاي شيفت -

استفاده از لباس هاي حفاظتي و ماسك هاي تنفسي در محيط هاي پرگرد و غبار و بازگرداندن آنها  -

 در انتهاي شيفت يا روز كاري به محل تعيين شده از سوي كارفرما

به  برچسب گذاري و... ،اقالم حفاظت فردي ،گزارش هرگونه اشکال يا خرابي در سيستم تهويه -

 كارشناس بهداشت حرفه ايپروايزر و يا سو
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 رعايت توصيه هاي پزشکي در هنگام كار با سرب  -

 رعايت توصيه ها و دستورالعمل هاي اعالم شده توسط كارشناس بهداشت حرفه اي -

 شستشو و نظافت تجهيزات حفاظت فردي در محل كار  -
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 ماسک های تنفسي 1-ضميمه

و كپسول دار يا  2، هوارسان1تصفيه كننده هوا هاي تنفسي در سه گروه  به طور كلي ماسك

 شوند.  طبقه بندي مي 3متکي به خود

 ماسک های تصفيه كننده هوا -الف

 منفي فشار – 1

كند. اين نوع ماسك، به صورت  هوا از ميان فيلتر بر اساس فشار منفي حاصل از تنفس عبور مي

در دسترس  هاي يکبار مصرف  با فيلترهاي قابل تعويض و ماسك، تمام صورت ،ماسکهاي نيم صورت

 مي باشند. 

 )فشار مثبت(هوا دمنده – 2

4نوع ديگري از ماسکهاي تصفيه هوا با نيروي محرك
 PAPRباشند كه در آنها از يك دمنده  مي

شود. هواي آلوده  به درون ماسك استفاده مي از فيلتر تصفيه كننده هواي آلودهو انتقال براي مکش 

پس از عبور از فيلتر تميز شده و سپس از طريق يك لوله به قطعه صورت كه كامالً منطبق بر صورت 

شود. فشار هوا در اطراف صورت كارگر مثبت  كاربر و يا به كاله داراي حفاظ صورت تحويل مي

مين أشود. ماسکهاي دمنده هوا بايستي قادر به ت مي است و مانع از ورود هواي آلوده به منطقه تنفسي

فوت مکعب در  6فوت مکعب در دقيقه هوا در ماسکهاي كامالً منطبق با صورت و حداقل  4حداقل 

اي انتخاب شوند كه  ها بايد به گونه دقيقه در مدلهاي غير منطبق نظير كالههاي هوارسان باشند. باطري

ا موجب شوند، اما به منظور حصول به بهترين شرايط هوا دهي بهتر ساعت كار مداوم دمنده ر 8حداقل 

 ساعت تعويض شوند.  4است باطريها هر 

در مواقعي كه كارگر مشغول انجام يك كار سنگين است، نياز به ميزان هواي بيشتري دارد كه حتي 

. تحت اين ندنيستمين اين حجم هوا أد باز هم قادر به تنكامالً شارژ شده باش باطري هاي ماسك اگر

ها به منطقه تنفسي كارگر راه پيدا  شرايط فشار منفي در اطراف صورت بوجود آمده و آالينده

حفاظتي مشابه از درجه  كامالً منطبق بر صورت PAPRسيستم هاي  به اين داليل وسايل كنند. مي

 . برخوردار هستند هاي تصفيه كننده هوا ماسك

                                                                 

1 - Air – purifying respirators 

2 - air – supplying respirators 

3 - self–contained breathing  apparatus (scba) 

4 - powered air purifying respirators (papr) 
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بر اساس استاندارد  فشار منفي و فشار مثبت )با نيروي محركه(در ماسك هاي تنفسي تصفيه كننده هوا 

AS1716 مي  جدا كردن ذرات مايع يا جامد يا هر دو از هواي تنفسي استفادهگروه فيلتر براي  3 از

 . شود

شوند مناسب در  ايجاد ميهاي مکانيکي  فرايند جهت به دام اندازي ذراتي كه بر اثر :P1الف( گروه 

 ميکرومتر.  1و غبار معدني و كليه ذرات با ابعاد بزرگتر از  برابر گرد

: كاربرد اين ماسکها در بدام اندازي ذرات حاصل از فرآيندهاي مکانيکي و حرارتي P2ب( گروه 

 ميکرومترمي باشد.  3/1مانند دمه هاي فلزي و كليه ذرات با ابعاد بزرگتر از 

 : حفاظت در برابر كليه گردو غبارها،مواد راديواكتيو، باكتريها، ويروسها.P3ج( گروه 

 ماسک های هوارسان -3

توسط لوله به منطقه تنفسي كارگر وارد   Dبا كيفيت كالس در اين سيستم حفاظت تنفسي هواي تميز

هوارسان حداقل كيفيت هوايي است كه مي تواند در سيستم هاي تنفسي  ،D كالس هواي مي شود.

 استفاده شودكه ويژگيهاي آن به شرح زير هستند.

 پي پي ام 21 حداكثر: مونوكسيد كربن -

 پي پي ام 1111 حداكثر  دي اكسيد كربن: -

 ميلي گرم در متر مکعب هوا 5 حداكثر هيدروكربنهاي كندانس شده:  -

 بوهاي قابل تشخيص: نبايد، قابل تشخيص باشند. -

 پي پي ام 66حداقل : بخار آب -

 ،مونوكسيد كربن آالرم دماي باال، آالرمسيستم ها بايستي داراي در اين كمپرسورهاي مورد استفاده 

بزرگترين مونوكسيد كربن   باشند.و روغن گير و كارتريج زغال فعال مناسب شيرهاي  ايمني مناسب 

مزه كه جزء خفه بي بو و بدون  اين گاز بي رنگ، مي باشد. هوا رساندر ارتباط با سيستم هاي  شکلم

داغ شدن بيش از حد كمپرسور . شود توليد مي داغ كمپرسورهايتوسط  كننده هاي شيميايي است

 سازمان موجب شکسته شدن روغن نرم كننده و آزاد شدن مونوكسيد كربن مي شود. از اينرو

OSHA اكسيد مونو از يك آالرم كيد مي كند كه در صورت استفاده از اينگونه كمپرسورها حتماًأت

 سيستم استفاده شود. در صورتيکه از آالرم درآنها و يا يك كنترل كننده دما يا هر دوي  كربن

در صورت  استفاده مي شود، اين آالرم بايد هر ماه يکبار كاليبره و چك شود. مونواكسيد كربن
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بايستي در فواصل زماني مناسب از هواي خروجي از كمپرسور نمونه  ،نترل كننده دماي باالاستفاده ازك

  نباشد. پي پي ام 11به طوري كه مونواكسيد كربن در هواي خروجي از كمپرسور بيشتر از برداري شود

هواي  ،به اين منظور ،امکان جذب مونوكسيد كربن از محيط خارج به درون كمپرسور وجود دارد

دودكش ها و ، دور از كمپرسور و يا منابع احتراقي نظير اگزوز وسايل نقليه دريافتي بايستي از نقاطي

 ژنراتورها تامين شود.

همچنين احتمال جذب ديگر منابع آالينده هاي هوابرد نيز وجود دارد كه بايستي  پس ازشناسايي مانع 

پس از آنکه هواي تصفيه  Cاز ديگر آالينده هاي مهم در سيستمهاي نوع  از ورود آنها به سيستم شد.

 شده متراكم و ذخيره سازي وآماده تحويل به كاربران شد، گرما و بخار آب بيش از حد است. 

در مواردي كه فعاليت ها در مقياس وسيع انجام مي شوند يا جاهايي كه نياز به ارسال هوا به فواصل 

مي شود. اگر چه در برخي موارد در محيط كار استفاده اتصال سريع  تغذيه هايشيردور مي باشد از 

طول  NIOSHكارگران پيش از ورود به محل كار به منبع هوا متصل مي شوند، اما بنا بر توصيه 

متر شود. اتصاالت مورد استفاده در اين سيستم ها نبايستي مشابه  111شيلنگ تغذيه نبايستي بيشتر از 

خطوط اكسيژن، گازهاي به اشتباه  ديگر اتصاالت موجود در كارخانه باشند تا امکان اتصال

 جوشکاري يا هر خط گاز ديگر موجود در سيستم برطرف شود.

 حجم هواي مورد نياز در اين سيستم ها به چندين فاكتور به شرح زير وابسته است:

 نوع ماسك مورد استفاده -1

 تعداد كارگران -2

 همراه كارگر تجهيزات جنبي -3

فوت مکعب در  4 با انطباق كامل نيازمند حداقل هوارسان هاي ، در ماسكPAPRهمانند سيستم 

هوامي باشيم. در هر دو مورد،  فوت مکعب در دقيقه 6 هاي هوارسان نيازمند حداقل و در كاله ،دقيقه

 مي باشد. فوت مکعب در دقيقه  15 حداكثر حجم هواي توصيه شده
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 انواع ماسک های تنفسي هوارسان

 كاربرد در گروههاي زير كار طبقه بندي مي شوند.ماسك هاي تنفسي هوارسان  بر اساس 

  1مورد نيازحالت  -1

در اين حالت دم كارگر سبب ايجاد فشار منفي در ماسك و تنظيم هواي ورودي مي شود، شرايط  

فشار منفي در هنگام دم، در صورت انطباق نامناسب ماسك، سبب افزايش احتمال ورود آالينده ها به 

شود، از اينرو استفاده از اين نوع ماسك ها، توصيه نمي شود و امروزه بوسيله قطعه صورتي ماسك مي 

 جايگزين شده اند. فشار مورد نياز سيستم هاي نوع

   2حالت فشار مورد نياز -2

همواره در قطعه صورتي قدري فشار مثبت وجود دارد كه حفاظت بسيار عالي را  اين ماسك ها در

 براي كاربرموجب مي شود.

   3حالت جريان مداوم -3

اين ماسك ها جريان ثابت تنظيم شده اي در تمام طول كار وارد قطعه صورتي ماسك مي شود. به  در

ل ناشي از افزايش ميزان تنفس در هنگام كارهاي سنگين اين ماسك هاي كاربرد بسيار ئعلت مسا

بايستي قطعه صورت،  در اين ماسك ها محدودي در كارهاي خاص نظير جوشکاري و سائيدن دارند.

ييد أت NIOSHتنظيم كننده جريان هوا و لوله هاي هوا همگي ساخت يك شركت بوده و از سوي 

 .يد و اطمينان نمي باشدأيقابل تصورت ماسك تنفسي و درجه حفاظتي  شده باشند، در غير اين

 4ماسک های كپسول دار ) متکي به خود( -4

 هوارسان هستند كه به ماسك هاي تنفسي خودكار نيز معروفنوع خاصي از ماسك هاي  ،اين ماسك

سيلندر هواي از اين ماسك ها مشتمل بر قطعه صورت متصل به شيلنگ و رگالتور است كه  ند.هست

 .،تغذيه مي شوداست كه بر روي پشت كارگر حمل مي شود Dفشرده از نوع 

هاي هوارسان كار مي كنند، از  بر اساس حالت فشار مورد نياز در ماسك ماسك هاي متکي به خود

است و يا در محيط  IDLHاينرو حفاظت بسيار مناسبي را در مواردي كه غلظت آلودگي در حد 

                                                                 

1 - Demand Mode 

2 - Pressure-Demand mode 

3 - Continuous Flow Mode 

4 - Self-Contained Breathing Apparatus(SCBA) 
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ميلي گرم در متر  111توصيه شده براي سرب  IDLAحد  ن است فراهم مي كنند.ژكمبود اكسي

 مکعب مي باشد.

حريق و نجات كارگراني كه در محيط هاي استفاده از اين ماسك ها در عمليات هاي ويژه نظير اطفاء 

به صورت  سيستم هاي تنفسي كپسول دار معموالً سمي يا فاقد اكسيژن به دام افتاده اند توصيه مي شود.

سيلندر  كار مي كنند، به طوريکه هواي بازدمي به محيط اطراف ماسك پخش مي شود. 1جريان باز

سيستم  مين مي كند. برخي ازأدقيقه هوا را ت 61تا  31از بسته به سايز، فشار هوا و فعاليت كارگر  هوا،

دي اكسيد كربن  بسته، از يکسري اسکرابرهاي شيميايي براي حذف مدار هاي تنفسي كپسول دار

اضافي و بخارات آب از هواي بازدمي استفاده مي كنند.در اين سيستم ها هواي تصفيه شده بازدمي با 

ي شوند، به طوريکه در اين سيستم ها هواي مصرفي بارها و بارها اكسيژن ارسالي از سيلندر مخلوط م

بسته به  با اكسيژن مخلوط شده و هيچ گونه هوايي از ماسك خارج نمي شود. تصفيه شده و مجدداً

كنند.  ساعت مي توانند كار 4مدل ماسك و نوع و شرايط استفاده اين سيستم ها با يك كپسول تا 

مدلهاي  داراي كاربردهاي بسياري نظير فرارهاي اضطراري مي باشند، سيستم هاي تنفسي كپسول دار

دقيقه طراحي شده اند، الزم  21داراي سيلندر هواي كوچکتر هستند و براي استفاده تا  مخصوص فرار

به ذكر است كه از اين مدل ماسك ها نبايستي جهت استفاده در موقعيت هاي نجات مصدومين و يا 

 استفاده شود. يژن و يا سمي كه نياز به ورود اضطراري به آنهاست،محل هاي با كمبود اكس

كپسول هوا، قابليت اتصال به سيستم هاي  عالوه بر نوع ديگر از ماسك هاي تنفسي كپسول دار،

 هوارسان را نيز دارا هستند.

اين ماسك ها در واقع ماسك هوارسان مي باشند، اما داراي يك كپسول هواي پشتي هستند كه در 

مواقع اضطراري جريان هواي اين كپسول مي تواند به مسير هواي اصلي هدايت شود، از مهمترين 

 مزاياي اين سيستم آن است كه كاربر مدت زمان طوالني تري قادر به حضور در يك محيط مي باشد.

و فرار اضطراري نيز قابل  IDLHاين نوع ماسك ها در محيط هاي با كمبود اكسيژن و شرايط 

 ده هستند.استفا

استفاده از اين ماسك نيز در حالت فشار  همانند موارد ارائه شده براي ماسك هاي تنفسي هوارسان،

 مثبت توصيه مي شود.

 

  

                                                                 

1 - open –circuit 
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