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פוצה
חוברת זאת נועדה למסור מידע לקורא בתחומי בה עוסק הפרסו
ואיננה תחלי לחוות דעת מקצועית לגבי מקרי פרטיי .
כל בעיה או שאלה מקצועית  ,הקשורו ת במקרה פרטי  יש לבחו ,
לגופו של עניי  ,ע מומחה בתחו .
****************************************************************************

©

כל הזכויות שמורות

למוסד לבטיחות ולגיהות  מרכז המידע
אי לשכפל  ,להעתיק  ,לצל  ,להקליט  ,לתרג  ,לאחס במאגרי מידע ,
לשדר או לקלוט בכל דר או אמצעי אלקטרוני  ,אופטי ,
או מכני או אחר  כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה
אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל .

מאת  :דוד זיו

מרץ 2010
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חוברת זאת נוע דה למסור מידע לקורא בתחומים בהם עוסק הפרסום
ואיננה תחליף לחוות דעת מקצועית לגבי מקרים פרטיים .
כל בעיה או שאלה מקצו עית  ,הקשורות במקרה פרטי -יש לבחון ,
לגופו של עניין  ,עם מומחה בתחום .

איורי  מקורות :
האיורי נלקחו בחלק מהמקורות הבאי :

http://www.layogev.co.il/Download/3M-Products/3M-SafetyProtection/Vision-Protection-3.2.1/Vision-Protective-3.2.pdf
http://www.polack.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=801&catId=34

© כל הזכויות שמורות
למוסד לבטיחות ולגיהות  מרכז מידע
אי לשכפל  ,להעתיק  ,לצל  ,להקליט  ,לתרג  ,לאחס במאגר מידע  ,לשדר או
לקלוט בכל דר או א מצעי אלקטרוני  ,אופטי או מכני או אחר  כל חלק שהוא
מהחומר שבחוברת זה אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל .
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פרק 1
הקדמה
חוברת זאת מ וצאת לאור על ידי מרכז המידע של המוסד לבטיחות וגיהות  ,כמידע ומת דגשי
הדרכה בבחירת ציוד מג אישי שיסייע לעבודה בטוחה של כלל העובדי  ,הנזקקי
המג  ,לסוגיו השוני  ,בתעסוקת .

לציוד

מידע ודגשי אלה יסייעו לעובדי  ,לממוני הבטיחות  ,ולכל אחד הנזקק לבחור את הציו ד
המתאי למטלה ולסביבת העבודה .
חוברת זאת מהווה חוברת שלישית * מתו סדרה של חוברות הדרכה והכוונה בבחירת ציוד מג אישי.
מטרת פרסו זה לספק מידע בסיסי הנוגע ל דגשי כלליי  ,והכוונה כללית ראשונית בלבד ,
לבחירה והתאמה של ציוד ה מג ה אישי להגנת הפני והעיניי  ,לסיכ וני הספציפיי ו ל עילות
שבה מעורב העובד  .מ טבע הדברי  א כל הסיכוני נכללו בפרסו זה .
בחירת ציוד המג המתאי חייבת להתבסס על הערכ ה ו ניתוח הסיכוני  ,התקני הרלוונטיי ,
והנחיות  /המלצות יצרני הציוד .
* חוברת ראשונה  :ת   165ציוד מג אישי  ,דגשי בבחירת ציוד להג נת הידיי .
* חוברת שנייה  :ת   166ציוד מג אישי  ,דגשי בבחירת ציוד להגנת הרגליי .
דגשי בבחירת ציוד להגנת הראש .
החוברת חולקה ל  2חלקי :
חלק א ' סיכוני  ,מיו ודרישות .
חלק זה של החוברת ד בסיכוני הפגיעה בפני ובעיניי  ,בכללי מיו  הציוד ) משקפי מג  ,מסכת
מג לעיניי  ,מסכת פני (  ,וב דרישות מהציוד ) עדשות ומסגרת (.
חלק ב ' בחירה  ,טיפול ותחזוקה  ,סימו  ) .ת . ( 168
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פרק 2
כללי
העיניי ה אחד החלקי הפגיעי והשבריריי בגו האד ; ה עשויות להיפגע בקלות ולגרו לטראומה קשה.
הנזקי העשויי להיגר לעיניי האד  ,ממכלול רב של סיכוני  ,ה רבי ומורכבי  .דרגת חומרת הנזק
יכולה להיות החל מגירוי קל עד לעיוורו מוחלט.
בסקר שבוצע בקנדה נמצא :כי ששלושה מתו חמישה עובדי סובלי מפגיעות בעיניי מאחר ולא הרכיבו
משקפי מג .כמו כ העלה הסקר שחצי מאלה שהרכיבו משקפי מג השתמשו במשקפיי לא מתאימות.
ידוע היטב שרבות מהפגיעות בעיניי היו יכולות להימנע ,על ידי שימוש במשקפי מג והתנהגות בהתא
לחוקי הבטיחות הבסיסיי .
על מנת שהגנת העיניי תהיה אפקטיבית ,משקפי המג צריכי להיבחר בצורה מדויקת ,מותאמת
למטלה/עבודה ,ומותאמת למשתמש.
הבחירה הראשונה והמועדפת ,על מנת להג על הפני והעיניי מהיפגעות ,הינה תכנו תהלי העבודה
והציוד כ שהעובד לא ייחש לסיכוני לפניו ועיניו.
לעיתי  ,מניעה מוחלטת במקור של סיכוני פגיעה בעיניי אינה אפשרית ,ויש לנקוט בצעדי נוספי
אחרי כדי לשלוט בסיכוני הנותרי לעובד ולסביבה.
אחד מהאמצעי הנוספי הינו שימוש בציוד מג אישי )כגו :ציוד להגנת הפני והעיניי (.
בעבודות רבות דרושה הגנה על כל הפני  ,כגו :עבודות ליד מכונות המפזרות שבבי או גיצי
)השחזה(;עבודה במכונות לעיבוד ע ,1באמבטיות לחיסו מתכת ,במקומות שיש בה התזה ,וכדומה.
בעבודות כאלה נית להשתמש במגיני מסוגי שוני  ,החל מהסוגי הניתני להסרה או להרמה.
לעיתי נדרש שילוב של מסכת פני ומשקפי מג )לא כתחלי למסכת פני (.
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פרק 3
תחיקה ותקינה
תחיקה
התחיקה הישראלית הבאה מחייבת שימוש בציוד מג אישי להגנת הפני והעיניי :
 " תקנות הבטיחות בעבודה ) ציוד מג אישי (  ,התשנ " ז " 1997
תקנה מס ' 3
)א( מעביד יספק ציוד מגן אישי כמפורט בטור ג' בתוספת הדרוש לפי הענין ,לשימוש העובד בעבודות
.3
ובתהליכים המפורטים בטור ב' בתוספת ,לשם הגנת איברים כמפורט בטור א' לצדם ,ויפקח על השימוש
כאמור.
חובות
)ב( מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו ,כאמור בתקנת משנה )א( ,ינחה את הממונה על העבודה כיצד לקיים המעביד
את ההוראות כאמור ויפקח על ביצוען.
)ג( מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק.
סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה
תוספת )תקנה (3
טור ג'
טור ב'
טור א'
סוגי ציוד מגן אישי
איבר הגוף הטעון הגנה עבודות ותהליכים מסוכנים
לפי תהליכי העבודה
 .4הגנת פנים
ועיניים

 .4.1כל עבודה ליד כור היתוך או תנור ועבודות הקשורות ביציקת מתכת;
 .4.2עיבוד שטח -

השחזה ,כירסום .ליטוש ,גיוץ .חיתוך והשחזה באופן ,בדיסקט ליטוש,
בדיסקט חיתוך ,במשורית או בכרסומת ,המסתובבים בכוח מכני ,והשחזה
רטובה.

 .4.3חריטה -
חריטה וקדיחה חיצונית ופנימית ,חיתוך ,ליטוש לרבות בכלי-יד ,המונעים
בכח מיכני.
 .4.4הקשות בכלי מתכתי -
)א( .הקשות על מתכת ,קישקוש או גירוד;
)ב( .ניקוי סיגים;
)ג( .עקירה או גדיעה של מסמרות או לולבים;
 .4.5ריסוס והתזה -
) (1ציפוי מתכת בהתזת מתכת מותכת;
) (2ריסוס או התזה בלחץ אויר לשם ניקוי ועיבוד מתכת ,מבנים ,מיתקנים
וכיוצא באלה;
) (3ריסוס או התזת של ממיסים או צבעים.
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משקפי מגן נגד
סיכונים
מיכניים;
משקפי מגן נגד
סיכונים כימיים;
משקפי מגן נגד
סיכוני קרינה
)לרבות :קרני X
קרני לייזר,
קרניים על
סגולות ,קרניים
תת-אדומות קרני
אור מסנוורות(;
מסכות פנים;
מסכות ריתוך עם
או בלי קסדת
מגן;

 4.6ריתוך -
ריתוך וחיתוך חשמלי ,אוטוגני וכל ריתוך וחיתוך אחרים בתהליך
חום לרבות הסרת סיגים לאחר ריתוך.
 .4.7ייצור זכוכית ומוצרי זכוכית -
ביקורת האש בתנור ,לרבות כור ,וביקורת התהליך בתנור אם הוא
משמש להתכה ,חיסום ,הרפייה או עיבוד של זכוכית.
 .4.8טיפול בחומרים כימיים וביולוגיים -
טיפול בחומרים כימיים צורבים ,מגרים או רעילים ,בין שהחומרים
מוצקים ,נוזלים או גזים ,לרבות מילוי כלי קיבול והורקתם ,וכן
טלטולם והובלתם של חומרים כאמור וכן עבודה במעבדות כימיות,
אלקטרו אופטיות וביולוגיות.
 .4.9קרינה -
עבודה במקום שיש בו סכנת פגיעה מקרינת לייזר ,קרינה על
סגולה .קרינה תת אדומה ,קרינת אור בהבזקים או קרינת אור
מסנורת.
 .4.10חשמל -
עבודה במתקן שיש בו מתח חשמלי שהתפרקותו עלולה לגרום
לפגיעה בעיניים.
 .4.11סיתות אבן ובטון
 .4.12עבודה במכונות לעיבוד עץ
 .4.13עבודות מסוכנות אחרות:
)א( הפעלת כלי לשיקוע פינים;
)ב( מילוי בקבוקי זכוכית במשקה תוסס;
)ג( התזת נוזל בלחץ העלולה לפגוע בעיניים;
)ד( טיפול בחומר נפץ ,חומר הדף ,ובאי-יורים;
)ה( קידוח ,גריסה ושבירה של אבנים ,בטון ומחצבים; למעט גריסה
ושבירה בתהליך סגור;
)ו( ניקוי במברשת מתכתית המופעלת בכח מכני;
)ז( הרכבה ופירוק חלקים קפיציים שעלולים לפגוע בעיניים;
)ח(עבודת הריסה;
)ט( יציקת מתכת וערגול חם של מתכת;
)י( חטיבת עצים;
)יא( כריתת עצים ,גיזום וניסור עצים וענפים בכלי מיכני;
)יב( כיסוח צמחיה בעזרת כלי מיכני מטלטל;
)יג( עבודה בחמרי הדברה שהתוית הקבועה על אריזתם לפי תקנות
הגנת הצומח )הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים( ,התשנ"ה-
 ,1994קובעת דרישה להגנת עיניים;
)יד( כל עבודה אחרת שלא פורטה והעלולה לסכן את הפנים או
העיניים.
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 " תקנות החשמל ) עבודה במיתק חי או בקרבתו (  ,התשס " ט " 2008
תקנה מס '   6אמצעי בטיחות
לא תבוצע עבודה במיתק חי אלא א כ ננקטו אמצעי הבטיחות הנדרשי  ,לפי תנאי המקו  ,כדי
למנוע הל חשמלי או פגיעת קשת חשמלית  ,כמפורט להל :
. ..
)  ( 6שימוש בציוד מג אישי תקני שבתו ספת השניה כגו כפפות מבודדות  ,שרוולי מבודדי  ,וכ נעלי
בטיחות  ,קסדה מחומר מבודד  ,משקפי מג או מג פני "...
תקינה
קיימת סדרה של תקני ישראלי לציוד מג לפני ולעיניי  ,התקני מבוססי על תקני , EN
כלהל :
ת " י  4141חלק   1ציוד מג אישי לעיניי  הגדרות מונחי
ת " י  4141חלק   2ציוד מג אישי לעיניי  דרישות
ת " י  4141חלק   3ציוד מג אישי לעיניי  שיטות בדיקה
ת " י  4141חלק   4ציוד מג אישי לעיניי  שיטות בדיקה

) אימו 1תק
) אימו 1תק
) אימו 1תק
) אימו 1תק

EN 165

(

EN 166

(

EN 167
EN 168

(
(

ת " י  4141חלק   5ציוד מג אישי לעיניי  מסנני לריתו ולפעולות דומות דרישות העברות
והמלצות לשימוש  ) .אימו 1תק ( EN 169
ת " י  4141חלק   6ציוד מג אישי לעיניי  :מסנני על סגול  דרישות העברות והמלצות לשימוש
) אימו 1תק ( EN 170
ת " י  4141חלק   7ציוד מג אישי לעיניי  :מסנני תת אדו  דרישות העברות והמלצות
לשימוש

) אימו 1תק

EN 171

(

ת " י  4141חלק   8ציוד מג אישי לעיניי  :מסנני להגנה מפני סנוור השמש לשימוש תעשייתי
) אימו 1תק ( EN 172
ת " י  4141חלק   10ציוד מג אישי לעיניי  :מסנני ומגיני עיניי להגנ ה מפני קרינת ליזר
) מגיני עיניי לליזר ( ) אימו 1תק ( EN 207
ת " י  4141חלק   11ציוד מג אישי לעיניי  :מגיני עיניי לעבודת כוונו ליזרי ומערכות ליזר
) מגיני עיניי לכוונו ליזר ( ) אימו 1תק ( EN 208
ת " י  4141חלק   12ציוד מג אישי  :ציוד להגנת העיניי והפני בעת ריתו ותהליכי
נלווי ) אימו 1תק

EN 175

(

תק רשמי .

ת " י  4141חלק   13ציוד מג אישי לעיניי  :דרישות למסנני ריתו בעלי העברות אור ניתנת
לשינוי ולמסנני ריתו בעלי העברות אור כפולה  ) .אימו 1תק ( EN 379
ת " י   4485מגיני רשת לעיניי ולפני לשימוש תעשי יתי ואחר  ,להגנה מפני סיכוני מכניי
או  /וג מפני חו  ) .אימו 1תק

EN 165

(

מפמ " כ   298בטיחות בריתו וחיתו .
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פרק 4
הסיכוני לעיניי בסביבת העבודה  /תעסוקה
כללי
העיניי ה אחד מהחלקי השברירי

והפגיעי בגו האד  ,העיניי עשויות לה י פגע מ שלושה

גורמי סיכ ו עיקריי הנמצאי במקו  /סביבת התעסוקה  /עבודה .
 סיכוני מכניי
סיכוני כימיי
סיכוני מקרינה .




קיימות נסיבות בה ש נ יי או יותר מגורמי הסיכו  ,מת קיימי ) סימולטנית ( בעת ו בעונה אחת .
אי לכ חיוני להתייחס לכל הסיכוני הפוטנציאליי שעשויי לה י תקל בה בסביבת העבודה .
מבנה העי
רשתית

לחמית
קשתית העין
קרנית העין

נוזל העין
א ישו ן

עדשה

תרשי

סכמטי  מבנה העי

 סיכוני מכניי
מקורות הסיכו
עבודות מכניות הינ  אחד ממקורות הסיכו העיקריי לנזקי בעיניי  .נזקי לעיניי יכולי
לנבוע משברי מתעופפי  ,מ התנגשות ע עצמי נייחי  ,ו חדירה של חלקיקי עדיני
הנובעי מ שפשו ושח יקה של חומר סיבי  ,או מ נסורת  ,ומ צריבות  /כוויות מנוזל ח או מ מתכת
מותכת  ,וכדומה .
בעבודות עיבוד מתכת העיניי יכולות להיפגע  ,מקצוות חדי  /שבבי של החלקי המעובדי
או מ קצוות כלי חיתו שנשברי ו יכולי לעו במהירות גבוהה  .בבתי יציקה למתכת ועבודות
מתכת קיי פוטנציא ל להתזה של מתכת מותכת  .בחלק רב של סביבות העבודה קיי סיכו
מחפצי נופלי בעלי קצוות ופינות חדות המייצגי אפשרויות לגרימת נזקי לעיניי .
בעבודות חציבה ובתעשיית הבנייה  ,קיימי סיכוני גלויי לעיניי  ,מחלקי עפי  ,ומ ענני
אבק  .סיכוני דומי קיימי בעבודות מנהו ר  ,כרייה  ,חיתו אב ו פיסול  ,ושיפו 1בנייני .
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עבודות יערנות וגננות מייצגות קשת רחבה של סיכוני  ,מעלו ו ת עלי חדה  ,הצלפת ענפי
ממשור שרשרת  ,וחלקי כלי עבודה שעשויי להישבר ולעו .
התפרצות  /התזה אלימה מתו בקבוקי במעבדה  ,ענ אבק הנוצר בעת העמסת חול למשאית ,
התזת ח ול  ,ועוד עבודות אחרות המסוגלות לגרו לפגיעות בעיניי .
אפקט הפגיעה
הנזק העשוי להיגר מפגיעה מכנית לעי יכול להיות  ,החל מגירוי קל כתוצאה מחדירת אבק
עדי ו עד לאיבוד הראייה כתוצאה מפגיעת חלקיק במהירות גבוהה  ,או מ חשיפה להתזה של
מתכת נוזלית  /מותכת .
קרנית העי יכו לה להישרט בקלות על ידי חלקיקי אבק עדי  .התוצאה יכולה להיות אי נוחות
או כאב  ,היכול להמש במש כמה דקות או מספר ימי  ,תלוי בחומרת השריטות  .נזק חמור
יותר לקרנית תוצא תו עשויה לגרו לערפול הראייה .
חלקיקי חדי ומספיק גדולי המתעופפי במהירות  ,יכולי בקלות לעבור את הקרנית
ולגרו נזק לקשתית העי ו לעדשה עצמה  .נזק פיזי לעדשה ו ל שריר שלה עשויי לגרו לאיבוד
קבוע של התמקדות ) פוקוס (.
חלקיקי זרי עשויי להיכנס  /לחדור לעי ולהתפשט במהירות על ידי דמעות העי המופרשות
להגנה מפניה  .כדי להוציא אות דרושה שטיפת עיניי ע מי ר בי ו  /או טיפול אחר  ,רפואי
לעיתי .
 סיכוני כימיי
מקורות הסיכו
בדומה לסיכוני המכניי  ,מקורות הסיכוני הכימיי ה רבי  :אבקה עדינה ביותר ) פודרה ( ,
אירוסולי  ,נוזלי  ,אדי וגזי .
סיכוני כימיי עשויי לא להראות מיידית  ,כפי שקורה בסיכוני מכניי  .לדוגמה  :אבק מלט
עדי החודר לעי בכמויות קטנות יתכ ולא גור לפגיעות מכניות רציניות  ,אבל הבסיס
האלקאל י החזק של חומר כזה יכול לגרו לצריבות חמורות על הקרנית .
קוטלי חרקי  ,בצורת אירוסול  ,המשמשי ל ריסוס יבולי מהווי סיכו ברור לחקלאי .
צביעה בריסוס  ,ציפוי בלכות  ,ו תה ליכי טיפול שוני ) כגו  ,הרפיה במתכות ( בה משתמשי
בכימיקלי ובאירוסולי מהווי ג ה מקור סיכו לעיניי .
הסיכו הנובע מחומר כימי נוזלי נראה בדר כלל מוב מאליו יותר מאשר בצורת אירוסול ,
אדי  ,או גזי  .הוא נגר בעיקר מה ת זה בעת מזיגה או ערבוב ; ערבוב במיוחד ל לא פיקוח עשוי
לגרו לרתיחה ולראקציה אקזותרמית .
עש ואדי הנוצרי על ידי בערה פנימית ה פוטנציאל נוס לגרימת גירוי בעיניי ולנזקי
קשי אחרי .
מספר הגזי והאדי אשר מסוגלי לגרו לאפקט פגיעה בעיניי הוא רחב  .ה מצויי
בתעשיות פשוטות רבות המשתמשות בחומרי כ א ציטו  ,כלור  ,פורמלדהיד  ,מימ גפריתי ,
גופרית דו חמצנית  ,וטולוא .

13

נדפי עשויי לגרו לפגיעות ; ה גלויי ונראי לעי  ,בעוד ש רבי מה אדי ה מזיקי ו ה גזי
ה בלתי נראי .
נזקי יכולי להיגר עקב דליפות ממיכלי  ,ו צנרת  ,ו ב עבודת צנרת  .סיכוני קיימי ג
מהתאדות של כימ יקלי נוזליי בעת מזיגה  ,ערבוב  ,והשמדה  /שפיכה .
בסופו של דבר  ,קיימי ג סיכוני ביולוגיי בתעסוקה הרפואית  ,ו ב רפואת השיניי ,
המתייחס י להתזת ד  ,ורקמות הגו המכילי וירוסי וסיכוני אחרי ) אשר בדר כלל
מסווגי כ סיכוני כימיי ( .
אפקט הפגיעה
התזה של חומצות חזקות ושל חומרי אלקליי יכולה לגרו לצריבות חזקות בעיניי ואפילו לעיוורו.
אפילו התזה רגעית ,או התזת אירוסול עדי ,של חומר כזה עלולה לגרו לגירוי או פגיעה בלחמית העי .
אדי דלק ופחמימניי מסוימי החודרי לעי יכולי לגרו להקטנ ת כמות החמצ בנוזל העי ,
ש עלול ל הביא למצב הידוע כניוו  /חולשת הקרנית  ,ו עשוי לגרו לדלקת ב עיניי ו ב חלק הפנימי
של ה עפעפיי

)"lids

. ( "Eye

חשיפה לכימיקלי מסוימי עשוי ה לגרו לדלקות בחלקי העי השוני  .פגיעה בלחמית העי
יכולה לה י גר על ידי תגובה אלרגית לחומרי כימיי ו  /או ביולוגיי  ,ו ל אבקות .
 סיכוני קרינה
תחו הקרינה האלקטרומגנטית ) ה ספקטרו האלקטרומגנטי (
בטבלה שלפ נ ינו ) מס '  ( 1נית לראות את תחו הקרינה האלקטרומגנטית  ,בהתא למרכיב י ה
השוני  ,קיימי קשרי וחפיפות בי הקבוצות השונות ולא נית להפריד  בצורה קשיחה כפי
שנראה בטבלה  .אפקט ההשפעה של ס וגי הקרינות תלוי באור הגל של הקרינה .

10 9

טבלת תחו

הספקטרו

10 6

האלקטרומגנטי טבלה מס '  1מדדי

) ( nm

מקור :

BS 7028 1999

מקורות הסיכו
המקורות לקרינה אופטית בתעשייה ו  /או במסחר מינ מרובי ביותר ; המקור השכיח ביותר
הינו סנוור מקרינת שמש חזקה או מאור מלאכותי .
מ ח ו , 1ל ספקטרו הנראה של הקרינה האופטית המסוכנת נכללי  ,קרינה אינפרא אדומה ) ( IR
קרינה אולטרא סגולית )  ( UVוקרני לייזר .
עבודות ריתו  ,ה בקשת חשמלית וה בגז  ,מהוו ת מקור לקרינה אינפרא אדומה )  ( IRו קרינה
אולטרא סגולית )  , ( UVו ג גורמות לסנוור .
תהליכי ומתקני אשר י וצרי חו  ,כגו  :תנורי התכה לפלדה  ,ניפוח זכוכית ו ריתו  ,כול
יוצרי ומהווי מקור פוטנציאלי לקרינה אינפרא אדומה )  ( IRמזיקה .
בקצה השני ,של תחו הספקטרו הנראה,נמצאי גלי קצרי של קרינה אולטרא סגולית ) (UVהנפלטי
ממקורות כגו :נורות הארה של רופאי שיניי  ,תהליכי ריתו ונורות לפריקה של כספית וקסנו .
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השימוש בלייזר ,הול וגובר במסחר ובתעשייה ,לשימושי רבי ומגווני  ,כגו :חיתו מתכות ,מדידה
וכיוו אופטי ,וניתוחי רפואיי ,שימושי אלה גורמי לסיכוני רבי היכולי לנבוע מחשיפה ישירה
באופ מקרי ,או חשיפה לקרינה בצורה אחרת )כגו מוחזרת ,מפוזרת( בעת תיקוני  ,או שירות.
אפקט הסיכו
מכניז ההגנה הטבעי של העיניי שלנו ) דמעות  ,סגירת עפעפיי  ,רפלקסי וכו ' ( מג כנגד
חשיפת יתר מועטה לקרינה אינפרא אדומה )  . ( IRחשיפת יתר  ,ממושכת וחוזרת לקרינה
אינפרא אדומה )  ) , ( IRלגלי מסוג  , ( IR-Aיכולה להיות לה השפעה ארוכת טווח על עדשות העי
) לדוגמא  :עכירות העי  ,קטרקט ( .
חשיפה בצורה אינטנסיבי ת למקורות קרינה ) סולרית  ,לייזר וכו ' ( התוצאה הינה כוויות בקרנית
העי ) קרינה מסוג  (IR-B,Cאו על הרשתית או על עדשת העי ) קרינה מסוג ). (IR-A
חשיפה לרמות מסוימו ת של קרינה אולטרא סגולית )  ( UVתוצא ת ה הנ  פגיעה אקוטית ודלקת
מכאיבה על קרנית העי  ,והמקשרי שלה  .השפעות אלו הנ טיפוסיות לחשיפה של ריתו
בקשת חשמלית  ,וידועה בש " קשת בעי " ) . ( Arc – Eye
סיכו מקורות הסיכו והסיכוני
בטבלה )מס'  (2מצוי ריכוז של חלק מהסיכוני השכיחי ומקורותיה בתעשייה ,המהווי סיכו לעיניי .
שו רשימה או טבלה אינה יכולה להיות מושלמת ,לכ חייבי לבצע הערכת סיכוני של סביבת העבודה.
טבלה מס '  2הסיכוני לעיניי ומקור הסיכו  ,ה קיימי בסביבת העבודה
קב ' סיכו
מ כניי

הסיכוני ) דוגמאות (
חלקיקי מתכת מתעופפי
חלקיקי אבני וחומרי
מינראליי מתעופפי
חלקיקי ע / 1סיבי מתעופפי
חלקיקי אבק גסי מתעופפי
התזת מתכת נוזלית

כימיי

מי בלח 1גבוה
קשת חשמלית כתוצאה מקצר
התזת חומרי כימיי
אירוסו ל נוזל י
זר קיטור בלח1
אבק עדי  /פודרה
אדי וגזי
חומרי ביולוגיי ווירוסי

קרינה

אינפרא אדומה
אור מסנוור
אולטרא סגול
לייזר

מקור :

מקור הסיכוני
מכונות עיבוד מתכת  ,הורדת שבבי ) שלכה של ריתו ( ,
סמרור  ,חיתו חוטי  ,השחזה
התזת חול  /גרגירי  ,עיבוד אב  ,פיסול  ,השחזה  ,קידוח
באב  /סלע
תעשיית הע , 1כריתת עצי  ,כרי תת סב  ,גינו ועבודה
חקלאית
עירבוב מלט ) בטו (  ,עיבוד אב  ,ניסור ע , 1איסו /
איחסו גרעיני  ,טחנות  /טחינת קמח  ,כריית
והתעסקות בפח . Orbital sanding ,
שפיכת מתכת נוזלית ) לדוגמה מתנורי התכה (  ,גריפת
מתכת נוזלית  ,יציקה לתבנית  ,חיתו מתכת בלהבה ,
הלחמה
התזת מי בלח1
ציוד ומערכות חשמל
הלבנה  ,מילוי מצברי  ,ציפוי מתכות באלקטרוליט ,
הסרת  /ניקוי שומני  ,הסרת  /ניקוי צבע  ,תהלי הכלרה ,
ערבוב מלט  /בטו .
ריסוס יבולי ) שדות ( /גידולי  ,ריסוס צבע  /לכות ,
חיטוי  /ערפול .
צנרת מחוררת  ,אוורור וניקוי מיכלי לח. 1
ערבוב מלט  /בטו  ,התזת חול על קירות  ,ציפוי ) צביעה (
באבקה  ,הפצת סיד .
מריחת  /צביעת לכות  ,הדבקה  ,אנליזה של גזי פליט ה ,
ריתו  /הלחמה  ,ערפול .
וטרינריה  ,ניתוחי דנטאליי ) שיניי ( עזרה ראשונה ,
מחקר רפואי  ,תעשיות האשפה  /פסולת .
עבודה ליד/ע תנורי  ,התכת ושפיכת מתכת ,יציקת מתכת,
חיתו מתכות בלהבה ,ריתו בגז ,הלחמה.
תנורי ע טמפרטורה גבוהה מאוד  ,שמש חזקה  ,אור
מלאכותי בעוצמה גבוהה .
קשת ריתו חשמלית  ,מנורות פריקה  ,ניצו 1מקצר חשמל ,
מנורת הארה של רופאי שיניי  ,שמש חזקה  ,מתק
לייבוש לכות .
ציוד מדידה בלייזר  ,חיתו בלייזר  ,קר מתו מערכת
לייזר  ,יצור ות יקו ציוד ומערכות לייזר .

BS7028: 1999

15

פרק 5
כללי מיו ציוד הגנת הפני ו העיניי בתעשייה
כללי
קיימי  3סוגי מיו עקרוניי למערכות להגנת הפני ו העיניי כדלהל :
א  .מיו לפי שימוש מכוו  /ידוע  ,או לפי ציוד  ,כגו  :הגנה כנגד קרינת לייזר .
ב  .מיו לפי סוג הה גנה כגו  :מסכת מג לעיניי .
ג  .מיו לפי תכונות  /ביצוע הגנת הראייה והפני .
בהמש נ תאר את פרוט סוגי המיו ה נ " ל וכיצד ה מש ולבי אחד בשני על מנת ל ספק הגנה
מתאימה לעיניי .
א  .מיו לפי שימוש בציוד ידוע
השימוש בציוד מסוי  ,או ישומו  ,והשפעתו על העיניי יכול לשמש כ הכוונה ל בחירה כללית של
ציוד עבור הגנ ת העיניי .
דוגמאות לשימוש בציוד מסוי  ,המכתיב את הגנה דרושה :


ריתו



שימוש בלייזר

ב  .מיו לפי סוג ההגנה
קיימי דגמי רבי של ציוד להגנת העיניי  ,אול נית לחלק לשלוש קטגוריות עיקריות כדלהל:
spectacles
 משקפי מג



מסכ ו ת מג לעיניי
shields
מסכ ו ת פני

משקפי מג

goggles
face

מסכת מג לעיניי

מסכת פני

משקפי מג מגיני על העיניי ומספק י הגנה מוגבלת לסביבת ארובת העי .
מסכת המג לעיניי מגינה על העיניי וארובת העי .
מסכת פני מספקת הגנה לעיניי ולפני .

16

מסכת רשת
מסכת רשת לפני ו עיניי תפקידה להג מפני סיכוני מכניי או  /וג סיכוני חו  ,היא
מיועדת לשימוש תעשייתי או אחר  .מסכת הרשת ניתנת ליישו באפשרויות הבאות :
א  .משקפי מג  /רשת )
ב  .מגיני רשת פריקי

Spectacles

 , ( Meshמסכות מג  /רשת לעיניי

) , ( Mesh Visor

) Mesh Goggles

(.

לעבודות יערנות א ו  /וג גיזו או גינו ב עבודה

בפארקי  ,בשילוב ע קסדות מג או בלעדיה  .
ג  .מגיני רשת פריקי לשילוב ע קסדות מג או מצחיות  ,כגו  :אלה המשמשי בעבודות
פלדה ובבתי יציקה .
תאור כללי של משקפי מג  ,מסכת מג לעיניי  ,ומסכת פני ראה בטבלה מס '  3שלהל :
טבלה מס '  3תאור כללי של ציוד הגנת הפני והעיניי
משקפיי

spectacles

זוג עדשות

)Type

( Twin

 זוג עדשות המותקנות
במסגרת טיפוסית .
 משקפיי מחוזקות
במקומ  על ידי זרועות
אחיזה צדדית .
 על פי רוב כוללות מגיני צד
כדי לספק הגנה צידית
מחלקיקי מתעופפי .
 לעיתי נית לקבל חלק
מה ע עדשות מתקנות
) ראייה (.
 נית לקבל ע עדשות
מסננות .
מסכת עיניי

Goggles

)Type

 ( Boxטיפוס " מ י שק

מג עיניי

)(eye shield

 מג עיניי העשוי מיחידה
אחת  ,ע הגנה נוספת על
גבת העי .
 בדר כלל כוללות ) חלק
אינטגרלי ( זרועות הגנה
צידיות מעוצבות להגנה
צידית .
 קיימי מס ' דגמי
הניתני לה רכבה מעל
משקפי ראייה .
 מג העיניי יכול לכלול
סינו ) מוגבל ( כנגד קרינ ות ,
 , IR , UVובוהק  /סנוור של
ה שמש .
טיפוס " גביע "

) Type

( Cup

יחיד "
 מ י שק בודד המותק 
במסגרת מ ותאמת לפני .
 ה מסכה מוחזקת במקומה
בדר כלל על ידי סרט ראש .
 מספק ת הגנה מושלמת
מחלקיקי מתעופפי .
 יכול ה לכלול אוורור ישיר
או עקי לעיניי .
 א המסגרת מותאמת
לשימוש ע עדשות לריתו
אזי ההגנה כנגד קרינה
מריתו אפשרית .
 דגמי גדולי ניתני
להרכבה מעל משקפי ראייה .
 נ ית לקבל ע עדשות
רשת ) . ( mesh oculars
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 זוג עדשות המותקנות
במסגרת גביע אטו .
 בדר כלל עדשות ע אפקט
של סינו  ,ה מתאימות להגנה
מפני קרינת ריתו .
 יכול ה לכלול אוורור ישיר
או עקי לעיניי .
 לא ניתנת להרכבה מעל
משקפי ראייה .
 נית להתאי הגנה על
העדשות מהתזת חלקיקי
בעת ריתו .
 נית לקבל ע עדשות
רשת .

מסכת פני

facesshields

מסכת פני לריתו

מסכת פני
 יחידה אחת  ,או מג פני
מעוצב המחובר למג המצח ,
ע רצועות ראש מתכווננות .

 נית לקבל ע רצועות ראש
לנשיאה  ,או ע ידית א ח יזה .

 מג הפני יכול להיות
מחובר לקסדת הגנה .

 נית להתאימה להרכבה על
קסדה .

 מג הפני יכול להיות
מסופק ע הגנה מוגבלת
לסיכוני קרינה אופטית .

 מס אטו הכולל פתח
קבוע או נית להרמה עבור
מסנ ריתו .

 מספק הגנה לכל הפני .

 מבטיח הגנה לכל הפני או
חלק מהפני .

 נית להרכבה מעל משקפי
ראייה .
 נית לקבל מסכת הגנה
מ סוג רשת .

 נית להרכבה מעל משקפי
ראייה .

מקור ; BS7028: 1999 :

ג  .מיו לפי תכונות  /ביצוע העדשות והגנת ה ראייה
בנוס למיו בהתא לתכונות הנ " ל  ,נית למיי ג לפי דרוג התכונות של עמידה כנגד סיכוני
ש עלולי להיתקל בה בעת השימוש או העבודה .
דרוג התכונות הינו שונה לכל סוג  ,כאשר קיימי תקני המפני לכל סוג של הגנה .

מיו העדשות לפי קטגוריות  ,מיו תכונות העדשות ) ראה פירוט בהמש (
א  .מיו לפי התאמה ותיקו הראייה  :עדשות לפי מרש  ,או עדשות רגילות ) לא מותאמות
לאד (.
ב  .דרוג אופטי  ) ,דרוג  1,2,3לפי איכות הליטוש ( .
ג  .אפקט של סי נ ו  :דרוג לפי מספור ) מס ' קוד  ,ומס ' הצללה ( .
ד  .הגנה כנגד נזק  /פגיעה ב עדשות .
ה  .הגנה כנגד אדי .
ו  .מניעת השתקפות קרינה אינפרא אדומה

). (IR
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פרק 6
הדרישות מציוד הגנת העיניי – פרוט
כללי
בפרקי הקודמי ההתמקדות הי י תה בעקרונות ו ב סו גי ; להל נדו בפרטי ציוד הגנת
העיניי והדרישות הבסיסיות .
ציוד להגנת העיניי ) לא עבור ריתו  ,ולייזר (
ציוד הגנת העיניי חיי ב לענות על מספר תכונות בסיסיות  ,לעדשות  ,למסגרות  ,ולציוד
בשלמותו כיחידה אחת ה כולל ת את העדשות ו המסגרת .
ציוד להגנת הפני ו מסכ ת רשת  ,חייב ג הוא לספק כמה תכונות בסיסיות  ,כגו  :גודל פתחי
הרשת  ,עמידות בקורוזיה  ,התנגדות להתלקחות  ,העברת אור  ,החזרה  ,קשיחות .
בנוס לדרישות הבסיסיות  ,קיימ י סוגי עבודות או מטלות המחייב י תכונות הגנה נוספות
ייחודיו ת למטלה .
אפקט הסי נ ו של העדשות
כושר הסינו של העדשות מדורג בהתא לדרגת העברה של האנרגיה האלקטרומגנטית ,
ה ה תייחסות הנה ספציפית לסוג הקרינה בהתא לאור הגל .


קרינת אולטרא סגול



קרינה אולטרה אדומה

)(UV

הנראית

)(IR

כושר הסינו מחולק לסול של מספרי ; דרגת הסינו צריכה להיות מסומ נת על העדשות .
עדשות שקופות  /בהירות אי לה  מס פר  /דרגת סינו  ,ומוגדרות כעדשות שמעבירות למעלה מ
 74.4%מהעברת האור .
ככל שמס פר הסקלה גבוה יותר  ,אזי העברה קטנה יותר  .כלומר  ,ככל שהמספר בסקלה גבוה
יותר אזי ההגנה כנגד קרינה אופטית גבוה ה יותר .
•

עבור הגנה כנגד קרינ ה אולטרא אדומה

•

עבור הגנה כנגד קרינ ת אולטרא סגול

)(IR

)(UV

המסנני מסווגי במספרי קוד . 4

המסנני מסווגי במספרי קוד  2או . 3

מסנני קוד  2יכולי להיות בגוו צהבהב  ,העלול לשנות את תפיסת הגווני .
ראה טבלה מס ' . 4
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טבלה מס '  4מס פרי דרוג  /סק א ל ה של מסנני
מסנני נגד בוהק השמש
Code no.6

Code no.5

6 - 1,1
6 - 1,4
6 - 1,7
6- 2
6 - 2,5
6 - 3,1
6 - 4,1

5 - 1,1
5 - 1,4
5 - 1,7
5- 2
5 - 2,5
5 - 3,1
5 - 4,1

מסנני לאינפרא אדו
no.4

מסנני לאולטרה סגול

 Codeקוד

Code no.3

מסנני לריתו

Code no.2

number code

מספרי סקלות
4 - 1,2
4 - 1,4
4 - 1,7
4- 2
4 - 2,5
4- 3
4- 4

3 - 1,2
3 - 1,4
3 - 1,7
3- 2
3 - 2,5
3- 3
3- 4

4- 5

3- 5

2 - 1,2
2 - 1,4

4- 6
4- 7
4- 8
4- 9
4 - 10

1,2
1,4
1,7
2
2,5
3
4
4a
5
5a
6
6a
7
7a
8
9
10
11
12
13
14
15
16

הערות  מפתח למספרי הקוד
  2מסנ נגד אולטרא סגול  .זיהוי צבע  /גוו עשוי להיות מעוות
  3מסנ נגד אולטרא סגול  ,זיהוי צבע  /גוו טוב
  4מסנ נגד אולטרא אדו
  5מסנ נגד בוהק ה שמש ונגד אולטרא סגול ) ללא התייחסות לאינפרא אדו (
  6מסנ נגד בוהק השמש  ,נגד אולטרא סגול ונגד אולטרא אדו .
מקור  – EN 166:2001תק ישראלי מס '  ) 2 – 4141משמעות הפסיק הינה כנקודה באר( 1

סימו על המשקפיי  ,שאינ  מתאימות לנהיגה

דירוג אופטי של העדשות
קיימות מספר דרגות איכות של העדשות  ,בהתא לא יכות היצור  .עדשות ללא תיקו אפקט
ההחזרה  ,יהיה ל ה  כושר מסוי בגלל סיבולות ) טולרנסי של יצור (.
קיימות  3דרגות של דירוג אופטי ) תיקו האפקט ( של העדשות ; להל :
דרגה   1הגבוהה ביותר
דרגה   2הבינונית
דרגה   3הנמוכה ביותר ) לא מוגדר (.
מסגרות
מסגרות ציוד המג ל פני ולעיניי חייבות להיות בעל ות תכונות מכניות הזהות לעדשות
שנבחרו  ,בהתא לסיכוני ואזורי השימוש .
להל  ,התכונות האפשריות של המסגרות בהתא ליישו וסימונו .
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טבלה מס '  5יישו  /ייעוד המסגרות של ציוד המג  סימוני
סימו

יישומי

ללא סימו ש ימוש בסיסי

תאור אזורי השימוש
ללא סיכו מכני מוגדר  ,וסיכו כנגד קרינ ת  , IR , UVאור
נראה  ,וקרינה סולרית .

3

נוזל

נוזלי ) טיפות או התזה (

4

חלקיקי אבק גדולי

אבק וחלקיקי הגדולי מ

5

גזי וחלקיקי אבק
קטני
נגד קשת חשמלית
מקצר
נגד מתכת נוזלית
וחלקיקי חמי

גזי  ,אדי  ,נדפי  ,התזה  ,עש  ,אבק  ,אבק ע חלקיקי
קטני מ . 5 µ m
כנגד קשת חשמלית מקצר בציוד חשמלי

8
9

5µm

כנגד מתכת נוזלית וחדירה של חלקיקי חמי

מקור תק מס ' 4141  2
מסגרות ועדשות  תכונות נוספות
קיימות תכונות נוספות המתייחסות ל סיכוני שוני ו  /או ל דרישות מיוחדות בה  ח ייבות
לעמוד ה העדשות וה המסגרת  .תכונות נוספות אלו מסומנות על המסגרת ו  /או העדשות .
לא כל סוגי ציוד הגנת העיניי מתאימ י לכל המשימות ; לדוגמה  אסור להשתמש במשקפי
מג כנגד סיכוני התזת מתכת נוזלית ) מותכת (.
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טבלה מס '  6טבלת תכונות נוספות  /יישומי  וסימוני .
מטרה  /יישו

מיקו
הסימול

סימול

יישומי אפשריי בציוד
משקפיי מסכת מסכת מסכת
רשת
עיניי פני

קשיחות מוגברת

S

עדשות
ומסגרת

+

+

+

+

חלקיקי במהירות גבוהה
פגיעה באנרגיה נמוכה
חלקיקי במהירות גבוהה
פגיעה באנרגיה בינונית
חלקיקי במהירות גבוהה
פגיעה באנרגיה גבוהה
התזת נוזל

-F

+

+

+

+

+

3

טיפות נוזל

3

חלקיקי אבק גדולי

4

גזי וחלקיקי אבק קטני

5

עדשות
ומסגרת
עדשות
ומסגרת
עדשות
ומסגרת
מסגרת
בלבד
מסגרת
בלבד
מסגרת
בלבד
עדשות
ומסגרת

+

+

+

+

נגד קשת חשמלית מקצר

8

עדשות

נגד מתכת נוזלית וחלקיקי חמי

9
K

-B
-A

+
+
+
+
+

נגד פגיעה של חלקיקי עדיני בפני
העדשה
מניעת הצטברות אדי

עדשות
ומסגרת
עדשות

+

+

+

+

+

N

עדשות

+

+

+

טבילה במי

W

נגד קרינת חו

G

נגד קרינת  , UV , IRוסולרית
נגד קרינה אופטית
נגד השתקפות

מקור :

166: 2001; BS7028: 1999

מסגרת
בלבד
מסגרת
ורשת


+

+

+

ראה טבלה
מס ' 16



+

+

+

R

עדשות

+

+

+

ללא
סימו

+
+

 – ENתק ישראלי מס ' 2  4141
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ציוד להגנת הפני ו העיניי  עדשות לריתו
ציוד להגנת הפני ו העיניי  ,לריתו לוקח בחשבו את אפקט הסי נ ו של העדשות .
אפקט הסי נ ו מדורג בסקל ת מספרי המייצגי את העברת התאורה .
כל מספר בסקלה מייצג דרישות מסוימות כנגד קרינת אולטרא סגול ) . (UVקרינה בתחו
הנרא ה  ,וקרינת אינפרא אדו ) .( IR
מס פרי הסקלה מייצגי את דרגת ההחשכה ; מספרי הסקלה ה ממס פר  1,2עד . 16
בנוס  ,קיימות דרישות מיוחדות כג ו  :דרישה למעבר בי ספקטרומי של אורכי גל מסוימי ,
או ריתו ע פלקס ) .( FLUX
קיי ציוד הגנה ע סינו הנית לשינוי בי  2סוגי מעבר של תאורה מצב בהיר ומצב כהה ; ג
כא מס פרי הסקלה הינ כפי שמופיע לע י ל .
מספרי סקלה  ה סוגי 
א  .מסנ ריתו בעל מספר סקלה כפול
מסנ הגנה בעל  2מספרי סקלה ) ראה טבלה מס '  ( 4שוני ) אזור בהיר ואזור כהה ( אשר
מחולקי על פני שלושה שטחי של המסנ  ,לכל היותר  .האזור הבהיר משמש לצפייה לזמ
קצר  ,בעת כיוו האלקטרודה לריתו והצתתה  .האזור הכהה משמש לצפייה בתהלי הריתו .
ב מסנ עבור ש ת י דרגות של העברת התאורה  ,יש  2מספרי סקלה  .ההפרש בי  2מספרי הסקלה
לא יעלה על  .כאשר תחו הבקרה הוא של יותר מחמישה מספרי סקלה  ,התחו יחולק לשני
תת תחומי בעלי בקרות ידניות נפרדות  .כל בקרה ידנית תבקר תת תחו של לא יותר
מחמישה מספרי סקלה .
ב.

מסנ ריתו בעל מספר סקלה נית לשינוי

מסנ הגנה אשר משנה באופ אוטומטי את מספר הסקלה שלו מער נמו ) מספר סקלה במצב
בהיר ( לער גבוה יותר ) מספר סקלה במצב כהה ( כאשר קש ת הריתו מוצתת  .יש ג
מסנ עבור אפשרות של שנוי  /מעבר בי  2דרגות של העברת תאורה  ,במקרה כזה למסנ יש 2
מספרי סקלה  .ההפרש בי  2מספרי הסקלה לא יעלה על  . 9במקרה כזה שיש אפשרות לשינוי
בי  2מצבי החשכה  ,זמ המעבר צרי להיות בהתא לנדרש בתק הישראלי מס ' . 414113
דרישות נוספות מהעדשות
מ ה ציוד להגנת העיניי נדרשות לעיתי הגנות נוספות מעבר להגנה כנגד קשת הריתו  ,כגו :
הגנה כנגד חלקיקי מתעופפי  ,מתכת נוזלית  ,ו טבילה במי  .הגנות אלו מצוינות בסימני
ייחודיי על המסגרת  .לא כל סוגי ציוד הגנת העיניי לריתו מ אפשרי ג הגנות נוספות .
בטבלה  7נית תאור של הפרטי הנוספי .
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טבלה מס '  7סיווג מכשירי הגנת העיניי בעת ריתו בהתא לתחומי שימוש
אופציונליי  ) הגנות נוספות (
סוג מכשיר ההגנה הישי

סיכו  /בתחו השימוש

סימול

קשיחות מוגברת

S

כל הסוגי

חלקיקי במהירות גבוהה
פגיעה באנרגיה נמוכה
חלקיקי במהירות גבוהה
פגיעה באנרגיה בינונית

F

כל הסוגי

B

מסכת עיניי  ,ומסכת פני בלבד

מתכת נוזלית וחומר מוצק ח

9

מסכת עיניי  ,ומסכת פני בלבד

התזת  /טבילה ב מי

W

מסכת פני ומסכת פני ידנית

) משקפיי  ,מסכת עיניי  ,מג פני  ,מג פני ידני (

מקור

BS 7028:1999

בחירת מסנ הגנה לרת  ל ריתו בגז ולפעולות דומות
כאשר בוחרי ציוד מג לפני ולעיניי עבור ריתו בגז ולפעולות דומות  ,כגו  :ריתו  ,הלחמה ,
וחיתו בסילו פלזמה  ,הבחירה נקבעת ב התייחסות לשיעור זרימ ת הגז דר המבערי .
כמו כ   ,בנוס  ,בעת ריתו סגסוגות של מתכות קלות יש להביא בחשבו את אופייני תכשירי
הריתו  ,המשפיעי על ההרכב הספקטר ל י של האור המופ. 1
בחירת מספר הסקלה של המסנ מתקבל ת מהטבלאות על ידי הצלבה של שיעור זרימת הגז או
הזר  ,ע ההגדרה של סוג העבודה המבוצעת .
הערכי שבטבלאות בחירת הציוד חלי על תנאי עבודה ממוצעי  ,שבה המרחק מעיני הרת
לגומת המתכת המותכת הוא  50ס " מ בק י ר ו ב  ,והתאורה הממוצעת היא  100לוקס בקירוב .
בחירת מסנ הגנה לשימוש עוזר רת
עוזרי רתכי  ,ואנשי אחרי הנמצאי באזור שמבוצעות בו פעולות ריתו צריכי להיות
מוגני  .למטרה זו משתמשי בדר כלל במסנני בעלי מספרי סקלה מ  1.2עד . 4
למרות זא ת  ,א רמת הסיכו דורשת  ,משתמשי במסנני בעלי מספרי סקלה גבוהי י ותר ,
במיוחד כאשר עוזר הרת נמצא באותו מרחק מהקשת שהרת נמצא בו  ,ואז ישתמשו שניה
במסנני בעלי אותו מס פר סקלה .
קביעה סופית של מספרי הסקלה תהיה על סמ הערכת הסיכוני .
טבלה מס '   8מספרי סקלה  /דרגות הגנה לריתו בגז לריתו הלחמה
קצב זרימת אצטיל ) ליטרי לשעה (

העבודה שיש לבצע

עד 70

ריתו וריתו הלחמה של מתכות כבדות

4

 71עד 200
5

 201עד  800גדול מ 800
7

6

) פלדות  ,פלדות מסוגסגות נחושת וסגסוגותי ה ועוד (

ריתו ע תכשירי ריתו ה פולטי
מזהמי שוני  ,או תוצרי ריתו
) מתכות קלות במיוחד ( Fluxes
הערות לטבלה :
לפי תנאי השימוש  ,אפשר להשתמש במספר הסקלה הסמו הגדול יותר או הקט יותר .
4a

מקור תק  4141חלק 5
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5a

6a

7a

טבלה מס '   9מספרי סקלה  /דרגות הגנה לחיתו בקשת חמצ
קצב זרימת חמצ ) ליטרי לשעה (

העבודות שיש לבצע

 2001עד 4000
6

 900עד 2000
5

 4001עד 8000
7

חיתו בקשת חמצ
הערה לטבלה :
לפי תנאי השימוש  ,אפשר להשתמש במספר הסקלה הסמו הגדול יותר או הקט יותר .
מקור תק מס '  4141חלק מס ' 5

טבלה מס '  10מספרי סקלה )  / ( 1דרגות הגנה  ,והמלצות לשימוש עבור ריתו בקשת  ,או
חירו 0בקשת  ,ובפלסמה .

) (3הסמל "מיג" מתאי לריתו בקשת מתכת מוגנת בגז אינרטי
) (4הסמל "טיג" מתאי לריתו בקשת טונגסט מגונת בגז אינרטי
) (5הסמל "מאג" מתאי לריתו בקשת מתכת מוגנת בגז לאאינרטי
) (6המילי "חירו 0בקשת אוויר" מתאימות לשימוש באלקטרודות פחמ ובסילו אוויר דחוס להסרת המתכת המותכת.

מקור :תק 41415
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הערות
 א השימוש במסנ  /דרגת סקלה שנבחר על פי הטבלאות יוצר הרגשה של אי נוחות יש
לבדוק את תנאי התאורה בסביבת העבודה ואת הראייה של המפעיל .
 שימוש במסנני בעלי מספר סקלה גבוה מדי ) כהי מדי ( עלול להיות מזיק  ,מאחר ו הוא
מחייב את המפעיל להת קרב יותר מדי למקור הקרינה ואזי ג לשאו אדי מזיקי .
 בעבודה המבוצעת באוויר הפתוח באור טבעי חזק  ,אפשר להשתמש במסנ מג בעל מספר
סקלה אחד גבוה יותר .
מידע למשתמש ) מקור ת " י 414113
מסנ ריתו יכלול מידע כמופיע להל  ,בנוס למידע ה כללי :
א  .מידע לגבי גילוי כש ל ;
ב  .מידע לגבי מרווחי הזמ בי החלפת רכיבי או החלפת המסנ השל ;
ג.

עבור מסנני בעלי גוו כפול  :אזהרה שלפיה הצפייה בתהלי הריתו תהיה דר דרגת
ההחשכה  /גוו הכהה בלבד ;

ד  .כאשר התק אינו עומד בדרישות ביצועי של
בטמפרטורה נמו כה מ ; 10 o C

o

-5 C

אזי תסומ " אזהרה " שאי להשתמש

ה  .הגנות נוספות .

ציוד להגנת העיניי  לייזר
כללי
קיימי  2סוגי של ציוד הגנת העיניי  /מסנ כנגד קרינת לייזר  ,כדלקמו :


ציוד מג לעיניי  /מסנ כנגד קרינת לייזר בתחו הספקטרו של
 ) 1,000,000nmננומטר (  ) ,ראה תק ישראל מס ' .( 414110



ציוד מג לעיניי כנגד קרינת לייזר בעת עבודות כיוונ ו   /ויסות של מערכות לייזר  ,בתחו
כיוונו הספקטרו של בי  ) 400nmננומטר ( לבי  ) 700nmננומטר ( ) ראה תק ישראלי מס '

180nm

) ננומטר ( עד

 . ( 414111עדשות מג לפי תק זה אינ  מכסות ראייה  /הסתכלות ישירה לקר הלייזר  .הגנה
טובה יותר נית לקבל לפי תק ישראל י מס ' . 414110
טבלה מס '  11דרגות הגנה כנגד קרינת לייזר 
סימו דרוג מסנני נגד קרינת לייזר
קרינת לייזר
עבודות כוונו לייזר ומערכות לייזר
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

R1
R2
R3
R4
R5

מקור תק ישראלי מס '  4141חלקי 10,11
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לפני בחירת ציוד הגנת העיניי חובה לבצע הערכת סיכוני  ,ולהקטי ככל הנית את הסיכוני
למינימו במקור הקרינה  ,על ידי פתרונות טכניי  ,ו נהלי .
בחירת ציוד להגנת העיניי כנגד קרינת לייזר
בחירת הציוד תהיה בהתא לתק ישראלי  ) 414110ראה טבלאות מס ' ( 12,13
הקר יטריוני ל בחירת הציוד להגנת העיניי  /דרגות הסינו בעת שימוש בציוד לייזר הינ :
א  .אנרגית קר הלייזר ) . (w/m 2 ) Power ( E
ב  .צפיפות אנרגיה
ג.

אור הגל λ

2

)(H

) nm

) (J/m

(

. Energy Density

Wavelength

ד  .סוג קר הלייזר  ,כדלהל :


לייזר גל רצי

D

  Iלייזר דפקי

wave

. Continues

laser

. Pulse



R

לייזר דפקי ענקיי



M

לייזר דפקי  אופני  צמודי

Giant- pulsed laser
- coupled pulsed laser

. Mode

טבלה מס '   12מס ' סקל ה מומלצי ע בור מסנ ני קרינת לייזר להגנת העיניי

ה מקור  :תק 414110
טבלה מס '   13מפתח סימני

ה מקור  :תק 414110
מספר דירוג הגנה מסומ מ  L 1עד  , L 10בהתא לדרגת ההגנה הניתנת  .בחיר ה ושימוש בצ יוד
בהתא לתק ישראלי מס '  414110הנ " ל .
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בחירת ציוד להגנת העיניי כנגד קרינת לייזר  בעת עבודות ויסות/כיוונו של מערכות לייזר
בחירת הציוד תהיה בהתא לתק ישראלי  ) 414111ראה טבל ה מס ' ( 14
טבלה מס '  14יישו של ציוד הגנת העיניי בעת ויסות וכוונו לייזר ומערכותיו

ה מקור  :תק 414111

הגנה בהתא לתק זה אינה מתאימה עבור הסתכלות ישירה לתו הק ר .
עבור הגנה טובה יותר יש להשתמש בציוד מג  ,כפי שמוגדר בתק מס ' . 414110
בעת בחירת הציוד יש להתייחס לתק ולהערותיו  ,בשלמותו .
הקריטריוני לבחירת הציוד להגנת העיניי  /דרגות הסינו בעת עבודות ויסות/כיוונו של ציוד
לייזר הינ :
א  .הספק ) (Powerמקסימאל י של הלייז ר בוואט ). (W
ב  .אנרגיה מקסימאלי ת של ה פולס ) דפק (

)(Energy

של הלייזר בג ' אול ) .( J

מס פרי הדירוג של ההגנה מסומ ני מ  R 1עד  , R 5בהתא לדרגת ההגנה הניתנת  ,במגבלות
המופיעות בתק הישראלי מס '  414111הנ " ל .
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