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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  ,הקשורות 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 שבספ ר זה
אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל .

מאת  :דוד זיו

מרץ 2010
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חוברת זאת נועדה 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 אמצעי אלקטרוני  ,אופטי או מכני או אחר  כל חלק שהוא
מהחומר שבחוברת ז ה אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל .
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פרק

עמ '

נושא

חלק א
1

הקדמה

6

2

כללי

7

3

תחיקה ותקינה

8

תחיקה
תקינה

4

הסיכוני לעיניי בסביבת העבודה

11

כללי
מבנה העי
סיכוני מכניי
סיכוני כימיי
סיכוני קרינה

5

כללי מיו ציוד הגנת הפני והעיניי

15

6

הדרישות מציוד הגנת העיניי  פרוט

17

כללי
אפקט הסינו של העדשות
דרוג אופטי של העדשות
מסגרות
מסגרות ועדשות  תכונות נוספות
ציוד להגנת הפני והעיניי  עדשות לריתו
מספרי סקלה   2סוגי
בחירת מסנ הגנה לרת  ריתו בגז ולפעולות דומות
בחירת מסנ הגנה לשימוש עוזר רת
ציוד להגנ ת העיניי – לייזר
כללי
בחירת הציוד להגנת העיניי כנגד קרינת לייזר
בחירת ציוד להגנת העיניי כנגד קרינת לייזר  בעת עבודות
ויסות  /כוו מערכות לייזר
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חלק ב
7

תהלי בחירת הציוד להגנת הפני והעיניי 

32

כללי
אנליזת תהלי הבחירה קביעת התכונות הנדרשות
קביעת התכונות הנדרשות

8

39

התאמת משקפי המג
כללי
בחירת ציוד הגנת העיניי ) לא עבור ריתו ולייזר (
בחירת ציוד הגנת העיניי  ריתו
בחירת ציוד ה גנת העיניי  לייזר
שיקולי נוספי בבחירת ציוד מג לעיניי
משקפי ראייה
נוחיות והתאמה
שילוב ע ציוד מג נוס.

9

43

עדשות
כללי
סוגי העדשות
עדשות
עדשות
עדשות
עדשות

בהירות
מסננות
כהות
פולארויד  /מקוטבות

עדשות מתכהות
עדשות מגע

חומרי העדשות
ציפויי על העדשות

10

46

טיפול ותחזוקה
כללי
שימוש וטיפול
בדיקה
ניקוי
תיקו והחלפת חלקי
אחסו
הדרכה ושימוש בציוד מג לעיניי

29

11

שלושה חוקי חשובי

48

12

סימו ציוד המג לפני והעיניי

48

כללי
סימו העדשות ) לא עבור ריתו ולייזר (
סימו המסגרת
סימו הגנת הפני והעיניי ע רשת
סימו ההגנה כנגד ריתו
סימו ההגנה כנגד קרינת לייזר
 מגיני עיניי לייזר
 עבודות כוונו לייזרי  ,ו כוונו  מערכות לייזר

58

מקורות
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פרק 1
הקדמה
חוברת זאת מוצ את לאור על ידי מרכז המידע של המוסד לבטיחות וגיהות כמידע  ,ומת דגשי
הדרכה בבחירת ציוד מג אישי שיסייע לעבודה בטוחה של כלל העובדי  ,הנזקקי במסגרת
תעסוקת  ,לציוד המג לסוגיו השוני .
מידע ודגשי אלה יסייעו לעובדי  ,לממוני הבטיחות  ,ולכל אחד הנזקק לבחור את ה ציוד
המתאי למטלה ולסביבת העבודה .
חוברת זאת מהווה חוברת שלישית * מתו! סדרה של חוברות הדרכה והכוונה בבחירת ציוד
מג אישי .
מטרת פרסו זה לספק דגשי כלליי  ,והכוונה כללית ראשונית בלבד  /למידע בלבד  ,לבחירה
והתאמה של ציוד המג האישי להגנת הפני והעיניי  ,לסיכוני הספציפיי ו ל פעילות שבה
מעורב העובד  .מטבע הדברי  ,לא כל הסיכוני נכללו בפרסו זה .
בחירת ציוד המג המתאי חייבת להתבסס על הערכ ת וניתוח הסיכוני  ,התקני הרלוונטיי ,
והנחיות  /המלצות יצרני הציוד .
* חוברת ראשונה  :ת   165ציוד מג אישי  ,דגשי בבחירת ציוד להג נת הידיי .
* חוברת שנייה  :ת  166

ציוד מג אישי ,
דגשי בבחירת ציוד להגנת הרגליי .
דגשי בבחירת ציוד להגנת הראש .

החוברת חולקה ל  2חלקי :
חלק א ' סיכוני  ,מיו ודרישות  ) .ת ( 167
חלק ב ' בחירה  ,טיפול ותחזוקה  ,סימו .
חלק זה של החוברת ד בבחירת והתאמת ציוד המג לפני ולעיניי  ,סוגי העדשות  ,דרגות
הסינו של העדשות והציפויי  ,טיפול ותחזוקת הציוד  ,מפתח סימו העדשות והמסגרות .
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פר ק 7
תהלי בחיר ת ה ציוד ל הגנת הפני ו העיניי
כללי
חשיבות הבחירה המתאימה והנכונה של הציוד להגנת הפני והעיניי  ,עבור כל מצב נתו ,
הנה רבה ביותר  .במידה ותהלי! הבחירה וההתאמה אינו טוב דיו  ,תועלתו למרכיב ) העובד (
יכולה  ,מחד להיות מועטה  ,מאיד!  ,לגרו ל אי נוחות ופ גיעה קלה עד כדי איבוד הראייה –
עיוורו !
אי לכ!  ,חובה לבחור ולהתאי את ציוד ההגנה בצורה הטובה ביותר  ,ולשת את העובד ,
עבורו מיועד הציוד  ,בכל שלבי הבחירה .
חובתו של היצר לספק אינפורמציה שתעזור למעביד או לעובד לבחור את ציוד המג לפני
ו ל עיניי  ,כנגד הסיכוני ש העובד עשוי להיתקל בה .
שלב ראשו הנו ביצוע הערכת סיכוני אשר ת אבח באופ ברור את מקור הסיכוני
הפוטנציאליי וטבע  .ביצוע ההערכה צרי ! להתבצע על ידי אד שהוכשר לכ!  .הערכת
סיכוני צריכה להיבח מחדש באופ תקופתי  ,או כאשר נסיבות וסביבת העבודה משתנות .
) ראה תרש י מס ' ( 1
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תרשי מס '  – 1תרשי זרימה לבחירת ציוד להגנת הפני והעיניי בתעסוקה

הערכת הסיכו

מניעה או ה קטנת הסיכו במקור

זהה את הסוגי הבסיסיי של ציוד הגנת העיניי  שימוש כללי  ,ריתו!  ,או ל לייזר

אבח את התכונות הנדרשות ) מס פר סקלה  ,מכות  ,גז אבק וכו ' (

בחר את הסוג המתאי שיש לו את התכונות הנדרשות ) משקפי מג  ,מסכת עיניי  ,מסכת פני (

התחשב בנוחיות למשתמש ,
התאמה לבעיה
בחר את העדשות המתאימות ואת ה ציפויי

התחשב באספקטי שוני ) חלפי ברי השגה  ,וכו ' (

בחר את המועמד שלו מיועדות המשקפיי

ניסוי הציוד על ידי המשתמש

בח שנית

מקור

BS 7028:1999
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אנליזת תהלי הבחירה
 זיהוי הסיכו וסוג הגנת העיניי הבסיסית .
הערכת הסיכו צריכה לאבח את הסוג הבסיסי של ציוד הגנת העיניי הנדרש  ,והא קיי
צור! בציוד מג אישי נוס .
הסיכוני הבסיסיי מתחלקי ל  3קבוצות עיקריות כדלהל :
א  .א הסיכוני מזוהי כהגנה מפני תהליכי ריתו! אזי ההגנה לעיניי תהיה לפי תק
מס פר 41415,12,13
ב  .א הסיכוני מזוהי כהגנה מפני קרינת ליי זר אזי ההגנה לפני ולעיניי תהיה לפי תק
מס פר 414110,11
ג.

א הסיכוני הנ מכני  ,כימיי  ,ו  /או קרינה אופטית אחרת מאשר ריתו! או מלייזר ,
אז ההגנה לעיניי תהיה לפי תקני מס '  4485 , 41416,7,8בהתאמה .
א נקבעו הסוגי הבסיסיי של ציוד הגנת העיניי  ,אזי השלב הבא של תהלי! האבחו
הוא קביעת התכונות הספציפיות .

 קביעת התכונות הנדרשות
עבור הגנת עיניי בתעסוקה  ,לא עבור ריתו!  ,או לייזר ) שימושי אחרי (
כדי לבחור את הגנת העיניי הספציפית יש לאבח את התכונות הנדרשות .
הטבלה הבאה ) טבלה מס '  ( 15מרכזת את שדות השימוש העי קריי .
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•

פגיעה מחלקיקי המתעופפי במהירות גבוהה :

החלוקה הנה לקבוצות לפי עוצמת הפגיעה .
 3רמות אנרגיה :
 אנרגיה נמוכה ) סימו

  ( -Fמאופיי במהירות פגיעה של  45מ '  /ש ' של כדוריות פלדה

בקוטר  6מ " מ .
 אנרגיה בינונית ) סימו
בקוטר  6מ " מ .
 אנרגיה גבוהה ) סימו

  ( -Bמאופיי במהירות פגיעה של  120מ '  /ש ' ,של כדוריות פלדה

  ( -Aמאופיי במהירות פגיעה של  190מ '  /ש ' ,של כדוריות פלדה

בקוטר  6מ " מ .

•

התזת נוזל

במידה והסיכו הינו התזת נוזל  ,יש לבדוק את סוג הנוזל וטבעו  ,כמות  ,ומהירות ההתזה .
יש להתייחס בהתא לשדה הדרישות של התזת נוזל .
•

רסיסי טיפות נוזל

במידה והסיכו הינו בצורת ערפל או אירוסו ל יש לבדוק את סוג הנוזל וטבעו  ,ומהירות
ההתזה  .יש להתייחס בהתא לשדה הדרישות של רסיסי נוזל .
•

חלקיקי אבק גדולי

א אובח שקיי סיכו לעיניי  ,כתוצאה מחשיפה לרמות וסוגי של אבק  ,העשוי י לג רו
לגירוי או נזק לעי  ,ו כמו כ א המסה והמהירות של החלקיקי מספיק גבוהי  ,חייבי
להתייחס לזאת בבחירה  ,ולבחור בשדה של מהירות גבוהה .
•

גזי וחלקיקי אבק קטני

עובדי הנמצאי בסביבת עבודה שבה עשויי להימצא גזי  ,אדי  ,נדפי  ,עש  ,וחלקיקי
זעירי  /עדיני שוני  ,חייבי בהגנת עיניי מתאימה .
•

הגנה כנגד קשת חשמלית הנוצרת כתוצאה מקצר חשמלי .

בסוגי עבודות ש בה עלול להיווצר סיכו כזה  ,יש להערי! א ההגנות הספציפיות שנבחרו
לעיניי בלבד נותנות מענה מתאי  ,או שיש לבחור מסכת פני מתאימה על מנת לתת מענה .
•

מתכת נוזלית וחלקי חמי .

במידה וקיי סיכו כזה  ,יש לבחור הגנה מתאימה  ,ולבדוק בא תכונות ה הגנה המופיעות
בתק עונות על הסיכוני .
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•

קרינת חו .

א קיי סיכו של קרינת חו  ,הציוד המתאי הנו מסכת פני מרשת ; בהתא לתק
ישראלי מס '  4485יש לבדוק את נתוני ההגנה של מסכת הרשת  ,בא הנה מספקת  ,בהתא
להערכת הסיכו .
 .יש לבדוק בהערכת הסיכו בא נדרשות הגנות נוספות מעבר להגנות של קרינת חו  ,כגו
קרינת אולטרא סגול ; במקרה כזה יש להג על הראייה בהתאמה ע התקני הישראלי
המתאימי ) ראה רשימה בפרק תחיקה ותקינה (.
•

כנגד הצטברות אדי

במ ידה וקיימת אפשרות של הצטברות אדי יש לבחור הגנה הנותנת מענה להצטברות אדי ,
כמופיע בתק  4141חלק . 2
טבלה מס '  ) 15זהה למס ' ( 6
מטרה  /יישו

טבלת יישומי וסימוני
סימול

מיקו
הסימול

קש יחות מוגברת

S

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
עדשות
ומסגרת
מסגרת
בל בד
מסגרת
בלבד
מסגרת
בלבד
עדשות
ומסגרת

נגד קשת חשמלית מקצר

8

עדשות

נגד מתכת נוזלית וחלקיקי חמי

9
K

-B
-A

יישומי אפשריי בציוד
משקפיי מסכת מסכת מסכת
רשת
עיניי פני
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

נגד פגיעה בפני העדשה מחלקיקי
עדיני
מניעת הצטברות אדי

עדשות
ומסגרת
עדשות

+

+

+

+

+

N

עדשות

+

+

+

טבילה במי

W

נגד קרינת חו

G

נגד קרינת  , UV , IRוסולרית
נגד קרינה אופטית

מקור :

1999 ,

ללא
סימו
ראה טבלה
מס ' 16

 , BS7028:תק  4141חלק מס ' 2
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+

מסגרת
בלבד
מסגרת
ורשת


+

+

+



+

+

+

+

•

הגנת העיניי בריתו!

בחירת ההגנה המתאימה של הראייה בעת ריתו! מחייבת ידע בתהלי! הריתו! המסוי
שלגביו נדרשת ההגנה  .עקרונות ביצוע הריתו! מאפשר י לקבוע את דרגת ההגנה הנדרשת
ב התא ל סקלה המספרי הנמצאי בתק הרלוונטי .
עוזרי רת! חייבי ג כ להיות מצוידי במסכת הגנה על העיניי ; בח ירת דרגת
ההגנה  ,באמצעות סקלת המספרי  ,הנה פונקציה של קרבת עוזר הרת! למקו ביצוע הריתו! .
בעת בחירת ההגנה מפני קרינת הריתו! קיימת אפשרות של סיכוני נוספי  כחלקיקי
המתעופפי במהירות גבוהה  ,או התזת מתכת נוזלית  ,או חלקי חמי  שיש לתת לה מענה
בעת בחירת ציו ד המג .
•

הגנת הראייה מקרינת לייזר
 הגנת הראייה מפני קרינת לייזר ישירה הנה בהתא לתק ה ישראלי המתאי  .התכונות
הנדרשות מציוד הגנת העיניי כנגד קרינת הלייזר מותנ ו ת באור! הגל  ,עוצמה ואנרגית
קר הלייזר .
כאשר אובח הנ " ל נית לבחור את דרגת ההגנה מתו! סקלה מספרית

L1

עד

L10

המופיעה בתק ) תק ישראלי מס פר ( 414110
 עבור עבודות כוונו של ציוד לייזר  ,ציוד הגנת העיניי הינו לפי תק ישראלי מס פר
 . 414111התכונות הנדרשות מציוד הגנת העיניי כנגד קרינת לייזר בעת ו יסות הציוד
מותנ ו ת בעוצמת הק ר והאנרגיה שלה .
כאשר אובח הנ " ל יש לבחור את דרגת ההגנה המתאימה  ,מתו! הטבלה המספרית
עד  , R5כפי שמופיע בתק הנ " ל .

R1

בנוס לתכונות הביצועי הנ " ל של הקרינה  ,חייבי לדעת את קוטר קר הלייזר ) בקר
רציפה (  ,וב לייזר  פולסי את האנרגיה פר פולס  ,מש!  /זמ הפולס  ,ותד ירות הפולסי .
אינפורמציה נוספת על תכונות פרמטרי שוני והערכת סיכוני נית למצוא בתק
Safety of laser products. Equipment classification and requirements BS EN 60825-1

•

כנגד קרינה אינפרא אדו  ,אולטרא סגול  ,וסנוור

הערכת הסיכו צריכה לכלול זיהוי  ,סוג וטבע הקרינה  ,והערכה מספרית שלה  ,בסקלת מספרי
ההגנה  ,על מנת שנית יהיה לבחור את ההגנה המתאימה מ תו! התק ) ראה טבלה מס ' , 16
להל (.
המלצות לבחירה נכללות בתו! ה תוספת ש ל כל תק  ,וה מבוטאות בצורת מספור
דרגת  /ההגנה  /סינו לקרינות השונות )  , UV , IRסנוור  /בוהק (  ,בהתא לסו ג הקרינה ועוצמתה .
א הערכת הסיכו מצביעה על כ! שהגנת הראייה מחייבת הגנה עליונה נוספת כנגד חלקיקי
עדיני  ,בנוס ליתר ההגנות  ,יש להתייחס לזאת .
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טבלה מס '   16מסנני כנגד בוהק  /סנוור מקרינת ה שמש
מספרי סקלה והמלצות כלליות לבחירה
שימוש

מס ' סקלה
51.1

מס פרי אלה חלי רק על מס פר מסוי של מסנני

61.1

פוטוכרומיק ) מתכהות ( במצב בהיר  ,ועבור תחו העברה גבוהה

תאור

של גרדיינט במסנ
51.4

מאוד קל

מסנ קל ביותר

61.4
51.7

קל

מסנ קל

61.7
52

מסנ שמומל 4באופ כללי עבור רוב השימושי

בינוני

62
52.5
62.5

משמש בעיקר במרכז אירופה

כהה

53.1
63.1

לשימוש באזורי טרופיי  ,וסב טרופיי  ,התבוננות בשמיי
לשימוש באזורי הרריי גבוהי  ,אזורי מושלגי  ,משטחי מי

מאד כהה

גדולי  ,אזורי מדבריי ו /או חוליי  ,במחצבות לאב גיר ו לאב
סיד .
54.1

לשימוש בתנאי בהירו ת קיצוניי  ,לא מתאי לנהיגה .

64.1

כהה בצורה
קיצונית

סימו על המשקפיי לא מתאי לנהיגה .
הערות  :מפתח הקודי
קוד 5
קוד 6

נגד בוהק  /סנוור השמש ונגד קרינ ת אולטרא סגול ) ( UV
נגד בוהק  /סנוור השמש  ,נגד קרינה אולטרא סגול )  ( UVונגד
קרינ ת אינפרא אדו ) .( IR

הערות
ההמלצו ת ה  לשימוש כללי באזורי גיאוגרפיי שוני  .אנשי ע רגישות  ,או הנמצאי
בטיפול רפואי  ,או הסובלי מפוטופביה עשויי להיות רגישי לקרינה אופטית ; לכ  ,יש
לבחור בזהירות את הסוג המתאי .
מקור  :תק ישראלי  4141חלק 8
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פרק 8
התאמת משקפי המג
כללי
בפרק הקוד פורטו את תהליכי האבחנה בי הסוגי הבסיסי של ציוד להגנת העיניי ,
ריתו!  ,לייזר  ,ואחרי  ,והתכונות הנדרשות .
השלב הנוכחי והסופי הינו לבחור את הציוד שיתאי לתכונות הנדרשות שאופיינו קוד לכ .
יתכ שיותר מציוד הגנה אחד יענה על הדרישות ) משקפי מג לעיניי  ,מסכת מג לעיניי ,
ומסכת פני (  .כמו כ קיימי דגמי  /מודלי רבי בהתא ליצרני השוני  ,היכולי לענות
לדרישות .
הניסיו המעשי המצטבר הוכיח  ,שעדי להראות לעובד הזקוק לציוד הגנת העיניי מבחר של
פריטי ציוד מג  ,על מנת שיוכל לבחור את המתאי והנוח לו ; בשיקולי הבחירה נכללי
נוחיות  ,התאמה  ,אסתטיקה  ,תחזוקה פשוטה והתאמה אישית ע פרטי ציוד מג אישי
אחרי  ,וכדומה .
בחירת ציוד הגנת עיניי ) לא עבור ריתו ולייזר (
כפי שראינו לעיל  ,נית להבי שלא כל סוגי ציוד הגנת הפני והעיניי מתאימי לכל
קטגוריות הביצועי .
 פגיעה מחלקיקי ב אנרגיה נמוכה
מש קפי מג ) (Spectaclesטוב י רק עבור פגיעה מחלקיקי באנרגיה נמוכה  ,מאחר והישיבה
והאחיזה שלה על הראש אינה מחוזקת דייה  ,בניגוד ל מסכת מג לעיניי או מסכת פני .
 פגיעה מחלקיקי באנרגיה בינונית
מסכת מג לעיניי

) Goggles

( מוגבלת להגנה כנגד פגיעה מחלקיקי באנרג יה נמוכה ובינונית .

 פגיעה מחלקיקי באנרגיה גבוהה
מסכת פני )  ( Face shieldמספקת הגנה כנגד סיכוני פגיעה מחלקיקי באנרגיה גבוהה .
מסכת הפני יכולה לכסות  /מתאימה עבור כל קטגוריות הפגיעה .
 התזת נוזל
סיכוני מהתזת נוזל מחייבי שימוש במסכת פני ולכ משקפי מ ג  ,או מסכת מג לעיניי
אינ מתאימ י .
 טיפות נוזל
סיכוני מהעפה של טיפות נוזל מחייב י הגנה על העי וארובת העי  ,מאחר והטיפות יכולות
להסתחרר ולחדור מהצדדי ; אי לכ! חייבי להשתמש במסכת מג לעיניי .
 חלקיקי אבק
סיכוני מחלקיקי אבק ) גדולי או עדיני ( וסיכונ י גזי  ,מחייבי הגנה על העי וארובת
העי  ,ולכ יש להשתמש במסכת מג לעיניי .
 קשת חשמלית כתוצאה מקצר
סיכוני פגיעה מקשת חשמלית מחייב י הגנה על כל הפני  ,ולכ רק מסכת מג לפני
מתאימה .
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 התזת מתכת נוזלית  /מותכת  ,חלקי חמי
סיכוני התזת מתכת נוזלי ת נחשבי לחמ ורי מכדי לאפשר שימוש במשקפי מג  ,ולכ חובה
להשתמש במסכת מג לעיניי או במסכת פני .
הבחירה במסכת מג לעיניי הנה רק כאשר הערכת הסיכוני מצביעה שאי סיכו משמעותי
של התזה ופגיעה בפני .
 ציוד הגנת העיניי – רשת מג
שימוש ברשת מג על מסכת פני  ,או מסכת מג ל עיניי הנה בעיקר עבור  :עבודות יערנות
ש קיימי סיכוני שפשופי מהעלווה בעיניי  ,העשויי לגרו לשפשופי בעדשות משקפי
המג ו להידרדרות בעכירות  .כמו כ במצבי בה קיימת קרינת חו גבוהה ההגנה ע רשת
מספקת הגנה גבוהה יותר לעיניי ולפני .
שימוש ברשת מג ) חוטית ( ל הגנת העיניי אינ ו מתאי כנגד  :התזה של מתכת נוזלית  /מותכת ,
קצר מקשת חשמלית  ,התזת נוזל או טיפות  ,אבק גס  ,אבק עדי או גזי  .רשת המג יכולה
לשמש כנגד חלקיקי במהירות גבוהה  ,אבל ע מגבלות ההתאמה לאנרגית פגיעה  ,כמו בציוד
מג רגיל לעיניי .
 סנוור  /בוהק קרינה אינפ רא אדומה ) , (IRוקרינה אולטרא סגולה
סיכוני סנוור  /בוהק  ,מקרינה אינפרא אדומה או מקרינת אולטרא סגול  ,מחייבי שימוש
)(UV

בעדשות מסננות בהתא לתק ישראלי מס '  4141חלקי . 6,7,8
בחירת ציוד הגנת העיניי  ריתו
הבחירה של ציוד המג לעיניי  משקפיי  ,מסכת עיני י  ,או מסכת פני  הנה פועל יוצא של
סוג וביצוע ה עבודה  ,ותנאי השימוש .
משקפי מג  ,או מסכת מג לעיניי  ,אינ מספק י הגנה לפני  ,ולכ ה אינ מתאימ י א
נדרשת הגנה לפני כנגד נתזי ריתו!  ,או קרינה מקשת ריתו! חשמלית אשר יכולה לגרו
לכוויות לעור חשו .
משקפי ריתו! אינ מכסי באופ מלא את כל ארובת וסביבת העי ולכ אינ מספק י הגנה
כנגד קרינה ישירה  .משקפיי מוצע י עבור פעולות חיתו! והלחמה  ,עבור אנשי שאינ
מעורבי ישירות בתהלי! הריתו!  ,או עבור מבקרי באזור הריתו! .
מגיני הרת! מספקי הגנה מלאה לפני  ,וכ יכולי לכלול ש כמיה וסינור להגנת הצווא ר .
טבלה מס '  7מפרטת אפשרויות  /סיכוני אחרי בעת הריתו!  ,ודרישות ההגנה הנוספות לציוד
המג .

בחירת ציוד הגנת העיניי  לייזר
הגנה כנגד קרינת לייזר ניתנת בעיקרו על ידי משקפיי ע תכנו מיוחד המכס י את כל
העי  .כמו כ נית לקבל ג מסכת מג לעיניי  ,ומסכת פני מתאימות .
עדשות כנגד לייזר ה  כבדות  ,ולכ יש להתפשר על הנוחיות .
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שיקולי נוספי בבחירת ציוד מג לעיניי
 משקפי ראייה
אנשי המשתמשי במשקפי ראייה  ,יכולי לחבוש מסכת פני ו  /או סוגי מסוימי של
מסכת מג לעיניי מעל משקפי הראייה שלה .
ני ת לקבל משקפי מג אשר כוללי בתוכ תיקוני ראייה כנגד סיכוני שוני  ,כגו  :פגיעה
באנרגיה נמוכה .
א העובד חובש מעל משקפי הראייה שלו מסכת פני  ,או מסכת מג לעיניי  ,יש להבטיח
ששו פגיעה לא תועבר מה לעדשות משקפי הראייה ; ה עלולי להישבר ולגרו לפגיעה
רצינית ב עיניי .
 נוחיות והתאמה
חיוני להתחשב בנוחיות והתאמת ציוד המג לעיניי בעת בחירת .
עובד החובש משקפיי בלתי נוחות יתפתה להסיר אות  ,או אפילו לא לחבוש אות כלל ,
בסביבה מסוכנת  .א לא תינת תשומת לב מספקת להשגת התאמה טובה אזי לא בהכרח נית
יהיה לקבל דרגת הגנה מס פקת  .כדי לספק התאמה ונוחיות טובה קיימי סוגי רבי של
משקפיי ע זרועות אחיזה מתכווננות וגמישות וניתנות להטיה  .נית לקבל משקפיי ע
מגני צד מסוגי שוני .
משקלו ואיזונו של ציוד המג על פני המשתמש  ,מבנה המסגרת וסוג גשר  הא לכול יש
השפעה רבה על נוחיות השימוש  .מסכת מג לעיניי הנה בעלת משקל גדול יותר מאשר
משקפיי ובדר! כלל נחשבת פחות נוח ה מאשר משקפיי  .רצועת הקשירה של המסכה ,
רוחב ה  ,מיקומ ה  ,חשוב י לא פחות מפרופיל המסכה ושטח המגע ע הפני  .מסכת המג
לעיניי הנה בדר! כלל בגודל אחיד ואינה יכולה להבטיח התאמה ונוחיות לכול  .כדי
להתגבר על זאת קיימי דגמי אחדי של מסכות מג לעיניי  ,ע מסגרת היקפית העשויה
מקצ פלסטי על מנת להתאי לפני  .רוב מסכות המג לעיניי מיוצרות מפלסטיק גמיש כ!
שנית לקבל התאמה והידוק טוב יותר לפני כאשר ה  מוצמדות ע הרצועה ; לעיתי זה על
חשבו הנוחיות .
מסכת מג לפני מותקנת על מג – מצח ; במקרה כזה מסופקת ג רצועת ראש מתכוננת .
הכוונו יכול להתבצע למספר כיווני  .רצועות הראש לקשירה כולל ות פדי לנוחיות וספיגת
הזיעה  .מסכת  המג  לפני מהווה לעיתי

זרועות צידיות ,
רצועת הידוק

מקור :

חלק מקסדת ה מג .

גשר א קבוע ומתכונ

ANSI
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מגיני צד

 שילוב ע ציוד מג אישי נוס
נפו 4הוא שהעובד המשתמש בציוד להגנת הפני והעיניי ישתמש בנוס אליו ג בציוד
אחר  ,כגו קסדת בטיחות  ,אוזניות  הגנה  מרעש ומסכות נשימה .
בנסיבות כגו אלה יש צור! לדאוג שסוג אחד של ציוד מג אישי לא יפריע לשני  ,בהתאמתו
ונוחיו ת המשתמש  .במידה ואי התאמה ב י ניה עלול להיווצר מצב שאחד או יותר מהפריטי
לא יספק את דרגת ההגנה הנדרשת ממנו .
המקרי הנפוצי ביותר הגורמי לחוסר התאמה הינ :
 ה זרועות המחזיקות את המשקפיי  ,ורצועות ה החזקה של מסכת ה מג לעיניי מפריעות
לאוזניות .
 גשר  הא ש ל המשקפיי או מסכת – המג  לעיניי מפריע י להתאמה של מסכ ת חצי
פני לנשימה  ,ולפילטר של מערכת הנשימה  ,ולהפ! .
מסכת הגנה אינה מהווה בדר! כלל הפרעה לנשימה בעת לבישת מסכת חצי פני  .נית לקבל
קסדת בטיחות משולבת ע מסכת מג לפני  /לעיניי .
נית לקבל קסדות בטיחות שבה משקפי  /מסכות מג לעיניי משולבי ע ציוד נשימה או
אספקת אוויר ע צינור  .בכל מקרה כזה ציוד המג האישי לעיניי חייב לעמוד בתקני
הרלוונטיי .

קסדת מג כולל אוזניות
ומסכת פ ני רשת

מסכת מג לעיניי
ומסכת נשימה
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פרק 9
עדשות
כללי
קיימי כמה סוגי חומרי המשמשי ליצור העדשות ,על העדשות נית לייש סוגי ציפוי שוני .
קיימות עדשות מזכוכית  ,אשר מטבע הדברי כבדות יותר  ,או מחומרי פלסטיי שוני ,
אשר לכל אחד מה יעוד שונה  .כמו כ  ,קיימות עדשות מיוחדות למטרות ספציפיות .
בחירת סוג ה עדשות ותכ ו נותיה  המיוחדות נקבעת על סמ! הערכת סיכוני מושלמת .
התאמת וקביעת ההתאמה של העדשות למטרות שונות צריכה להתבסס על נתוני והנחיות היצר .
סוגי העדשות


עדשות בהי רות

ע דשות בהירות הנ  ללא תכונות אופטיות ; ה  מתאימות עבור תנאי הארה נמוכי  ,מיועדות
למת מענה כנגד פגיעה  /אימפקט  ,ו יכולות לכלול הגנה כנגד קרינת . UV
 עדשות מסננות
עדשות מסננות באות לענות בדר! כלל על דרישות סינו של קרינ ות אולטרא סגול

)(UV

ואולטרא אדו ) . (IRעדשות מסננות ע האפלה ) החשכה  /כהות ( מתאימה טובות ג עבור
חשיפה לקרינה אופטית ממקורות ע קרינה גבוהה מאוד  ,כגו קשת ריתו!  .עדשות מסננות
מתאימות ג להגנה כנגד מקורות קרינה נמוכה ; כמו כ  ,יש לבדוק בא דרגת הכהות שלה 
לא מפריע ה לראיית ולביצוע העבודה .
 עדשות כהות
אלו ה עדשות ע העברת אור ) הארה ( נמוכה ; אי להשתמש בה  בתו! מבנה  ,אלא א יש
) ( Tinted lenses

צור! בהגנה מפני קרינה אופטית  .יש להיזהר בנהיגה ע משקפיי כאלו  ,או בנהיגת לילה ,
עקב אפשרות לעוות גווני הצבע .


עדשות פולארויד

) ( Polarized Lenses

 /מקוטבות

עדשות מסוג זה משמשות כמחסו ומחזירות  /ומונעות סנוור  /בוהק .
קיימי סוגי שוני של עדשות מקוטבות ) פולואריוד ( אשר עשויות לגרו להטעיות  /בעיות ,
כאשר מנסי לקרוא צגי של  ) LCגביש נוזלי ( .קיימות עדשות כהות אשר עלולות לספוג
אורכי גל מסוימי של צגי  ,או סימני  ,כ! שלא נית יהיה לקרוא אות .


עדשות מתכהות

) ( Photo chromic Lenses

עדשות מתכהות ה עדשות אשר מתכהות כאשר ה נחשפות  ,ומתבהרות כאשר ה מורחקות
מקרינ ת אולטרא סגול )  ( UVאו מאור השמש  .שימוש עיקרי בעדשות אלו הנו חיצוני  ,כנגד סנוור /
בוהק .
השימוש בה  די נפו , 4על מנת לאפשר נוח יות שימוש במשקפיי ע טווח הארה רחב  .בעדשות
כאלה יתכ שזמ ה מעבר לבהירות איטי מדי  ,בעת מעבר מסביבה בהירה לכהה .
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יש להשתמש בה  בזהירות  ,כאשר מרכיב המשקפיי עובר מסביבה חיצונית לפנימית במהל!
העבודה  .עדשות מתכהות מסוג זה אינ  מתאימות באופ אוטומטי כמסנני ריתו! .
בחירת משקפיי ע עדשות כאלה תהיה רק לאחר ביצוע הערכת סיכוני  ,ובשיקול דעת .
עדשות מגע



עדשות מגע עצמ אינ נחשבות כ יכולות לספק הגנה לעיניי בתעשייה .
בסביבת אבק או גזי  ,או בסביבה ע כימיקלי  ,חל איסור להשתמש  /להרכיב עדשות מגע
) סכנה של חדירה מתחת לעדשות מגע (.
בסביבה ) תעשייה וכדומה ( בה נדרש ת הגנת העיניי והפני אי להרכיב עדשות מגע  ,אלא א
נית אישור מראש על ידי סמכות רפואית בנסיבות רפואיות מסוימות .
במידה ואושר להשתמש בעדשות מגע בסביבה כזאת ,חובה להשתמש בנוס ג בציוד להגנת העיניי .
חומרי העדשות :
העדשות מיוצ רות ממספר חומרי בסיסיי  ,מזכוכית  ,ופלסטיק לסוגיו ; לכל סוג עדשות יש
את יתרונותיו וחסרונותי ו  ,ויש להתאימ  בהתא ל מאפייני העבודה  /מטלה  ,סביבת העבודה ,
והעובד .
 זכוכית


פלסטיק ) מס ' סוגי לדוגמה (
) פוליקרבונט ) ( Polycarbonate
פלסטיק

CR 39

פלסטיק

Trivex

תכונות חומר העדשה
חומר העדשה
זכוכית

תכונות
* חומר בעל צפיפות גבוהה  ,ו לכ עדשות כבדות
* מאבדות התנגדות לפגיעה  /מכה א נשרטות
* התנגדות מוג בלת לפגיעה  /מכה

פולי קרבונט

* העברת ראות מעולה
* ה התנגדות הגבוהה ביותר לפגיעה  /מכה  ,מבי כל חומרי
העדשות .
* העדשות מצופות כנגד שריטות
* בעלות משקל קל  37% ,מזכוכית
* רוב העדשות כוללות בתוכ  יכולת ספיגת קרינת
* העברת רא ות מעולה ) .( 91%

פלסטיק

CR39

* שוקלות כמחצית ממשקל עדשות זכוכית
* עמידות ב פני ממיסי והצטלקו יו ת
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. UV

פלסטיק

Trivex

* עמידות לפגיעה  /מכה יותר מהחומר

CR39

* פחות עמיד לפגיעה  /מכה מאשר פוליקרבונט .
* יכולת של ספיגת קרינ ת . UV
מקור  :תק . Z94.3.1-09

צ יפויי על העדשות :
קיימי מספר סוגי ציפויי המיושמי על העדשות  ,על מנת להשלי תכונות ודרישות שונות
כגו :
 נגד שריטות :
ציפוי זה מקטי את הסיכוי לשריטות על העדשות אבל אינו מהווה בטחו מוחלט למניעת
שריטות .
 נגד הצטברות אדי
בדר! כלל העדשות מיוצרות ע ציפוי כנגד הצטברות אדי  ,או נית להזמינ  ע ציפוי כנגד
הצטברות אדי על העדשות  .בדר! כלל תכונות הציפוי פוחתות ע הזמ  .קיי נוזל מיוחד
המשמש למטרה זו  ,אשר נית למרוח על העדשות .
 נגד השתקפות  ציפוי העדשות המשקפיי למניעת השתקפות .
 נגד קרינ ת אולטרא סגול )   ( UVציפוי זה מבוצע בדר! כלל לעדשות מפלסטיק ) עדשות מפולי
קרבונט כוללות בדר! כלל הגנה זו כחלק ממבנה החומר (.
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פרק 10
טיפול ותחזוקה
כללי
מטבע הדברי  ,ציוד להגנת הפני והעיניי בתעסוקה חשו לפגיעות גסות ; בנוס הציוד
צרי! להיות עמיד  ,בקביעות לחומרי ניקוי  ,פגיעה או נזק לציוד המג עשוי י לגרו לירידה
בתכונות ההגנה  ,שהציוד אמור לספק  .קיימת חשיבות ל בדיקה תקופתית ו ל תחזוקה נאותה
כ! שתסופק ההגנה הנדרשת מה  ,ללא ירידה בביצועי .
שימוש וטיפול
יש להשתמש בציוד הגנת העיניי בזהירות  ,כדי למנוע פגיעות ונזק  ,או זיהו מלכלו!  ,גרי ז ,
שמ  ,או חומרי זרי אחרי .
יש להחלי ציוד מג לעיניי א ספג חבטות קשות או הותז ה עליו מתכת נוזלית  ,וכדומה ,
אפילו א אי עליו סימני חיצוניי .
אי להניח את הציוד ע העדשות מופנות כלפי מטה  ,או על מקו  /שולח העבודה  .כאשר
הציוד אינו בשימוש יש לאחסנו  /להחזיקו במקו ובצורה בטוחה ) שישמר ולא יינז ק (.
יש לפעול בהתא להוראות השימוש של היצר  ,במיוחד לגבי שימוש חריג .
במידה והציוד משמש יותר מאד אחד  ,יש לנקותו ולחטאו לפני העברתו לעובד אחר .
בדיקה
בדיקת ציוד המג חייבת להתבצע לפני כל תקופת שימוש כדי לוודא שה וא יספק את דרגת
ההגנה הנדרשת והמצופה ממנו .
הבדיקה צריכה להיות מתועדת  ,ובהתא לתוכנית כתובה  .נושאי הבדיקה בדר! כלל מוגדרי ,
אבל  ,א מתעוררי ספקות לגבי שלמות הציוד יש להרחיקו מיידית משימוש ולהחליפו .
להל  ,מספר נושאי לבדיקה ובחינה של ציוד המג :
א  .עדשות
כל פגיעה משמע ותית  ,כשחיקה  ,שריטה  ,ערפול  /עכירות  ,ו כל שינוי בצבע  /גוו  ,מחייב י
החלפת העדשה .
יש ל בדוק שהעדשה אינה חופשית בתו! המסגרת .
עדשות זכוכית מחוסמות בחו מאבדות בדר! כלל  ,לאחר  18חודש מהיצור  ,בהדרגה את
כושר ה עמידות למכות  /חבטות

)(Impact

ויש לבדוק את הנחיות היצר לא ור החיי /

מועד התפוגה .
ב  .מסגרת המשקפיי
יש ל וודא שהמסגרת אינה מעוותת וללא נזק  ,וניתנת להתאמה למשתמש .
יש ל וודא שזרועות המשקפיי הצדדיות ניתנות לויסות  ,לא רפויות ומאפשרות ויסות
בקלות .
יש ל וודא שזרועות המשקפיי נפתחות ונסגרות בקלות ולא רפויות .
במידה וקי י מג צד יש ל וודא שהוא מאובטח ושל .
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ג.

רצועת הראש
כל רצועת ראש חייבת להיות נוחה ולהבטיח התאמה  .רצועה אלסטית צריכה להישאר
גמישה ולא מרופטת  .אסור שהרצועה תחליק כאשר היא מהודקת .

ד  .ה מסגרת ובית המסכה
ה מסגרת ובית מסכת המג לעיניי צריכה להיות שלמה ולא מעוו תת ; חורי אוורור
צריכי להיות פתוחי ומחוזקי .
ה  .מג  פני
במסכת הריתו! חלו הראייה לרת! צרי! להיות מחוזק למסגרת .
אסור שיחדור אור ישירות דר! מחזיק החלו במצב סגור .
מסכת רשת צריכה להיות שלמה  ,לא קרועה או מעוותת  .אסור שיהיו סימני של :
שריטות  ,שחיק ה  ,סדקי מאמצי עדיני או נזקי חו .
ניקוי
ניקוי ציוד המג לעיניי יעשה בהתא לצור! ו  /או לפני אחסנתו  .הניקוי יתבצע בהתא
להוראות היצר  ,במידה ואי הנחיות  יצר אזי :
הניקוי יבוצע על ידי מי חמי ודטרגנט עדי  ,ללא חומר שוחק .
הניקוי יעשה על ידי מטלית מבד ר! א ו על ידי חומר ניקוי שהמלי 4יצר הציוד .
אי לנקות ע ממיסי לסוגיה  ,או ע חומרי ניקוי תעשייתיי  .יש להתייחס בזהירות לחומר "ניקוי כללי".
תיקו והחלפת חלקי
תיקו הציוד יבוצע על ידי מי שהוסמ! לכ!  .תיקו לא מקצועי עלול לפגוע בתכונות הציוד .
חלקי החילו והחלפת יהיו בהתא להוראות היצר  .תיקו הציוד יתועד .
אחסו
יש לנקות את הציוד לפני אחסונו .
אחסו הציוד יעשה בצורה שתשמור אותו מפני  :לכלו!  ,שמ  ,גריז  ,טמפרטורות קיצוניות ,
שמש חזקה  ,אור מלאכותי חזק  ,לחות  ,וציוד מתח גבוה .
א ת ה משקפיי ה מא ו חסני בתיק גמיש  ,אי להניח במקו שה עשויי להילח. 4
הדרכה ושימוש בציוד מג לעיניי
השימוש בציוד מג אישי לעיניי מחייב הכנת תוכנית הדרכה מתאימה והמלצות כתובות
לעובד  ) .ראה תקנות ארגו הפיקוח על העבודה ) מסירת מידע והדרכת עובדי (  ,התשנ " ט .(" 1999
ההדרכה צריכה לכלול בי היתר את :
 פגי עות העיניי וחשיבות השמירה עליה  .
 אבחו והערכת הסיכוני לעיניי ולפני במקו וסביבת העבודה .
 בחירת הציוד המתאי למשימה ולסביבה .
 התאמת הציוד לעובד .
 שימוש נכו בציוד ומגבלותיו .
 ניקוי הציוד ושמירתו ותחזוקתו .
 תרגול העובד בשימוש בציוד המג לעיניי ול פני .
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פרק 11
שלושה חוקי חשובי
 . 1היה בטוח שהציוד מותא
 בחר את ציוד המג לעיניי כ! שיהיה מתאי  ,יציב ולא לוח , 4ויושב קרוב לעיניי ככל
הנית  ,אבל שהריסי לא יגעו בעדשות .
 וודא שציוד המג לעיניי א פע לא יפריע ) או יזוז ( ע תנועת הגו .

 . 2תחזק אותו היטב
 בדוק את הציוד כל יו .
 נקה עדשות ומסגרות מלוכלכות ; תק מיידית מסגרת או החל עדשות כאשר ה  ,
שרוטות  ,סדוקות  ,ע חרירי  ,דהויות  ,וכדומה .
 הציוד צרי! להיות ע תגית ע שמ! .
 אחס את הציוד בתקופות הביניי בי שימוש י  ,במקו נקי ויבש .
 אל תכניס ש ינויי ) תשנה ( בציוד .

 . 3הרכב את הציוד
ציוד המג האישי הטוב ביותר בעול  ,אינו טוב כ אשר אי משתמשי בו .

פרק 12
סימו ציוד המג לפני ולעיניי – שיטות

) בהתא לתקינה הישראלית אירופאית ( EN /

כללי
סימו הציוד מאפשר זיהוי תכונותיו של הציוד  ,ייעודו  ,ומגבלותיו .
הסימוני הנ שילוב של אותיות ומספרי המבטאי את תכונותיו של הציוד .
סימו התכונות חייב להימצא ה על העדשות וה על המסגרת  ,על כל אחד מה בנפרד ;
במידה והעדשות והמסגרת ה יחידה אחת הסימו יהיה ברצ .
סימו הציוד חייב להיות בהתא לנדרש בתק שלפיו יוצרו .
) טבלאו ת לפרק זה ראה בנספח (.
סימו העדשות ) לא עבור ריתו ולייזר ( ) ראה טבלאות מס ' ( 4,6
סדרת הסימוני כוללת שילוב של מספרי ואותיות  ,ה מופיעי בצורה אופקית בסדר הבא ,
כאשר הקריאה הנה מצד שמאל לימי :
מפתח הסימוני
א  .עבור סינו – סימו מס פר הסקלה .
ב  .זיהוי היצר  אות  ,או סמל .
ג.

דרוג אופטי ) לא כולל את הכיסוי ( – הסימו מס '  2,1או . 3
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ד  .סימו עבור קשיחות מוגברת  ,או כנגד חבטה  /התנגשות ) כאשר נדרש ( – הסימו
אותיות  B F Sאו . A
כאשר מופיעה האות

T

בסמיכות

ל B F

או  , Aכגו

TA TB

 , TFה משמעות היא עמידה

בטמפרטורה קיצונית .
ה  .סימו ההגנה כנגד קשת חשמלית ) כאשר נדרש ( הסימו הוא . 8
ו.
ז.

סימו ההגנה כנגד מתכת נוזלית או חלקי חמי ) כאשר נדרש (  הסימו הוא . 9
סימו ההגנה כנגד פג י עה ונזק לשטח הפני מפני חלקיקי עדיני ) כאשר נדרש (  הסימו

האות . K
ח  .סימו ההגנה כנגד הצטברות אדי ) כאשר נדרש (  הסימו האות

.N

ט  .סימו ההגנה כנגד השתקפות  /החזר )  ) ( Reflectanceכאשר נדרש (  הסימו האות . R
י  .סימו עדשה אוריגינלי ת או חלופית ) הסימו אופציה (
"
"

O

" אוריגינלית
" חלופית

דוגמת סימו :
3-2,5X1S9N

פירוש הסימו בהתא למפתח הנ " ל


 32.5פירוש המספרי :
הגנת סיכו סינו  /מפני אולטרא סגול ) ( UV
3
2.5



X

1

מס ' דרגת החשכה
מייצג את הסימול של היצר




S

מייצג את הדירוג האופטי 1
מייצג קשיחות מוגברת



9

מייצג הגנה כנגד מתכת נוזלית  /מותכת וחלקי חמי



N

מייצג הגנה כנגד הצטברות אדי .

סימו המסגרת
בדומה לעדשות ג המסגרות מסומנות ע סדרת סימוני הכוללת שילוב של מספרי
ואותיות ; ה מופיעי בצורה אופקית ו הקריאה הנה בסדר הבא מצד שמאל לימי :
מפתח הסימו ני
א  .סימו היצר  אות או סמל
ב  .מס ' התק שלפיו יוצרו
ג  .יעודי השימוש במסגרת – ) ראה טבלה מס פר ( 5
ד  .סימו עבור הגנה כנגד פגיעת חלקיקי במהירות גבוהה .
הערה  :כאשר המסגרת מיועדת לראש קט היא תסומ ע האות
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H

דוגמת סימו
XEN166349-B

פירוש הסימו בהתא למפ תח

הנ " ל :



X

מייצג את סימול היצר



EN166

התק שלפיו יוצרה המסגרת



3

מייצג את העמידות כנגד נוזל



4

מייצג הגנה כנגד פגיעת חלקיקי אבק גדולי



9

מייצג הגנה כנגד מתכת נוזלית  /מותכת וחלקי חמי



B

מייצג התנגדות כנגד פגיעת חלקיקי במהירות גבוהה  פגיעה באנרגיה בינונית .

סימו כאשר העדשות והמסגרת מהו וי יחידה אחת
הסימו נמצא על המסגרת והוא מורכב מסימוני העדשה תחילה  ,ואחריו מק ואחרי המק
סימוני המסגרת ) ללא סימו היצר  ,מאחר ומופיע כחלק מ סימו העדשה (.

דוגמת סימו
4-4X2F9-ZZ39F

פירוש

הסימו :

עדשה תחילה
 4

עבור הסינו – מס פר סקלה עבור הסינו )

IR

(



4

מס ' דרגת החשכה



X

סימו היצר



2

דירוג אופטי



F

סימו כנגד פגיעה מחלקיקי באנרגיה נמוכה



9

מייצג הגנה כנגד מתכת נוזלית  /מותכת וחלקי חמי

המסגרת
-

ZZ

מס ' תק היצור




3
9

מייצג את העמידות כנגד נוזל
מייצג הגנה כנגד מתכת נוזלית  /מותכת וחלקי חמי



F

סימו כנגד פגיעה מחלקיקי באנרגיה נמוכה

סימו הגנת הפנ י והעיניי ע רשת
הסימו של מסכת רשת יהיה בהתא לנ " ל אבל ע תוספת האות

""G

כדי לסמ עמידה כנגד

קרינת חו .
מפתח הסימוני
סימו משקפי מג רשת או מסכת  /משקפי מג לעיניי .
הסימו יכלול :
א  .סימ זיהוי של היצר
ב  .מס פר התק .
ג.

סימו של החוזק המכני בהתא לבחירה  הסימו אותיות
50

)B ,A

(S ,F ,

סימו מסכת הגנה לפני  /רשת  ,מסגרת או בית המסכה .
הסימו על המסגרת או הבית יכלול :
א  .סימ זיהוי של היצר
ב  .מס פר התק .
ג  .סימו של החוזק המכני בהתא לבחירה  הסימו אותיות
ד  .סימ "  " Gעבור עמידות בקרינת חו ) בא נדרש ( .

)B ,A

(S ,F ,

במידה ונדרשות תכונות נוספות להגנה על הראייה הסימוני יהיו בהתא לתכונה הרלוונטית .

סימו ההגנה כנגד ריתו
עדשות  דרגות הסינו



עדשות לריתו! ע דרגת החשכה יחידה ) בהתא לתק ישראלי  4141חלק  , ( 5מסומ
בצורה דומה ליתר העדשות .



עדשות לריתו! ע ש ת י דר גות החשכה ) בהתא לתק ישראלי  4141חלק ( 13
יסומנו בצורה דומה  ,אול מס פר סימו דרגת ה החשכה היחידה מוחל  על ידי מספרי
דרגות ההחשכה הבהירה והכהה ) כאשר מס ' הדרגה הבהירה הינו הראשו ( המספרי
מופרדי על ידי הסימ " . " +



עדשות לריתו! החשכה משתנה  ,עדשות אלו ע דר גות שינוי ) בהתא לתק ישראלי 4141
חלק  ( 13מסומנות בצורה דומה  ,אבל כולל ו ת סימוני נוספי  ,כדלהל :
א  .מס פר הסקלה מורכב ממספר הדרגה הבהירה  ,ומספר של הדרגה הכהה המופרד על ידי
קו אלכסוני  .א השינוי לדרגות ההחשכה הגבוהה מתבצע ידנית אזי מסומני גבולות
התחו של מספרי הסקלה שניתני להשגה  ,וה מופרדי על ידי מק ) (.
ב  .דרגת פיזור האור  2,1או  , 3ההתאמה של דרגת מעבר האור מוס פת לדירוג האופטי
ומופרד ת על ידי קו אלכסוני .

דוגמאות לסימו
מפתח הסימו
א  .התק פשוט ע מצב בהיר אחד ומצב כהה אחד  :דוגמת הסימו
ב  .התק ע מצב בהיר אחד  4ובקרה ידנית של המצבי הכהי בתחו השני  ,המשתנה
5/11

ג.

להחשכה בי דרגות  9ו  : 13צורת הסימו . 4/9-13
התק ע מצב בהיר אחד  4ובקרה ידנית של המצב הכהה בשני התחומי המשתנה
להחשכה בי שתי הדרגות )  , ( 57ו )  :( 1013צורת הסימו . 4/5-7/10-13
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דוגמא של סימו מלא
א.
פירוש הסימו בהתא למפתח הנ " ל :
5/11-13x1/3/2EN379




מסנ ע דרגת החשכה בהירה  5המשתנה להחשכה המשתנה בי דרגות  11ו . 13
 Xמסמ את זיהוי היצר



1



 3מציי את דרגת פיזור האור




 2מציי את דרג ת השינוי במעבר האור .
 EN379תק היצור .

ב.

6+10X1EN379

מסמ את הדרגה האופטית

פירוש הסימו בהתא למפתח הנ " ל :
מספר הסקלה של האזור ) י ( הבהיר ) י ( ומספר הסקלה של האזור הכהה  ,מופרדי על ידי
הסימ פלוס ) , (+ישמשו לסימו במקו מספר הסקלה היחיד לדוגמה . 6+10 ,
  6מסנ ע דרגת החשכ ה בהירה ) גוו (



 10מסנ ע דרגת ההחשכה הכהה ) גוו (
 Xמסמ את זיהוי היצר




 1מסמ את הדרגה  /סוג אופטי
 EN379התק שלפיו יוצר .

סימו ההגנה כנגד קרינת לייזר
מגיני עיניי לייזר
נתוני הסינו הבאי כנגד קרינת לייזר מופ י עי על העדשות  /המסנ או על המ סגרת ) א
הסימו יהיה על המסנ אזי בצורה שלא תפריע לראיה (:
א  .אור! הגל ) י (  ,או תחו הגלי ) ב  , ( nmאשר בה המסנ מספק הגנה .
ב  .סוג הלייזר שעבורו נבח המסנ ) ראה טבלה מס ' .( 13
ג.

מספר הסקלה  /דרוג  ) Lראה טבלה מס ' .( 11
א המסנ מבטיח הגנה בתחו אחד או ב מספר תחומי ספקטרו מופיע מספר הסקלה

הנמו! בתחו בהתאמה .
ד  .סימול היצר
ה  .א נדרשות תכונות מכניות מצוי הסימול שלה  .

52

דוגמאות סימו
633 D L5 X
א  .סימו
פירוש הסימו בהתא למפתח הנ " ל :
  633אור! הגל שהציוד מג מפניו
סוג הלייזר  לייזר גל רצי
D

  L5מספר הסקלה של המסנ
סימול זיהוי היצר .
X


ב  .סימו
פירוש הסימו בהתא למפתח הנ " ל :
1064 D1 L7 X

 1064אור! הגל שהציוד מג מפניו





ג.

D1

סוג הלייזר  לייזר גל רצי

L7

מספר הסקלה של המסנ

X

סימול זיהוי היצר  .

סימו

630-700 DR L8 X S

פרוש הסימו בהתא למפתח הנ " ל :
 630700תחו אורכי הגל שהציוד מספק הגנה
 DRסוג הלייזר







X



S

L8



D

לייזר גל רצי .



R

לייזר דפקי ענקיי .

מס ' הסקלה של המסנ .
סימול זיהוי היצר .
חוזק מכני ) קשיחות (.

ד  .כאשר ההגנה הנה עבור מס ' שימושי והסימו ארו!  ,עבור אורכי גל אחדי אזי הסימו
מופיע בצורה הבאה :
10600 D L3 + IR L4
1064 DI L8+RL9
633 D L4+IRL5
XS

פרוש הסימו בהתא למפתח הנ " ל :
הסימו 10600 D L3 + IR L4
הוא עבור אור! הגל הבא
 10600

אור! הגל



D

סוג הלייזר – לייזר גל רצי



L3

מס פר הסקלה של המסנ

 +ובנוס עבור אותו אור! גל
53

IR



סוג הלייזר

I

לייזר דפקי

R

לייזר דפקי ענקיי .

 L4
הסימו

מס פר הסקלה של המסנ

1064 DI L8+RL9

הוא עבור אור! הגל הבא
אור! הגל

 1064

סוג הלייזר

 DI

D-

לייזר גל רצי .

I

לייזר דפקי

מס פר הסקלה של המסנ .
 L8
 +ובנוס עב ור אותו אור! גל




לייזר דפקי ענקיי .

R

מס פר הסקלה של המסנ .

L9

הסימו
הוא עבור אור! הגל הבא
633 D L4+IRL5

  633אור! הגל
 D


סוג הלייזר – לייזר גל רצי

L4

מס פר הסקלה של המסנ

 +ובנוס עבור אותו אור! גל


IR

סוג הלייזר
I

R



L5

לייזר דפקי
לייזר דפקי ענקיי

מספר הסקלה של המסנ .

הסימו
X


סימול זיהוי היצר .

S

חוזק מכני ) קשיחות (.



XS
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עבודות כוונו לייזרי ו כוונו מערכות לייזר
נתוני הסינו הב אי כנגד קרינת לייזר מופ י עי על העדשות  /המסנ או על המסגרת ) א
הסימו יהיה על המסנ אזי בצורה שלא תפריע לראיה (:
א  .מקסימו הספק הלייזר בו ו אטי ) .( w
ב  .מקסימו אנרגית הפולסי בג ' אול ). (J
ג  .אור! גל ) י (  ,או תחו הגלי )  , ( nmאשר בה המסנ מספק הגנה .
ד  .מס פר הס קלה  /דרוג
ה  .סימול זיהוי היצר .
ו.
ז.

R

) ראה טבלה מס ' .( 11

סימו ההתעדה א ישי ) א ישי (
על המסגרת ייכתב " ציוד מג לעיניי מתכוונ "

"eye protections

. "Adjustment

ח  .א נדרשות תכונות מכניות הסימול שלה  יופיע .
דוגמאות סימו
א  .סימו
J 514 R3 X ZZ

-4

1W 2*10

פירוש הסימו בהתא למפתח הנ " ל :


1W




-4

J

מקסימו הספק הלייזר
2*10

514

מקסימו אנרגית הפולס בג ' אול
אור! הגל שהציוד מג מפניו




R3
X

מספר הסקלה
סימול זיהוי היצר



ZZ

סימו ההתעדה .

ב  .סימו
-3

10W 2*10 J 500÷550 R4 X ZZ S

פירוש הסימו :
מקסימו הספק הלייזר .
10W








-3

2*10 J
500÷550
R4
X

מקסימו אנרגית הפולס בג ' אול
תחו אור! הגלי של קרינת הלייזר  ,שהציוד מג מפניו

מספר הסקלה
סימול זיהוי היצר

ZZ

סימו ההתעד ה

S

חוזק מכני ) קשיחות (.

55

נספח ) מועבר מחלק א ' (

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 נ גד בוהק השמש 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( 4

טבלה מס '  5יישו  /ייעוד המסגרות של ציוד המג  סימוני
סימו 

יישומי

ללא סימו שימוש בסיסי

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

3

נוזל

נוזלי ) טיפות או התזה (

4

חלקיקי אבק גדולי

אבק וחלקיקי הגדולי מ

גזי וחלקיקי אבק
5
קטני
נגד קשת חשמלית
8
מקצר
נגד מתכת נוזלית
9
וחלקיקי חמי
מקור תק מס ' 4141  2

5µm

גזי  ,אדי  ,נדפי  ,התזה  ,עש  ,אבק  ,אבק ע חלקיקי
קטני מ . 5 µ m
כנגד קשת חשמלית מקצר בציוד חשמלי
כנגד מתכת נוזלית וחדירה של חלקיקי חמי
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טבלה מס '  6טבלת תכונות נוספות  /יישומי  וסימוני .
מטרה  /יישו

סימול

מיקו
הסימול
עדשות
ומסגרת
עדשות
ומסגרת
עדשות
ומסגרת
עדשות
ומסגרת
מסגרת
בלבד
מסגרת
בלבד
מסגרת
בלבד
עדשות
ומסגרת
עדשות
עדשות
ומסגרת
עדשות

קשיחות מוגברת

S

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

נגד קשת חשמלית מקצר
נגד מתכת נוזלית וחלקיקי חמי

8
9

נגד פגיעה של חלקיקי עדיני בפני
העדשה
מניעת הצטברות אדי
טבילה במי

K
N
W

נגד קרינת חו

G

נגד קרינת  , UV , IRוסולרית
נגד קרינה אופ טית
נגד השתקפות

מקור :

166: 2001; BS7028: 1999

-B
-A

יישומי אפשריי בציוד
משקפיי מסכת מסכת מסכת
רשת
עיניי פני
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

עדשות
מסגרת
בלבד
מסגרת
ורשת


+

+

+

ראה טבלה
מס ' 16



+

+

+

R

עדשות

+

+

+

ללא
סימו

+

 – ENתק ישראלי מס ' 2  4141

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
טבלה מס '   1 3מפתח סימני

מקור תק 414110
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AS/NZS 1336:1997
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Safety Glasses

Safety Glasses and Face Protectors
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 מאמר מאת. 8

Eye Safety and W orkplace
Safety Basics
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, Gary Heiting ,
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Safety Glasses and Goggles : LLC
Protective Eyewear for Work, Home and Play
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 תק בריטי. 10
BS 7028:1999
Eye protection for industrial and other uses. Guidance on selection, use and maintenance
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