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                                                       :                                         انش كامپوزيت د

 ايمني و بهداشت در كارگاه كامپوزيت
هاي صنعتي داراي  اگرچه ايمني و بهداشت در همة رشته

بيش از آنكه پوزيت به دليل اهميت است ولي در صنعت كام
 يك ، مشابه فعاليت در كردن در يك كارگاه صنعتيركا به تشابه

 .تري است آزمايشگاه مواد شيميايي است، موضوع حساس
 :فعاليت در يك كارگاه كامپوزيت داراي دو وجه است

كار با مواد شيميايي شامل كاركردن با رزين مايع، افزودن  •
ها، مخلوط كردن مواد با هم،  دهنده مواد پخت و شتاب

 .آماده شده بر الياف و نكاتي از اين قبيلاعمال آميزه 

كاري قطعات كامپوزيتي شامل برش،  مونتاژ و ماشين •
 .كاري، اتصال قطعات و مانند آن سوراخ

ها به شرط مراعات  عاليتفاكثر مواد مورد استفاده در اين 
اما . خطر يا كم خطر هستند مسائل ايمني در حد متعارف بي

كاران با انجام   فايبرگالسشود برخي متاسفانه مالحظه مي
كنند تا استقامت، نترس  رفتارهايي از اين قوانين سرپيچي مي

عدم استفاده از . بودن، كارايي و مردانگي خود را اثبات نمايند
هاي محافظ و سيگار كشيدن  ماسك، نپوشيدن دستكش و لباس

 .در كارگاه، از جملة اين رفتارها است

 قوانين ايمني
و بهداشت، فرض اصلي آن است كه در موضوع ايمني 

بر اين . سالمتي افراد و ايمني آنها براي خودشان با اهميت است
 .هاي كامپوزيت وجود دارد اساس، قوانيني براي كارگاه

 تهويه )1
قرار . كارگاه كامپوزيت بايستي داراي تهويه مناسب باشد

گرفتن طوالني مدت و مكرر در معرض بخارهاي رزين، گرد 
تواند سبب مشكالت متعددي در  و ساير مواد شيميايي ميالياف 

همچنين ممكن است در اثر تماس مواد با . سالمتي افراد گردد
ها و  از آنجا كه لباس. پوست و چشم، مشكالت فوري پديد آيد

توانند اين خطرات را كاهش دهند، بايد  تجهيزات محافظ مي
وقتي كار .  شوندعالوه بر تهويه و نه جايگزين آنها بكار گرفته

شود  شود، تهويه مشكلي محسوب نمي در محيط باز انجام مي
ولي بايد دقت داشت كه به هنگام كار كردن با مواد در جهتي 

قرار گرفت كه باد مواد را از ما دور كند نه آنكه به سمت ما 
 . بياورد

هاي بزرگ داشته باشند و  هاي سربسته بايستي خروجي كارگاه
ها روبروي هم باشند يا اينكه   كه خروجيترجيح اين است

بايستي هواي سيستم تهويه . كارگاه داراي سيستم تهويه باشد
 موجود را هاي بزرگ، هواي تازه را وارد كارگاه نمايد و خروجي

 دقيقه يكبار 5از كارگاه خارج نمايد به نحوي كه حداقل هر 
رهاي به هنگام انجام كا. هواي كارگاه به طور كامل عوض شود

 بايستي از يك ،ترميمي در محل مانند ترميم يك وان در حمام
ها را جهت ورود هواي تازه باز  فن سيار استفاده نمود و پنجره

 . كرد
 لباس و تجهيزات محافظ) 2

الياف بايد از لباس و با به هنگام لمس و يا كار كردن 
ذرات ريز جدا شده از الياف . تجهيزات محافظ استفاده نمود

 پوست، دستگاه تنفسي  و التهابتحريكتواند موجب  ه ميشيش
اولين گام براي . شودهاي آلرژيك  و نيز واكنشها  و چشم

يا كاهش تماس با  جلوگيري از اين مشكالت به حداقل رساندن
 .الياف است

لباس محافظ لباسي است كه كل بدن بجز سر، دست و پاها را 
البته  . بسيار خوبي داردالفيني آن كارايي پوشاند و نوع پلي مي

باراني اوركت يا لباس محافظ مانند نقش بايد توجه داشت 
ك نقاش ماهر بايد كمتر به رنگ و نيست بلكه مانند لباس ي

 . رزين آغشته شود
 يهاي التكس صرف و دستكشاتيلني يكبار م هاي پلي دستكش

هاي الستيكي  موسوم به دستكش جراحي و نيز دستكش
توانند در شرايط مختلف از دست  مي) شويي دستكش ظرف(

درصورتيكه نتوان از دستكش استفاده . كارگر محافظت نمايند
هر بار اعمال . شود هاي محافظ توصيه مي كرد، استفاده از كرم

هاي  اند از دست در برابر رزينتو  ساعت مي3 تا 2ها  اين كرم
ها را  دست .استر، اپوكسي و هاردنر آميني محافظت نمايد پلي

هاي  كار بايد از شوينده بلكه براي اين. هرگز نبايد با استن شست
ها  هاي تنفسي براي محافظت از ريه ماسك. مرسوم استفاده نمود

 .)1شكل  (در برابر ذرات غير سمي مناسبند
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  معمولي ماسك-1شكل 

ها بايد به نحوي بر بيني و دهان قرار گيرند كه  اين ماسك
براي محافظت . ذرات از كنار آنها به مجاري تنفسي نفوذ نكنند

هاي شيميايي استفاده  در برابر بخار مواد سمي بايد از ماسك
 .)2شكل  (نمود

 
 مخصوص بخار مواد شيميايي ماسك -2شكل 

ها به هنگام كار   ماسكاگرچه ممكن است استفاده از اين
مشكل باشد، اما بايد توجه داشت تاثير منفي بخار مواد سمي 

بنابراين بايد . دهد معموالً در درازمدت خود را نشان مي
سبكي، كارايي، راحتي .  آنرا به جان خريدمشكالت ظاهري

و فيلتر قابل تعويض از جملة مواردي است كه به هنگام استفاده 
 . ها بايد به آن توجه داشت خريد اين نوع ماسك

ها  هاي مخصوص نيز براي محافظت چشم عينكاستفاده از 
پوشانند و  هايي كه تمام اطراف چشم را مي عينك. ضروري است
شكل  (ترند بندند براي اين منظور مناسب ات را ميراه نفوذ ذر

3( . 

 
 عينك محافظ -3شكل 

هاي پالستيكي قرار دهيد تا  المقدور الياف شيشه را در كيسه حتي
اين امر . ذرات كمتري از آنها جدا شده، وارد محيط شوند

به هنگام . اهميت بيشتري دارد) نمدي(درمورد الياف سوزني 
اي داشت چرا كه در اين  بايستي دقت ويژهبرش الياف شيشه نيز 

ذرات . شوند حال، ذراتي از آن جدا شده در هوا پراكنده مي
 ميكرون 3كاري مواد كامپوزيت ممكن است از  حاصل از ماشين

 .كوچكتر باشند كه براي تنفس بسيار خطرناكند
بعد از برش الياف، با استفاده از يك جارو برقي الياف پراكنده را 

بياد داشته باشيد كه استفاده از ماسك، .  كار جمع كنيداز سطح
كاري مواد  زني و برش دستكش و عينك محافظ به هنگام سنباده

 . تر است كامپوزيت مهم
 
 ايمني از آتش) 3

رزين، كاتاليست، عامل پخت، حالل و ساير مواد شيميايي مورد 
استفاده در كارگاه كامپوزيت را از آتش و شعلة آن دور 

استر در دو حالت مايع و پخت  هاي پلي اكثر رزين. داريدنگه
كه (بايد دانست كه نقطة اشتعال استايرن . شده، قابل اشتعالند

استر مصرفي در كارگاه را تشكيل  از رزين پلي% 36حدود 
همين مشكل درمورد رزين اپوكسي و .  استoC 32) دهد مي

 اين مواد هاردنر آن صادق است با اين تفاوت كه در برخي از
به دليل امكان وقوع آتشگيري . مشكل انفجار نيز وجود دارد

. خود به خود، بايستي اين مواد را در مكان مناسب انبار نمود
تواند سبب انفجار  سوزي يا شعله نيز مي حرارت ناشي از آتش

هاي اپوكسي به شدت قابل  استن و حالل. استر شود رزين پلي
ها روي  سطح زمين پخش  اللبخار سنگين اين ح. اشتعالند

. شود شود و اگر آتش به آنها برسد موجب انفجار آنها مي مي
به طور كلي . شود يك جرقه نيز همين وضعيت را موجب مي
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ها مانند بنزين  بايد توصيه نمود، از نظر دقت و مواظبت با حالل
 . رفتار كنيد

بطور . دهاي با شعلة باز اجتناب نمايي كن در محيط كارگاه از گرم
چه براي گرم كردن محيط و چه براي (كننده  كلي وقتي از گرم

كنيد، اطمينان پيدا نماييد كه خطر  استفاده مي) پخت رزين
همچنين هرگز در محيط . سوزي مواد شيميايي وجود ندارد آتش

 . كارگاه بويژه به هنگام كار با مواد شيميايي، سيگار نكشيد
مانند رزين و (يت الكتريكي پايين به هنگام جابجايي مواد با هدا

، ممكن است الكتريسيته ساكن ايجاد گردد كه به نوبه )الياف
. تواند سبب ايجاد جرقه و اشتعال مواد شيميايي شود خود مي

مواردي كه اين پديده ممكن است در آن اتفاق بيفتد عبارت 
 :است از
؛ به منظور تخليه خروج رزين از تجهيزات پاشش •

الكتريسيته بايد حتماً اتصال زمين اين تجهيزات برقرار 
 .گردد

الكتريسيته ساكن ناشي از پوليش قالب؛ تخليه  •
اگر قالب . الكتريسيته از قالب نيز بسيار مهم است

شود و  فلزي باشد با اتصال به زمين اين كار انجام مي
ي در صورتيكه غير فلزي باشد، تخليه بصورت موضع

براي تميز كزدن سطح قالب از . گيرد انجام مي
كمپرسورهاي هواي يونيزه استفاده كنيد و بعد از 
اعمال واكس و پوليش، با هواي يونيزه سطح قالب را 

 .تميز نماييد

ها و  الكتريسيته ساكن حاصل از عبور الياف از چشمي •
. راهنماهاي الياف نيز ممكن است توليد مشكل كند

هاي سراميكي براي حل اين مشكل  ياستفاده از چشم
 .كافي است

رطوبت كمتر، . را در كارگاه حفظ كنيد% 50رطوبت  •
خطرات ناشي از الكتريسيته ساكن را افزايش خواهد 

 .داد
 
 انبار كردن مواد شميايي) 4

 مواد مورد استفاده در كارگاه كامپوزيت را در محيط سرد و
 .خشك نگهداري كنيد

مصرف رزين و برخي مواد ديگر را افزايش اين كار نه تنها عمر 
دهد، بلكه از آتشگيري خود به خود يا انفجار آنها نيز  مي

اكثر پراكسيدهاي آلي مورد استفاده در پخت . كند جلوگيري مي
 ايمن هستند، اگرچه در oC 25استر، تا دماي حداكثر  پلي

 . شوند  انبار و حتي حمل مي،مواردي نيز در محيط سرد
بايد دقت كرد كه ) ها و بلكه ساير رزين( رزين اپوكسي در مورد

شوند، بايد قبل از باز كردن درب  اگر در يخچال نگهداري مي
آنها، اجازه داد تا به دماي محيط برسند و بعد درب آنها را 

در غير اينصورت، رطوبت هوا را جذب كرده، سبب . گشود
. شوند پخت ميپس از فرآيند و در هنگام ) blister(ايجاد تاول 

اين پديده به هنگام ساخت لوله اپوكسي شيشه به روش 
 .فيالمنت وايندينگ مشاهده شده است

پراكسيدهاي آلي را به دور از نور خورشيد و ساير منابع گرمايي 
 .و در يك محيط ضد اشتعال و جدا از ساير مواد نگهداري كنيد

 
 نيداز تماس مستقيم مواد شيميايي با پوست پرهيز ك) 5

لباس، دستكش و ساير تجهيزات حفاظتي را براي جلوگيري از 
تماس مستقيم رزين، كاتاليست، عامل پخت و ساير مواد 

به هنگام جابجايي، ريختن در ظرف . شيميايي بكار بگيريد
 ديگر، اختالط و فرآيند، به اين نكته دقت كافي داشته باشيد

 بخصوص .ترند  برخي مواد خطرناكضمن آنكه بايد دانست
 پراكسيد، رزين اپوكسي و هاردنر آن، ممكن MEKدرمورد 

حتي . است در تماس مستقيم با پوست، سبب سوختگي شوند
شود، ممكن  خطرتري محسوب مي استر كه رزين كم رزين پلي

است موجب سوزش، التهاب و ساير مشكالت به هنگام تماس 
 .با پوست شود

ير مواد شيميايي به بسيار مراقب باشيد كه قطرات رزين و سا
در اين ارتباط، عالوه بر دقت كافي به هنگام . چشم شما نرسد

هاي اوليه موثر  كار، استفاده از عينك محافظ و دانستن كمك
در صورت وقوع حادثه، بسته به نوع ماده شيميايي، گاه . است

به عنوان مثال درمورد پراكسيد، . ها شسته شوند الزم است چشم
 دقيقه و بعد 15با آب فراوان به مدت ها  شستشوي چشم

ار تنفس بخار رزين و ساير . مراجعه به پزشك، ضروري است
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المقدور از خود دور  مواد شيميايي پرهيز نماييد و مواد را حتي
 . نگهداريد

 

 ساير قوانين) 6
را بطور ) مثالً نفتنات كبالت(استر  دهندة پلي  هرگز شتاب-

 پراكسيد مخلوط نكنيد چراكه MEKمستقيم با پراكسيدي مانند 
دهندة  در اغلب موارد شتاب. ممكن است سبب انفجار شود

خواهيد  اگر مي. شود مورد نياز قبالً با رزين مخلوط مي
اي را به رزين اضافه كنيد، اينكار را قبل از افزودن  دهنده شتاب

 . پراكسيد انجام دهيد
- MEKآهنمس، برنج و(هاي فلزي   پراكسيد را در ظرف  (

. شود نگهداري نكنيد چراكه در طوالني مدت موجب انفجار مي
همچنين . تر است كار مناسب هاي پالستيكي براي اين ظرف

 .پراكسيدها را با اسيد يا باز قوي مخلوط نكنيد
 . كاتاليست اضافه را به ظرف اوليه برنگردانيد-
چه زودتر رزين بر دست يا بدن شما ريخت، هر درصورتيكه -

ها  سپس با صابون يا ساير شوينده. را با يك پارچه پاك كنيدآن 
بسياري از مشكالت . كردن كامل آن استفاده نماييد براي پاك

سالمتي ناشي از تماس مواد شيميايي بستگي به نوع ماده، ميزان 
 .آن و مدت تماس دارد

محيط كارگاه را تميز و .  عادت به تميز كار كردن را ايجاد كنيد-
روي ميز كار و زمين را در صورت امكان با . گهداريدمنظم ن

. پوشش پالستيكي مفروش نماييد و به تناوب آنرا عوض كنيد
 .هاي اضافي قطعات را دور بريزيد ظروف يكبار مصرف و تكه

اجازه ندهيد .  بازديد كنندگان را از محيط كار دور نگهداريد-
. ر شودكسي بدون لباس و تجهيزات محافظتي وارد محيط كا

همچنين اجازه ورود به كودكان و نيز حيوانات به محيط كار 
 .ندهيد

نور كافي، دماي . بهترين شرايط كار را در كارگاه ايجاد كنيد -
مناسب و ساير شرايط ضروري براي محيط بهتر كار را تامين 

 .نماييد
كنيد، نهايت دقت را در   وقتي از ابزارهاي برقي استفاده مي-

 . اين وسايل داشته باشيدكاربرد ايمن
نشاني در كارگاه ضروري   وجود يك يا چند كپسول آتش-

هاي  ها بايد از انواع مورد استفاده در آزمايشگاه اين كپسول. است
 .مواد شيميايي باشند

زخم،  چسب. هاي اوليه در كارگاه داشته باشيد  يك جعبه كمك-
اين جعبه هاي  هاي معمولي از حداقل پماد سوختگي، پانسمان

 .باشند مي
كنيد، فردي را در  اگر تنها كار مي. المقدور تنها كار نكنيد  حتي-

نزديكي خود داشته باشيد تا به هنگام وقوع حادثه به شما كمك 
 .كند

هاي مايع ضايعاتي بايد بصورت پخت شده، دور ريخته   رزين-
 ها گرمازا است، پخت آنها از آنجاييكه معموالً پخت رزين. شوند

 . بايد در شرايط كنترل شده انجام شود تا مشتعل نشوند
 

 . عادت كار ايمن را گسترش دهيد) 7
دانستن قوانين ايمني يك موضوع و عمل به آنها موضوعي ديگر 

با واگذاري تبعيت از قوانين ايمني به خود افراد ممكن . است
مراعات قوانين ايمني بخشي از . است اين قوانين اجرايي نشوند

اجبار در . ل در كارگاه كامپوزيت است و بايد مراعات گرددشغ
. شود قوانين از ابتدا، سبب ايجاد عادت كار ايمن در كارگر مي

در اينصورت استفاده از ماسك و دستكش و پوشيدن لباس 
 .شود محافظ، جزئي از كار آنها مي

از سوي ديگر عدم مراعات قوانين ايمني نيز ممكن است 
در ابتدا ممكن است شما فقط چند دقيقه . يدبصورت عادت درآ

در . با مواد شيميايي كار كنيد و نيازي به استفاده از ماسك نبينيد
تري با همان وضعيت كار خواهيد  مرتبة بعدي به مدت طوالني
به همين ترتيب عدم استفاده . كنيد كرد و از ماسك استفاده نمي

از آنجا . داز ماسك براي شما بصورت يك عادت درخواهد آم
مدت خود را نشان  كه تاثير سوء تخلف از قوانين ايمني در كوتاه

دهد، ممكن است اهميت رعايت اين قوانين از سوي آنان  نمي
بنابراين بايستي قوانين را بصورت عادت در آنها . درك نشود
  .اجرايي نمود
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