هفته نامه
شماره سی ام

آشنایی با عوامل فیسیکی زیان آور محیط کار(سر و صدا)
عَاهل صیاى آٍس فیضیکی هحیط کاس ضاهل صذا ،استعاضات ،گشها ،سشها،
سٍضٌایی ،فطاس ٍ پشتَّا است کِ ّش کذام اص ایي عَاهل هیتَاًذ اثشات
سَیی تشای سالهت فشد دس تش داضتِ تاضٌذ ،ایي عَاهل تایستی دس
هحیط کاس افشاد تِ حذاقل تشسٌذ.

الف  -کٌتشل صذا دس هٌثع :
تْتشیي ٍ اساسی تشیي سٍش کٌتشل صذا  ،کٌتشل دس هٌثع تَلیذ صذا است .دس ریل
تشخی اقذاهات سا کِ هیتَاى دس جْت کٌتشل صذا دس هٌثع تَلیذ صذا تکاس تشد ًام هی
تشین :
اًتخاب صحیح دستگاُ هتٌاسة تا فشایٌذ تَلیذ
تعویش ٍ ًگْذاسی صحیح دستگاّْا
هحل ٍ ًحَُ استقشاس دستگاُ ( تاالًس تَدى دستگاُ)
هحصَس کشدى دستگاُ
ب -کٌتشل صذا دس هسیش ٍ هحیط

صدا همه جا هست  ،صذا فشاگیشتشیي آالیٌذُ هحیط دس کشُ صهیي است کِ تا کاستشد



افضایص فاصلِ تیي اپشاتَس ٍ دستگاُ

ٍسیع ٍسایل ،هاضیي آالت ٍ تجْیضات گًَاگَى دس تخصّای هختلف صٌعت ،تسیاسی
اص کاسکٌاى تِ خصَظ دس تخصّای عولیاتی صٌعت دس هعشض هَاجِْ تا ایي عاهل
صیاى آٍس قشاسگشفتِ اًذّ .شچِ کاس سشیعتش ٍ تا تکشاس تیطتش اًجام گیشد صذای تیطتشی
ًیض تَلیذ هیضَد.



استفادُ اص هَاًع صَتی

-1سرو صدا و حفاظت شنوایی

تعیین شرایط خطرناك صوتی
اگش چِ هٌاسة تشیي سٍش تشای کٌتشل صذا ،اًذاصُ گیشی سش ٍ صذا ٍ هیضاى هَاجِْ
تا آى هیتاضذ لیکي دس صَستی کِ دس ضشایط صیش قشاس تگیشیذ تذاًیذ کِ ایي هحلْا
داسای ضشایط خطشًاک صَتی ّستٌذ:
صذای کسی کِ دس سِ قذهی فشد قشاس داسد ضٌیذُ ًطَد.
فشد پس اص تشک هٌطقِ احساس گَش دسد داضتِ تاضذ.
فرررشد تالفاصرررلِ ٌّگرررام قرررشاس گرررشفتي دس هعرررشض صرررذا ،دچررراس ٍصٍص
گَش (احساس صذای صًگ دس گَش) ضَد.
فررشد صررذای کسرری کررِ تررا اٍ صررحثت هرریکٌررذ سا هرریضررٌَد اهررا قررادس تررِ
دسک آى ًیسرررت .فرررشد ترررشای پاسررر دادى ترررِ هخاطرررة خرررَد تایرررذ
صذای خَد سا تلٌذ کٌذ تا تشای اٍ قاتل دسک تاضذ.

 تکاسگیشی جارتْای صَتی سطحی
ج  -کٌتشل صذا تش سٍی دسیافت کٌٌذُ


ایضٍلِ ساصی صهاًی :جذا کشدى فشایٌذّای پش سش ٍ صذا تِ ضیفتی کِ سایشیي
دس هحل حضَس ًذاسًذ



ایضٍلِ ساصی هکاًی  :جذا ساصی فشآیٌذ پش سشٍ صذا دس یک هکاى دٍس اص حَطِ
اصلی کاسخاًِ



کاّص صهاى هَاجِْ



چشخطی کشدى کاس





هعایٌات ضغلی دٍسُ ای
آهَصش دس هَسد خطشات ٍ عَاسض صذا ً ،حَُ استفادُ اص گَضی ٍ ....



استفادُ اص گَضیّای ایوٌی تِ عٌَاى حفاطت فشدی
 حفاظ روي گوش
 حفاظ توگوشي
 كاله محافظ

 مواد شکل پذيز

کنترل صدا
تشای کٌتشل صذا دس صٌعت اصسٍضْای هختلفی هی تَاى تْشُ گشفتّ .ش سٍضی
کِ تشای کٌتشل صذا دس ًظش گشفتِ ضَد اص ًظش هاّیت اص سِ حالت کٌتشل
هذیشیتی یا فٌی هٌْذسی ٍ یا حفاظت فشدی خاسج ًیست .اقذاهات هزکَس دس
سِ هَقعیت هٌثع تَلیذ  ،هسیش ٍ دسیافت کٌٌذُ قاتل اجشا است.

اثرات منفی آلودگی صوتی بر انسان
اختالل ضٌَایی (افت ضٌَایی)
هضاحوت دس استثاطات گفتاسی
اختالل خَاب
اختالالت قلثی -عشٍقی
اختالل دس سالهت سٍاًی
سفتاس ٍ عکسالعولّای اجتواعی هٌفی
اضکال دس هْاستّای عولکشدی

