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פרק 1
הקדמה
חוברת ז ו מוצאת על ידי מרכז המידע של המוסד לבטיחות וגיהות כמידע ומת דגשי הדרכה
בבחירת ציוד מג אישי שיסייע לע בודה בטוחה של כלל העובדי הנזקקי
השוני בתעסוקת .

לציוד המג לסוגיו

מידע ודגשי אלה יסייעו לעובדי  ,לממוני הבטיחות  ,ולכל אחד הנזקק לבחור את הציוד
המתאי למטלה ולסביבת העבודה .
חוברת ז ו מהווה חוברת שביעית * 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 הנשימה ו לסיכוני הספציפיי והפעילות שבה מעורב
העובד  .מטבע הדברי לא כל הסיכוני נכללו בפרסו זה .
בחירת ציוד המג המתאי חייבת להתבסס על הערכה  ,ניתוח הסיכוני  ,התקני הרלוונטיי ,
והנחיות  /המלצות יצרני הציוד .
* חוברת ראשונה  :ת   165ציוד מג אישי  ,דגשי בבחירת ציוד להגנת הידיי .
* חוברת שנייה  :ת  166

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

* חוברת שלישית  :ת  167

ציוד מג אישי ,
דג שי בבחירת ציוד להגנת הפני והעיניי :
חלק א ' – סיכוני  ,מיו  ,ודרשות .

* חוברת רביעית  :ת  168

ציוד מג אישי ,
דגשי בבחירת ציוד להגנת הפני והעיניי :
חלק ב ' – בחירה  ,טיפול  ,תחזוקה  ,וסימו .

* חוברת חמישית  :ת   169ציוד מג אישי   ,הגנת הגו
דגשי בבחירת ציוד להגנת ה גו .
* חוברת שישית  :ת   170ציוד מג אישי   ,הגנת השמיעה
דגשי בבחירת ציוד להגנת השמיעה .
ה חוברת חולקה ל  2חלקי :
חלק א '  השפעת החומרי המסוכנ י  ,וסוגי הציוד
חלק ב '  בחירה  ,התאמה  ,תרגול  ,תחזוקה  ,ואחסו
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פרק 2

מטרה
כללי
חומרי מסוכני כאבק  ,סיבי  ,נדפי  ,אדי  ,גזי  ,מיקרו אורגניזמי וחלקיקי רדיו
אקטיביי  ,אשר נתקלי בה במהל ה עבודה עלולי לגרו לפגיעות קשות בבריאות
ובמקרי קיצוניי למוות  .דברי אלו עלולי לקרות על ידי נשימ ת חומרי מזיקי ברמות
גבוהות הנמצאי באווירת מקו העבודה  .בנוס ל פגיעה בנשימה  ,חשיפה לחומרי מסוכני
יכולה להוביל לפגיעה מקומית בעור הגו  .כמו כ חשיפה לאוו ירה ע חוסר חמצ עלולה
להוביל למוות .
חשיפה לחומרי מסוכני העשויה לחדור לגו האד ולפגיעה בו יכולה להתבצע במספר
דרכי  :דר הריאות על ידי נשימה  ,דר העור  ,דר העיניי ו דר הפה  .כל מסלול חדירה
מחייב בחירת אמצעי ההגנה המתאימי ל ו  .בעת בחירת ציוד המג אישי  ,יש להתחשב בכל
אפשרויות החדירה ו הפגיעה של החומרי המסוכני בגו האד .
החומרי עשויי להשפיע על גו האד ולגרו ל  :השפעות ארוכות טווח ) כרוני (  ,השפעה  /נזק
מיידי ) אקוטי (  ,או שילוב של השניי העשוי להיות בעל השפעה חזק ה יותר .
שיטות ההגנה והמניעה צריכות תחילה לנסות ו למצוא חומרי תחליפי פחות מסוכני  ,או ,
אמצעי מנע  .כאשר אמצעי מנע אינ מעשיי  ,יש לנקוט באמצעי מג אשר יקטינו למינימו את
החשיפה .
קטגוריות
בחירת אמצעי המג המתאימי צריכה להתבסס על הערכת הסיכוני כאשר את הסיכוני נית
לחלק ל  3קטגוריות כדלהל :
•

סיכוני פיזי קאליי  הרמה  ,החלקה ונפילה  ,חשמל  ,אש  ,רעש  ,עבודה בגובה וכדומה .

•

סיכוני כימיי  ממיסי  ,חומצות  ,חומרי ניקוי וכדומה .

•

סיכוני ביולוגיי  חיידקי בקטריות  ,נוזלי גו וכדומה .

כאשר מזוהי ומ ו ערכי גורמי הסיכו במקו העבודה  ,יש לנקוט באמצעי בקרה ומניעה  ,על
מנת להקטי את סיכוני החשיפה של העובדי אליה .
הירארכיי ת ההגנות
קיימ ות  3דרגות הגנה אפשריות על מנת להקטי את הסיכוני לעובד  ,בהתא להיררכי ה
הבאה :
ראשו  אמצעי הגנה הנדסיי
אמצעי הגנה מינהלי .
שני 
שלישי  ציוד מג אישי .
לעיתי אמצעי מג אחד לא עונה ע ל הדרישות להגנה וחייבי להשתמש בשילוב של אמצעי
ההגנה .
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אמצעי הגנה הנדסיי
אמצעי ההגנה ההנדסיי נועדו למנוע את היווצרות הסיכו במקור .
אמצעי הבקרה ההנדסיי יכללו :
 אוורור מכני  ,מקומי  ,או כללי



הוספת אוויר צח למקומות בעלי רמת חמצ נמוכה
סגירה או בידוד הת הלי או חלקי הציוד  /מכונה – חופות  ,מנדפי




בקרה קפדנית על השימוש בציוד בעת התהלי .
שינוי תהלי ו  /או שימוש בחומרי וציוד פחות מסוכני .

אמצעי הגנה מנהליי
אמצעי ההגנה המנהליי ננקטי בדר כללי בשיתו  ,והשלמה ע אמצעי הגנה ההנדסיי ,
ו  /או הציוד המג האישי .
א מצעי המג המנהלתיי הנ שיטות להקטי למינימו את החשיפה של העובד  .אמצעי ההגנה
המנהלתיי יכללו :



הקטנת זמ החשיפה
תרגול מתאי




נוהלי עבודה נכוני
תהליכי עבודה כתובי



פיקוח ובקרה נאותי .

שימוש באמצעי מג מתאימי במקור  ,חייבי להיות הבחירה הראשונה על מנת להקטי
למינימו את החשיפה  .הגנה כזאת מכסה את כול במקו  /אזור העבודה  ,בעוד שציוד מג
נשימתי מג על המשתמש בו בלבד .
כאשר אמצעי מג במקור או אמצעי מנהלתיי אינ מספיקי למנוע חשיפה נשימתית  ,אזי
יש להשתמש בציוד מתאי להגנת הנשימה .
התקני להגנת הנשימה מתו כנני ללבישה באווירה מסוכנת וחייבת לספק למשתמש אספקה
מתאימה של אוויר לנשימה או גז  .ציוד להגנת הנשימה נמצא בתחתית ההיררכיה של אמצעי
ההגנה  ,ויש להשתמש בו רק לאחר בדיקת חל ו פות וביצוע הערכת סיכוני .
תאונות קשות ולעיתי פטאליו ת יכולות להתרחש א בחירת ציוד המג הנשימתי אינה נכונה ,
אינה מתאימה לחומר המסוכ  ,ואינה מתאימה  /מותאמת למשתמש  ,למטלה ולסביבה בה יש
להשתמש בציוד  .כישלו לספק את הציוד במצב י עבודה  ,יכול ג כ לגרו לתוצאות דומות .
יש למנוע בעיות אל ו על ידי ישו תוכנית מתאימה של ציוד מג נשימתי .

7

קריטריוני לשימ ו ש בציוד מג  נשימתי
קיימי מספר קריטריוני עיקריי אשר מחייבי שימוש בציוד מג נשימתי  .להל מספר
מצבי  ,אשר יכולי להתקיי כל אחד בנפרד או מספר מצבי בו זמנית :
א  .קיימי אמצעי הגנה אחרי  ,אול בכל זאת נותר עדיי סיכו נשימתי לא קביל .
ב  .החשיפות חורגות מער כי  TLVהרלוונטיי  ,ואמצעי הגנה הנדסיי נמצאי בתהלי ביצוע .
ג  .מתנהלת עבודת חרו ואי אפשר להמתי עד להתקנת של אמצעי אחרי להגנת מקור הסיכו.
ד  .החשיפות ה קצרות ונדירות ,והתקנת אמצעי מג אחרי אינה מעשית.
ה  .יש צור בהתק מג נשימתי להימלטות בחירו .
ו  .ע בודות חילו  /בחירו ה נעשית בידי צוות מאומ .
מצבי מסוכני נוספי  אווירה /אטמוספרה שיש בה סכנה מיידית לחיי או לבריאות

IDLH

במצבי עבודה מסוימי עלולי להיווצר מצבי מסוכני לנשימה  ,העשויי להזיק לבריאות
ה אד  ,באופ מיידי .
אווירת חוסר בחמצ
האוויר אותו אנו נושמי הינו תערובת של  78%חנק  20.8% ,חמצ והיתרה גזי שוני .
האחוז של החמצ הינו קריטי לחיי  .אחוז החמצ באוויר יכול ל רדת  ,על ידי כימיקלי שוני
) לדוגמה על ידי דליקה (  ,מתווכי ביולוגיי ) לדוגמה מטבוליז ( וחנק ) על ידי דילול האוויר ( ,
מצבי אלה מסוכני לחיי .
במידה ונמצא שרמת החמצ באוויר שנושמי אותו הנו מתחת ל  ) 20.8%בער (  ,הדבר מצביע על
אוורור לקוי או בעיה אחרת .
רמת חמצ נמוכה מ  19.5%האטמוספרה נחשבת לדלת  /חוסר בחמצ  .בשל מקרה כל סטייה
מרמה של  20.8%חמצ מחייבת חקירה ונקיטת פעולה מתאימה .
מקומות בה עלול להיו וצר חוסר בחמצ
מחסור בחמצ יכול להיווצר במקרי כגו :
•

ניקוי חלל סגור באמצעות גז אינרטי  ,על מנת לסלק גורמי שוני  ,דליקי  ,או רעילי
כגז  ,עש  ,אדי  ,אירוסו ל .

•

תהליכי ביולוגיי טבעיי הצורכי חמצ העשויי להתרחש במכלי אחסו  ,מתקני ביוב ,
מערכות ניקוז  ,ג כתוצא ה מתסיסה בממגורות  /מכלי תערובת שישמשו לאחסנת תבואה ;
במכלי תסיסה  ,או במחסני לאחסו בולי ע , /מוצרי ירקות  ,גרעיני  ,פח  ,שבבי פלדה או
מתכת .

•

השארת מכל סגור לחלוטי לפרק זמ מסוי ) בעיקר מיכל פלדה ( מתקיי תהלי היווצרות
חלודה על הדפנות ש צור חמצ  ,הדבר תלוי ג בשטח הפני  ,כ כל ששטח הפני גדול יותר ,
צריכ ת החמצ עולה במיוחד לאחר ניקוי בהתזת חול  ,או גרגרי  /חומר שוחק .

•

התמוססות אב גיר במי בתהלי חיתו האב יוצרת סיכו לקבלת רמות מוגדלות של
פחמ דו חמצני

•

CO 2

.

שריפה או עבודות חיתו והשחזה הצורכות חמצ .
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•

סילוק אוויר ע ל ידי חנק נוזלי בעת ק פ יאת הצינור

•

ירידה הדרגתית של כמות החמצ כתוצאה מנשימה של עובדי במקו בחלל מוק  /סגור ,
כאשר אמצעי האוורור אינ מספיקי .

אווירת עוד חמצ
במספר תהליכי וסביבה ) לדוגמה  ,ריתו בחמצ ובגז (  ,יתכ שיתקיימו מצבי של רמות חמצ
גבוהות ) יותר מא שר  , ( 20.8%ה עשוי ות להגדיל את הסיכו לאש  ,התפוצצות  ,או ריאקציה
כימית ו על ידי כ ליצור סיכו גדול יותר בעבודה  .במקרי כגו אלה יש לנקוט צעדי
מתאימי כדי להבטיח עבודה בטוחה  .לעול אי להשתמש בחמצ טהור כדי ל " המתיק "
אטמוספרה ) כגו  :תיקו חוסר בחמצ  ,או להרחי ק  /להרוג ריחות רעי (.
חללי מוקפי  /סגורי
חללי מוקפי הנ מקומות כגו  :תאי  ,מכלי  ,בורות  ,שוחות  ,צינורות  ,סילו  ,חבית  ,או
חללי  /חדרי קטני  ,ע כניסות מוגבלות וע החלפת אוויר לא מספקת .
חללי אלה עלולי ליצור מצבי המאיימי על החיי כאשר :



שחרור פתאומי של חומרי מסוכני בריכוז גבוה  ,או
חוסר בחמצ על ידי היווצרות מצבי חנק  ,או



קשיי בנשימה .

כל העבודה בחלל מוק חייבת להתבצע בכפו ל  " פקודת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש ( ,
תש " ל" 1970 -

הגדרת חלל מוק בפקודה הנה :
.88

‰¯„‚‰

".‰Ï‡· ‡ˆÂÈÎ Û˜ÂÓ ÏÏÁ Â‡ ¯ÂÈˆ ,ÌÈ„‡Ï ¯·ÚÓ ,¯Â· ,ÏÎÓ ,‡˙ ,¯„Á - ‰Ê ÔÓÈÒ ÔÈÚÏ , "Û˜ÂÓ ÌÂ˜Ó

˙ÏÂÁ˙ÏÂÎÈ˘ ÍÎ È„Î ÌÈÎÂÒÓ ÌÈ„‡ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÂÎÂ˙·˘ Û˜ÂÓ ÌÂ˜Ó ÍÂ˙· ‰„Â·Ú ˙Â˘ÚÏ ˘È Ì‡ ÂÏÂÁÈ ‰Ê ÔÓÈÒ ˙Â‡¯Â‰
ÔÓÈÒ‰

.89
˘·.Ì‰· Â„ÓÚÈ ‡Ï Ì„‡-È

‰ÒÈÎ
Û˜ÂÓ ÌÂ˜ÓÏ

:‰Ï‡ ˙Â˘È¯„Ó ˙Á‡ ‰‡ÏÓ˙ Ì‡ ‡Ï‡ ‡È‰˘ ‰¯ËÓ ÏÎÏ Û˜ÂÓ ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÒÎÈÈ ‡Ï
.91
);ÌÈ‡˙Ó ‰ÓÈ˘ ¯È˘ÎÓ ˘Â·Ï ÒÎ‰ Ì„‡‰ (1
)ÔÈ‡˘ ˙Â‡ ÔÁ·Ó ‰‡¯‰ ‡Ï „ÂÚ ÏÎÂ ,ÌÈ„‡ ˙¯È„Á ÚÂÓÏÂ Ì˘ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈ„‡ ˜ÏÒÏ ÌÈÈ˘ÚÓ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ÂË˜ (2
·.ıÂÁ· Ì„‡ È„È· ˜ÊÁÂÓ È˘ÙÁ‰ Â‰ˆ˜˘ Ï·Á ÁË·Ï ¯·ÂÁÓ ‰ÈÏ‡˘ ‰¯Â‚Á ¯Â‚Á ÒÎ‰ Ì„‡‰ ‰È‰È ÌÈÎÂÒÓ ÌÈ„‡ ÌÂ˜Ó
)‡( ‰ÓÈ˘Ï „ÂÈˆ‰ÁÂ ‰È‰˙ Ì‰ÈÏ‡ ‰˘È‚‰˘ ÔÙÂ‡· ÂÓÈÈÂ˜ÈÂ ÂÎÂÈ ÌÈ˙Â‡ ˙Â¯Â‚ÁÂ ÌÈÏ·Á ,‰Ó˘‰ ¯È˘ÎÓ ,‰ÓÈ˘ ¯È˘ÎÓ
.92
‰Ó˘‰ÏÂ
.˙ÂÓÂÊÓ ÌÈ˙ÚÏ Â¯˜Â·ÈÂ
)·( .‰Ó˘‰‰ ˙ËÈ˘·Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯È˘ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘· ÂÓÂ‡ÈÂ ÂÎ¯„ÂÈ ÌÈ„·ÂÚ‰ ·¯˜Ó ˜ÈÙÒÓ ¯ÙÒÓ

מצבי מסוכני נוספי עלולי ל היווצר  ,בעת שימוש בכימיקלי בלתי ידועי מראש ) סכנת
או ריכוז (  ,או  ,במקומות בה הערכי קיימי ברמות בלתי קבילות .
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פרק 3 .
תחיקה ותקינה
תחיקה
הדרישה להגנת הנשימה מופיעה בתחיקה הישראלית כדלהל :

 ˙˜ 1997 -Ê " ˘˙‰ , ( È˘È‡ Ô‚Ó -„ÂÈˆ ) ‰„Â·Ú· ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â
"  ) . 3א ( מעביד יספק ציוד מג אישי כמפורט בטור ג ' בתוספת הדרוש לפי העני  ,לשימוש העובד
בעבודות ובתהליכי המפור טי בטור ב ' בתוספת  ,לש הגנת איברי כמפורט בטור א ' לצד  ,ויפקח
חובות
על השימוש כאמור .
) ב ( מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו  ,כאמור בתקנת משנה ) א (  ,ינחה את הממונה על העבודה המעביד
כיצד לקיי את ההוראות כאמור ויפקח על ביצוע .
) ג ( מעביד יתק או יחלי! ציוד מג אישי שנתגלה בו פג או נזק " .
טור ג '

טור א '

טור ב '

איבר הגו! הטעו הגנה

עבודות ותהליכי מסוכני

ÈÎ¯„ ˙‚‰ . 5
‰ÓÈ˘‰

 . 5.1עבודה במקומות מוקפי  ,ליד תנורי תעשיתיי
המופעלי בגז ובמקומות שבה עלול להמצא גז  ,אבק ,
נדפי  ,עש  ,אוירוסול טיפתי  ,אדי רעילי  ,אבק
רדיואקטיבי  ,גורמי ביולוגיי מזיקי או חוסר חמצ :
 . 5.2עבודה בסביבת פתח הזנה של תנורי התכה ;
 . 5.3עבודה בסביבת ממירי גז או צנרת גז של תנורי התכה :
 . 5.4עבודה בסביבת מגופי או ברזי של תנורי התכה במקו
שיש סבירות של המצאות נדפי מתכת כבדה :
 . 5.5עבודה בכל מקו שיש בו סבירות להמצאות אבק מזיק או
מטריד ;
 . 5.6עבודה בריסוס חומרי מזיקי או רעילי ;
 . 5.7עבודה ביישו חומרי הדברה או בעבודות דישו
כאמור ב  :תקנות הבטיחות בעבודה ) עובדי בחמרי
הדברה )  ,התשכ " ד  . 1964ותקנות הבטיחות בעבודה ) גיהות
תעסוקתית ובריאות העובדי בחומרי הדברה שה זרחני
אורגניי וקרבמטיי (  ,התשנ " ג . 1992
 . 5.8עבודה בחמרי הדברה שהתוית הקבועה על אריזת
לפי תקנות הגנת הצו מח ) הסדר  ,יבוא ומכירה של תכשירי
כימיי (  ,התשנ " ה  1994קובע דרישה להגנת נשימה ;
 . 5.9עבודות צביעה שגורמות לפליטת נדפי רעילי או
גזי רעילי במקו שאי מערכת יעילה לסילוק .
 . 5.10עבודה במערכות ביוב ובאיזורי תת קרקעיי
הקשורי לביוב ;
 . 5.11עבודה במיתקני קירור שקימת בה סכנה של דליפת
חומר הקירור ;
 . 5.12עבודה כל שהיא ע גורמי מזיקי באויר בריכוז
העולה על רמת תקרת החשיפה המותרת לפי תקנות ארגו

הפיקוח על העבודה ) ניטור ס ביבתי וניטור ביולוגי
של עובדי בגורמי מזיקי )  ,התשנ " א 1990 :
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סוגי ציוד מג אישי לפי תהליכי
העבודה
מסכות ע מסנ לטיהור אוויר ;
מערכות נשימה אישיות ע אספקת
א ויר ממכל קבוע או ממקור חיצוני
אחר ;
מערכות נשימה אישיות ע אספקת
אויר ממכל מטלטל ;

תקינה
התקני הישראליי עבור ציוד להגנת ה נשימה מבוססי על תקינה זרה שאומצה .
התקני מקבלי תוק חוקי ) מחייב ( מכוח " תקנות הבטיחות בעבודה ) ציוד מג אישי (
התשנ " ז ." 1997

11
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פרק . 4

ח ומרי מסוכני
הבנה בסיסית של החומרי המסוכני  ,דרכי הופעת  ,מצבי צבירה  ,והדר בה אנשי עלולי
להיחש אליה  ,הנה חיונית עבור בחירה נכונה של הציוד להגנת הנשימה .
צורת הופעת החומרי המסוכני
חומרי יכולי להתקיי כמוצקי  ,נוזלי או גזי  .בתנאי מסוימי ה יכו לי להתקיי
ביותר ממצב צבירה אחד בו זמנית ) לדוגמה בריסוס צבע (.
מוצקי
חלקיקי מוצקי כוללי אירוסולי  ,אבק  ,סיבי  ,עש ונדפי  .אבק וסיבי ה חלקיקי
עדיני המשתחררי לאוויר  .נדפי נוצרי על ידי התנדפות של מוצקי והתעבות לחלקיקי
עדיני  .עש הנו צורה לא מו שלמת של שריפת חומרי  .ג א חלקיקי העש מאוד עדיני ה
יכולי להתנהג כגזי  ,ואדי  ,ולנוע ע כיווני זרימת האוויר  ,ה מסוגלי לעבור מרחקי די
גדולי ממקור הפליטה  /היווצרות .
נוזלי
נוזלי יכולי להתקיי כטיפות  ,או  ,כתרסיס עדי  ,ערפל באוויר או בתו גזי אחרי .
גזי
גזי דומי לאוויר בהתנהגות  ,אדי הנ הצורה הגזית של חומרי  ,אשר באופ נורמאל י
מתקיימי כמוצקי או נוזלי בטמפרטורת החדר  .לעיתי אלה מיוחסי לנדפי .
בטבלה הבאה מס '  1מצויני מס ' דוגמאות של חומרי במצבי צבירה שוני הרלוונטיי לציוד
להגנת הנשימה .
דוגמ אות למצבי צבירה שוני של חומרי מסוכני  טבלה מס ' 1
מוצקי
אבק אסבסט
חלקיקי הנפלטי
ממנוע שריפה פנימית
אבק ונדפי עופרת
אבק סיליקה
נדפי ריתו
ניקוי  /התזת חול
חומר שוחק
אבק ע/
עש
פטריות ונבגי
בקטריות
וירוסי
טפילי

נוזלי
טיפות בתרסיסי
 צ ביעה
 קוטלי מזיקי
 ציפוי  /צביעה באבקות
 הת זת נוזלי
 מי ביוב
ערפל
 חומצה כרומית
 נוזלי חיתו
 תרסיס שמ

מקור HSE :
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גזי  /אדי
אמוניה
חד תחמוצת הפחמ
דו תחמוצת הפחמ
פריאוני
הליו
חנק
אדי כספית
אדי ממיסי
אדי פליטה

חומרי מסוכני  הבחנה
חומר או מוצר המסוכ לבריאות מתואר בדר כלל על ידי פיגתוגרמות  ,מס '
ואשר מוגדרי בצורות ו  /או בדרכי הבאות :



רעילי ביותר
רעילי




מזיקי
מגרי



או שמוגדרי כ
 מוטוגניי
 גור כל שהוא העשוי לפגו
 מסרט
 אלרג

sensitisers

 חומרי רדיו אקטיביי .


או כפי שמופיע בתחיקה ברמות החשיפה המותרת בתעסוקה




חומרי ביולוגיי
כל סוג שהוא של אבק מעל ערכי מוגדרי



חומר שעלול להיות לו אחת מהתכונות הנ " ל



חומר שיש לו תכונה כל שהיא העשויה לפגוע בבריאות .

רעיל ורעיל ביותר ,
משת  /מאכל  /קורוזיבי , ,
מזי ק ומגרה
מזיק לסביבה
סימו חדש

ח ומר ביולוגי

סימו יש

חומר רדיו אקטיבי

סימוני  פי ג תוגרמות  חומרי מסוכני
מקור EUROPEAN SOLVENTS INDUSTRY GROUP , HSE :
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R

) ביטוי

RISK=R

(

קבוצות סיכו 
החומרי המסוכני מחולקי לפי קבוצות סיכו בהתא לקבוצות הבאות :
Health Hazard Group

  Aקבוצה ע רמת הסיכו הנמוכה ביותר לבריאות
  Bקבוצה ע רמת סיכו נמוכה עד מתונה
  Cקבוצה ע רמת סיכו בינונית
  Dקבוצה ע רמת סיכו גבוהה
  Eקבוצת חומרי מזיקי ביותר .

טבלה מס ' 2

חלוקת החומרי המסוכני לפי קבוצות סיכו

מקור HSE :

נדיפות
נד יפות החומרי מושפעת מ מספר גורמי  ,טמפרטורת הרתיחה של החומר  ,וטמפרטורת ביצוע
המטלה .
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פרק . 5

תוכנית להגנת הנשימה
יש לנקוט ולהכי תוכנית להגנת הנשימה  .כאשר אמצעי אפקטיביי כפתרונות הנדסיי או
נהלי אינ מגיני מספיק כנגד גורמי סיכו לנשימה .
תוכנית הגנת הנשימה מהווה שלב הכרחי בתכנו הגנת הנשימה  .התוכנית צריכה להיער על ידי
המעסיק  /מעביד או העובד העצמאי .
ציוד המג האישי כולל ציוד להגנת הנשימה  ,הנו המג האחרו שנית להשתמש בו כדי להקטי
את הסיכו מזיהו הנמצא באווי ר .
תוכנית להגנת הנשימה תכלול ל פחות את הנו שאי הבאי :
• זיהוי גור הסיכו  ,הערכתו ופיקוח עליו .
• הערכת סיכוני לפי דרישות התחיקה .
• טיפוסי הציוד להגנת הנשימה .
• בחירה של הציוד להגנת הנשימה .
• שימוש  ,טיפול ותחזוקת הציוד להגנת הנשימה  ,לפי הוראות היצר .
• בדיקת  /ניסוי התאמת הציוד  ,ותרגול המשתמשי ואחרי המעורבי כתכנית .
• תוכנית לתגובה  /הצלה במקרה חירו .
• תוכנית תקשורת ע דיירי  /עובדי הבניי   ,ויתר חלקי המבנה .
• הערכת מצב הבריאותי של העובדי .
• עריכת מבדקי של התוכנית  ,ומערכות ה ניהול ליישו התוכנית .
• תיעוד .
מעקב
המעסיק  /המעביד או העובד העצמאי צרי לסקור את התוכנית במרווחי ז מ או לפי הצור
) כגו שינוי בחומרי  ,תהלי העבודה וכו ' ( כדי לוודא שהיא עדיי יעילה .
בכל מקרה יש לסקור את התוכנית אחת לשנה  ,יש לקבוע לו ח זמני כדי לבדוק את יישו
אפקטיביות התוכנית בכל הרמות .
הערכת הסיכוני
ביצוע הערכת הסיכוני צריכה להתבצע בכל מקו בו נעשה שימוש בחומרי מסוכני או
שצפויי להופיע סיכוני בריאות או בטיחות .
הערכת הסיכו תביא בחשבו לפחות את :
 גור הסיכו ) (Hazardוטיבו  ) .כולל סיכוני פיזיקאליי  ,כימיי וביולוגיי ( .
 המקורות התורמי לחשיפה .
 סביבת העבודה .
 המטלות השונות .
 העובדי  /האנשי המב צעי אות .
 האפקטיביות של אמצעי המניעה שננקטו או שיש צור לנקוט .
 השלכות הצפויות במקרה של כשל של אמצעי ההגנה .
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ההחלטה המיטבית לגבי אמצעי המג צריכה לכל הפחות להתבצע לפי סדר השלבי המומלצת
הבאה :
 . 1שימוש בחומרי חלופיי מסוכני פחות .
 . 2שימוש בחומר מסוי במצב צבירה אחר שלו  ,מסוכ פחות .
 . 3החלפת תהלי בסוג אחר של תהלי העשוי ליצור ריכוזי נמוכי יותר של חומר מרח
בחלל האווי ר .
 . 4בידוד חלקי או מלא של התהלי ומערכותיו  ,ומערכת השינוע .
 . 5בידוד אזורי  /חלקי של המקו  /תהלי ע יניקה מקומי .
 . 6אוורור יניקה מקומי .
 . 7אוורור כללי ) החלפת האוויר (.
 . 8הקטנת זמ החשיפה .
 . 9הכנסת נהלי ונוהגי עבודה  ,ושיטות מתאימ ות ) כסגירת מיכלי כאשר אינ בשימוש (.
 . 10שימוש באמצעי ניטור והתרעה שיספקו התראות ברורות להימצאות של ריכוזי לא
בטיחותיי באוויר .
 . 11שמירת ניקיו נאותה .
 . 12שימוש בצ יוד מג אישי נאות ומתאי כולל ציוד הגנה נשימתי .
גורמי שיש לכלול בעת ה ערכת הסיכוני :
על מנת למזער את החשיפה הנשימתית באמצעות התקני מג נשימתי  ,יש לבדוק את הנושאי
הבאי בעת הערכת הסיכוני :
 . 1הא האוויר באזור העבודה יכיל מספיק חמצ במש כל זמ החשיפה או ה עבודה ?
 . 2אילו חומרי גורמי חנק עשויי להימצא  ,ומה ה תכונותיה  הפיזיקאליו ת והכימיות ?
 . 3באי זה צורות מופיעי מזהמי האוויר  :אבק  ,סיבי  ,ערפל  /עש  ,מיקרו אורגניזמי  ,גז ,
אדי  ,נדפי  ,או  ,חלקיקי רדיו אקטיביי  ,או גז רדיו אקטיבי ?
 . 4הא הגורמי מופיעי בנפרד א ו ב שילוב כגו חלקיקי  ,גז  ,וכדומה ?
 . 5אילו השפעות יכולות להיות לחומרי אלו על הגו ?
 . 6מה הריכוזי הגבוהי ביותר הצפויי להימצא באוויר במקרה החמור ביותר ?
 . 7מה ערכי

TLV

או מה  רמות החשיפה הבטיחות ?

 . 8מה גורמי סיכו אחרי ש לגביה קיימת אפשרות שיתקיימו בו זמנית ) כגו  ,אפשרות של
התזה  ,ניצוצות  ,דליקה ( הקשורי לתהלי העבודה  ,אשר עשויי להשפיע על בחירת
טיפוס  /סוג הציוד להגנת הנשימה והשימוש בו ?
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פרק . 6

סוגי הציוד להגנת הנשימה
חלוקה לסוגי
ציוד להגנת הנשימה מתחלק ל   2סוגי עיקריי :
 התקני סינו
 התקני נשימה  /מערכות נשימה

Filtering Device
Breathing Apparatus

דוגמאות  :התקני נשימה  /מערכות נשימה

דוגמאות להתקני סינו

מקור HSE :

התקני הסינו כוללי פילטרי  /מסנני  ,אשר מטהרי את אויר הסביבה לאוויר נשימתי על
ידי מסנ המ סוגל לסלק את הזיהומי שבאוויר  .התקני הסיכו יכולי להיות מופעלי
באמצעות מפוח ו מנוע חשמלי המספק אוויר בלח. /
התקני הנשימה מספקי למשתמש אויר נקי ) לדוגמה  ,אוויר דחוס (  ,או גז המתאי לנשימה
) לדוגמה  ,חמצ דחוס ( ממקור לא מזוה .
לכל אחד משני הסוגי קיימי טיפוסי שונ י של מסכות לפני  ,על מגבלותיה  ,לכל טיפוס
יש מספר מגבלות חשובות .
מרכיבי עיקריי
ציוד להגנת הנשימה כולל שני מרכיבי עיקריי :
 התק לפני  /מסכה
 יחידת הסינו  /פילטר  ,או אמצעי להספקת אוויר נקי  ,או  ,גז נקי .
התק לפני  מסכה
תפקיד המסכה לכוו את ה אוויר הנקי ) הלא מזוה (  /הגז הנקי לעבר אזורי הנשימה  ,הא
והפה  .המסנ והתק הנשימה קיימי במגוו סוגי  ,לכל סוג מסכה קיימי חסרונות .
 מסכות פני צמודות ) מסנני לפני  ,רבע מסכות  ,חצי מסכות  ,ומסכות פני מלאות (
מסתמכות על אטימה טובה בי המסכה ופני הלובש .
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מסכות פני שלמות  ,מסכת חצי פני  ,מסכת רבע פני יכולות לשמש עבור שני הסוגי ע
מסנ או אספקת אוויר  /גז נקי .
 ציוד הגנת הנשימה לא מהודק  /חופשי ) דוגמה  ,ברדס  ,קסדה  ,משק חליפה וכו ' ( ;
מסתמ על אספקת אוויר בכמות מספקת כדי למנוע חדירת אוויר מזוה לתו ציוד הגנת
ה נשימה  .ציוד זה מתאי לשימוש א ורק ע מסנ ומפוח חשמלי  ,או התק  /אמצעי
לאספקת אויר או גז נקי .
 צינור  /קנה  /פומית אספקת אוויר ישירות לפה מתאי להתקני מסוימי  ,לא נית ליצור
תקשורת קולית  /דיבור  .ב התק זה משתמשי במקביל לקליפס לא .

דוגמה  :לקנה נשימה וקליפס לא 
מקור NIOSH

מסנ  /פילטר
התק הסינו  /פילטר חייב להיות מותא כנגד החומר שנגדו המשתמש מתגונ  .המסנ מוגבל
ביכולתו לספק הגנה  ,זאת רק כנגד טווח ריכוזי מסוי כפי שצוי על ידי היצר  .המסנ יכול
להיות עבור חלקיקי ) מ סנ  לחלקיקי (  ,עבור גזי  /אדי ) מסנ לגזי ( או עבור חלקיקי
וגזי ) מסנ משולב (.
מקור אספקת אוויר או גז לנשימה
מקור ות ל ה ספק ת אוויר  ,או  ,גז נקי מזיהומי  ,לציוד הנשימה  ,יכולי להיות  ,חמצ ממקור
כימי  ,קו אויר דחוס  ,או  ,ממיכל ) גליל אוויר דחוס (  .איכות האוויר הדחוס לנשימה  ,צרי
להיות בהתא לתק ישראלי מספר  4013חלק . 26
התקני לפני  סוגי מסכות

מקור  :חוברת " ציוד מג אישי "
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מסכות לחצי הפני ורבע הפני ) תק ישראלי מס '  4013חלק ( 9
מסכה לחצי פני היא מסכה המכסה את הא הפה והסנטר של הלובש המוחזקת במקומה
באמצעות רצועות מתכווננות .
מסכה לרבע פני היא מסכה המכסה א ת הא ואת הפה  .מסכות אלו מתאימות לשימוש ע
התק סינו  ,האוויר נשאב פנימה על ידי פעולת הריאות ש ל הלובש דר מסנ או מסנני
מתאימי  ,או באמצעות התק סינו המופעל באמצעות מנוע חשמלי ע סוללה  ,ומספק אוויר
נקי בלח. /
האוויר הננש נפלט דר שסתו  /שסתומי נשיפה  ,או באמצעי אחרי .
מסכות לחצי פני יכולות לשמש ג ע התק נשימה .
במסכות אלה נית להשתמש ע מסנני לחלקיקי  ,לגזי  /אדי או מסנני משולבי .

מסכת רבע פני טיפוסית

מסכת חצי פני טיפוסית

מקורות HSE , NIOSH :

מסכות לכל הפני ) תק  ישראלי מס '  4013חלק ( 5
מסכה לכל הפני מכסה את העיניי  ,הא הפה וסנטר  .המסכה מוצמדת הצמדה אטימה לפני
הלובש ומוחזקת במקומה באמצעות רצועות מתכווננות .
מסכות אלו מתאימות לשימוש ע התק סינו  .האוויר נשאב פנימה על ידי פעולת הריאות של
הלובש דר מסנ או מסנני מ תאימי או באמצעות התק סינו המופעל באמצעות מנוע
חשמלי  ,ומספק אויר נקי בלח. /
מסכת פני מלאה יכולה לשמש ג ע התק נשימה  .האוויר הננש נפלט דר שסתו /
שסתומי נשיפה או באמצעי אחרי  .חלק נכבד מהמסכות כוללות מסכה פנימית היכולה
להפחית את כמות הפחמ הדו חמצני ה ננש שוב אחרי שננש קוד  ,להפחית את הצטברות
הערפל על המשק .
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קיימות מסכות ע התקני דיבור המאפשרות תקשורת ברורה יותר  ,כמו כ קיימות מסכות ע
אבזור להתקנת משקפיי מיוחדי למסכה  .המשק מספק הגנה מפני חלקיקי וגזי  ,לעיתי
יש צור במשק מיוחד להגנה מפני התזה של כימיקלי או מפני מכה .

מסכת פני מלאה טיפוסית
מקור ות HSE , NIOSH :

מסכות אלה יכולות לשמש ג ע התק נשימה  ,במסכות אלה נית להשתמש ע מסנני
לחלקיקי לגזי  /אדי או מסנני משולבי .
המסכות ממוינות ל   3מיני  /קבוצות  ,כול מספקי אותה רמת ההגנה נשימתית  ,אבל כל
אחד מה מיועד לתחו יישו אחר :
מיו  : 1מ ס כה לעבודות קלות
מסכות בעלות מבנה קל המיועדות בעיקר להתקני סינו והתקני נשימה המוזני מקו
אוויר דחוס נשימתי  ,בעל ספיקה רציפה המתאימה לעבודות קלות .
מיו  : 2מסכה לעבודות כלליות
מסכות בעלות מבנה מסיבי יותר וה מספקות עמידות טובה יותר ג כנגד דליקות .
מיו  : 3מסכה לעבודות מיוחדות
מסכות מספקות עמידה טובה יותר בפני חו קור ) קרינה תרמית ( ולה בות .
מסכה להגנת הפני מחלקיקי ידועה ג תחת הש  מסכת אבק ) נשמיות ( ) תק ישראלי מס '
 4013חלק ( 18
מסכות אלה ה מסכות חצי פני כנגד חלקיקי נשימתיי ) ה אירוסולי של חלקיקי
מוצקי ונוזלי כאחד ( .ה ג ידועות כמסכות נשימה  /מסננות לפני  ,ה  משמשות בעיקר
במתקנ י בריאות ) כמיקרו אורגניזמי (  ,בעבודות בנייה ושיפוצי  .האוויר ננש החוצה דר
המכסה או שסתו  ,על ידי פעולת הריאות .
מסכות האבק  /חלקיקי קיימי במספר דרגות  /קבוצות
  FFP1יעילות נמוכה
  FFP2יעילות בינונית
  FFP3יעילות גבוה
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מסכות האבק יכולות להיות לשימוש חד פ עמי או לשימוש חוזר .
מסכות אלה מיועדות לשימוש במקומות בה לא קיי מחסור בחמצ  ,או לא יכול ל היווצר
מצב של איו מיידי לבריאות או לחיי  ,או הימצאות של גזי  /מזהמי רעילי  .מסכת מסוג
ז ה ) אבק ( משמשת כנגד חלקיקי בלבד  ,לא כנגד גזי או אדי .
החלפת המסכות והשמדת ב א :
•

א המסכה ניזוקה או הזדהמה

•

כאשר הנשימה קשה

•

בהתא להמלצות היצר

•

שימוש כנגד מיקרו אורגניזמי ואנזימי יהיו לשימוש חד פעמי  ,ויוצאו משימוש לאחר
שימוש ראשוני ויושמדו .

דוגמה  :מסכת כנגד חלקיקי אבק  /נשמיות
מקור  :חוברת " ציוד מג אישי "

מסנני  פילטרי  התק  הסינו
כללי
תפקיד המסנ לנקות את האוויר הנשא מהזיהו הנמצא בו  ,באמצעות אחת מהטכניקות
הבאות  :סינו  ,ספיחה  ,ספיגה או תגובה כימית .
האוויר המיועד לנשימה עובר דר התק הסינו לצור מניעת חדירת מזהמי  :מוצקי ,
נוזלי  ,וגזי  /אדי  .התקני הסינו יכולי להיות מופ עלי בעזרת מנוע ומפוח  ,או  ,בלעדיו .
קיימי  3סוגי עיקריי של מסנני :
 מסנני חלקיקי
 מסנני גז  /אדי
 מסנני משולבי  מסנני חלקיקי ומסנני גז ו  /או מסנני אדי .
אור חיי של מסנ בשימוש  תקופת השימוש
כללי
אי כלל פשוט הקובע מתי יש להחלי מסנ  .תו תקופ ת השימוש מושפע ממספר משתני ,
לרבות טיפוס המסנ ו קיבול ו  ,תנאי הסביבה כגו טמפרטורה ולחות  ,טיב של החומרי
וריכוזיה  ,עוצמת הספיחה של החומר הסופח  ,ותגובה הדדית בי חומרי שוני  ,קצב נשימתו
של המשתמש  ,וספיקות האוויר בהתקני נתמכי מנוע .
יש להבדיל בי " תקופת השי רות  /השימוש "  ,או " תו תקופת השירות  /השימוש "  ,לבי " אור
חיי המד " שנקבע על ידי יצר המסנ עבור אחסנתו בתנאי מוגדרי .
מסנ שתמה תקופת " חיי המד " אינו ראוי לשימוש  ,ואינו יכול לשמש כהגנה .
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מסנני חלקיקי ) תק ישראלי מס '  4013חלקי ( 12,15,16
מסנני אלה לוכדי ו מכילי ) מחזיקי ( את החלקיקי ) אבק  ,ערפל  ,נדפי  ,עש  ,ומיקרו
אורגניזמי ( מהאוויר העובר דרכ  .חלקיקי גדולי קל יותר ללכוד מאשר חלקיקי קטני .
מסנני אלה יכולי לשמש עבור חלקיקי מוצקי  ,וערפל נוזלי  ,וטיפות .
בכל מקרה מסנ חלקיקי אינו לוכד גזי או אדי  ,כולל ערפל מנוזלי אורגניי והתזות  ,כמו
כ אינו נות הגנ ה כנגד חוסר חמצ בסביבה האופפת את המשתמש ) סביבת העבודה (.
מסנני אלה מסו מ ני באות " ." P
קיימות  3דרגות של יעילות :
 – P1הגנה  /יעילות נמוכה
  P2הגנה  /יעילות בינונית
  P3הגנה  /יעילות גבוהה
צבע  /גוו הסימו של המ סנ הינו " לב ".
מסנני חלקיקי אל היכולי להיות נתמכי מנוע הסימו לנתמכי מנוע הינו ". "TM", "TH
בנוס לסימני  ) Pיעילות המסנ ( קיי סימו נוס המציי את התאמתו של המסנ לסביבה של
חלקיקי יבשי  ,או רטובי .
  Sהגנה כנגד חלקיקי מוצקי בלבד .
  SLהגנה כנג ד חלקיקי מוצקי ונוזליי .
מסנני החלקיקי יכולי להיות מיועדי רק כנגד " חלקיקי " או משולבי במסנני כנגד " גז ".

דוגמה  :מסנ חלקיקי
מקור :

HSE

אור חיי  תקופת השימוש  מסנני חלקיקי
קיימי מסנני חלקיקי או התקני סינו של מסכה לחצי פני שנועדו לשימוש חד פעמי בלבד ,
ויש להחליפ בתו המשמרת .
מסנני חלקיקי יוצרי התנגדות לנשימה ההולכת ועולה בהדרגה ככל שהמסנ עמוס  /סתו
יותר  .ההתנגדות לנשימה גדלה משמעותית כאשר משתמשי בה בתנאי לחות או רטיבות .
כאשר משתמשי במסנני בעלי התקני לח /שלילי  /פעולת הריאות  ,יש להחליפ כ אשר
ההתנגדות לנשימה גדלה באופ ניכר .
בהתקני סינו  /מסנני נתמכי מנוע  ,הבדיקה לפני השימוש צריכה ל כ לול ולהצביע על בעיות של
מסנני סתומי  .בחלק מהתקני מסוג זה קיימי אמצעי התרעה למשתמש  ,א הספיקה
המינימאלי ת או הלח /המינימאל י אינ נשמרי בעת השימוש  .רבי מסוגי מסנני אלה
רגישי לנזק  /התעוותות  /עי וו י  .א המסכה  /מסנ עברה עיווי אי להשתמש בה .
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באופ כללי מסנני חלקיקי לא נועדו לניקוי וחיטוי  למטרות אל ה יש לפנות לקבלת יעו/
מהיצר .
מסנני גז ) תק ישראלי מס '  4013חלק ( 10
מסנני אלה מתוכנני להגנה מפני גזי ו  /או אדי כפי שהגדיר היצר  .ה אינ מגיני כנגד
חלקיקי  ,או באווירה של חוסר בחמצ .
מסנני הגז בדר כלל מחולקי בהתא לסוג החומר שה אמורי להג מפניו  ,והקיבול של
המסנ  .המסנני מסומני באות ) סוג החומר במספר  קיבול המסנ (  ,וצבע סטנדרטי כקוד
לחומר ) לדוגמא  A2 ,עבור אדי אורגניי וקיבול סוג .( 2
במידה ומסנ הגז מתאי ג לשימוש בהתק סינו ע מנוע חשמלי ה יסומנו בנוס ע
האותיות " , "TMאו ". "TH
ראה טבלה  A-1ב עמ וד מס '  25 .לסימו טיפוסי המסנני ע הצבעי  /גווני השוני .
קיבול המסנ
המסנ מחולק ל  3קבוצות קיבול
 קב וצה   1קיבול נמו
 קבוצה   2קיבול בינוני
 קבוצה   3קיבול גבוה
הסיווג לקבוצות מתבסס על כמות הגז או האדי שהמסנ יכול להכיל בתוכו  .מסנני מקבוצה
 1ה בעלי הקיבול הנמו ביותר ומסנני מקבוצה  3ה בעלי הקיבול הגבוה ביותר .
יש לציי שערכי קיבול מקבוצה  1,2,3עבור התקני לח /שלילי ) פועלי מכוח פעולת הריאות (
שוני מערכי הקיבול האלה עבור התקני סינו הפועלי באמצעות מנוע .
מסנני גז  רבי הגנות
קיימי מסנני שה רבי הגנות  ,ה יוצרו עבור מת הגנה ליותר מאשר סוג אחד של גז ו  /או
) ( Multi - gas

אדי  .במקרה כזה ה יסומנו בקוד מאותיות ומספרי ) לדוגמא  A1B2 :אדי אורגניי ע
קיבול סוג  1וגזי אי אורגניי ע קיבול סוג .( 2
מסנ משולב
מסנני גז נית לקבל עבור מצבי שיש צור בהגנה ה כנגד גזי או אדי וה כנגד חלקיקי .
המסנ המשולב יכול להיות עבור מספר סוגי חומרי כימיי וכמו כ כנג ד חלקיקי
) לדוגמא   A2P3 :אדי אורגניי ע קיבול סוג  2וחלקיקי ע יעילות גבוהה (.
דוגמה למסנ משולב
מקור  :חוברת ציוד מג איש "
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מיו סוגי המסנני  /פילטרי
התק ני הסי נ ו מותאמי לחומרי שנגד יש צור בהגנה .
המסנני מחולקי לקבוצות ומס ו מני בקוד  /סימו אלפא נומרי ובקוד צבע וני  /גוו .
מסנני גז
מסנני גז מ צויי כהגנה כנגד סוגי ה מזהמי ה גזיי ) לרבות אדי ( השוני  ,כפי שהוגדרו על
ידי היצר  ,או שה נ מסנני רבי הגנות  ,כלומר  ,יכולי לשמש להגנה בו זמנית כנגד יותר
מטיפוס אחד של גז  .קיבול המסנני אינו אחיד  ,קיימות  3קבוצות ) (Classesקיבול  ) ,קבוצה , 1
קבוצה  , 2קבוצה  .( 3החלוקה מבוססת על כמות הגז או האדי שהמסנ יכול להכיל בתוכו .
יש להדגיש שערכי הקיבול מקבוצה  1,2,3עבור התקני לח /שלילי שוני מערכי קיבול
המיועדי ל התקני ממונעי ) מפוח ע מנוע חשמלי ( .
המיו של טיפוסי המסנני מופיע בטבלה שלהל :

מקור  :תק י שראלי מס '  4013חלק 27
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אור חיי  תקופת השימוש  מסנני גזי
קשה לקבוע כללי ) כללי אצבע ( למש תקופת השימוש הבטוח במסנ גז  .מש השימוש  /אור
החיי מותנה במספר משתני רב כגו  :טיפוסי המזהמי העשויי להימצא באוויר במקו
העבודה  ,ריכוז הצפוי  ,דרגת הלחות  ,טמפרטו רות  ,וקצב העבודה  .יש לקבל את הנחיות היצר
לגבי אור חיי צפוי בהתא למשתני השוני כפי שצוינו לעיל .
ישנ משתמשי העשויי לקבוע את אור החיי בשימוש לפי פריצה ) (breakthroughלפי ריח
או טע של חומרי מסוכני  .שיטה זאת עלולה להיות שגויה  ,מפני שהחושי של המשתמ שי
עלולי להיות מושפעי מגורמי שוני או אפילו להיפגע לחלוטי .
קיימי סוגי מסנני לשימוש חד פעמי כגו  :מסנני מטיפוס " , "AXאו

" , "NOאו למספר שעות

עבודה מוגדרות מראש  .מסנני חלקיקי כנגד אירוסו ל של חלקיקי מוצקי ונוזלי ג יחד ,
ו ה מסומני כ  , FFP3 , FFP2 , FFP1מיועדי לשימוש במשמרת אחת בלבד .
מסנני חלקיקי כנגד מיקרו אורגניזמי ואנזימי יוצאו משימוש לאחר השימוש הראשו .
יש להחלי מסנ לפני תארי פג התוק המוטבע על המסנ  ,כמו כ אי להשתמש במסנ שפג
תוקפו  .יש להחלי מסנ כאשר הוא ניזוק או שנראה שזוה  ,לפני שנית  יהיה להרגיש בריח או
בטע הזיהו  .מומל /לסמ במקו בולט על המסנ את תארי פתיחת אריזת המסנ  ,והתקנתו
על המסכה .
התקני סינו נתמכי  מערכות סינו  מופעלי באמצעות מפוח ו מנוע
כללי
התקני סינו מופעל  /נתמכי מנוע אלה יחידות הכוללות מפוח המופעל על ידי מנוע חשמ לי
וסוללות כספק כוח  .ה תק הסינו שוא את האוויר המזוה  /האופ ומעביר אותו דר מסנ ,
ודר צינו ר גמיש לפני המשתמש  .האוויר הנקי מוזר בלח /דר צינור גמיש למסכת הפני
ה צמודה לפני  ,או לברדס  ,או לקסדה אשר אינ צמודי לפני המשתמש .
ההתק מספק אוויר נקי בלח /חיובי  ,כ שא לא קיימת אטימה טובה של המסכה  ,הברדס ,
הקסדה וכדומה  ,אוויר חיצוני לא יוכל להיכנס פנימה .
קיימי שני טיפוסי של התקני סינו מופעלי מנוע :
 התק סינו עבור מסכת פני שלמה או מסכה לחצי פני .
 התק סינו עבור ברדס או קסדה .

דוגמה  :להתק סינו נתמ  /מופ על מנוע חשמלי
מקור ות  :חוברת " ציוד מג אישי CALGARY ,
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התק סינו עבור מסכה לכל פני או מסכה לחצי פני

TM

) לפי ת " י מס '  4013חלק ( 1 6

התק סינו נתמ מנוע  ,כולל יחידת טורבו ) מפוח  ,מנוע ( וסוללה כספק כוח  ,מסנ אחד או יותר
לסינו חלקיקי או גז או משולב .
יחידת הט ורבו ) מפוח ( שואבת את אוויר האופ ) הסביבה ( דר המסנ  ,מעבירה אותו אל
המסכה ) שלמה או חצי ( באמצעות צינור גמיש .
יחידת הטורבו יכולה להיות מחוברת על חגורת מותניי או מחוברת למסכה  ,או מותקנת
במקו אחר .
בהתקני אלה קיי יתרו של קלות בשאיפה  , ,מאחר והאוויר הננש מ סופק בלח , /והלח/
בתו המסכה יכול להיש מ ר מעל ללח /של האוויר האופ  /הסביבה .
בקצבי נשימה גבוהי עלול להיווצר לח /שלילי בתו המסכה  ,קיימי התקני סינו  /נשימה לפי
דרישה  ,כמות אספקת האוויר הנה בהתא לקצב הנשימה של המשתמש .
התקני סינו לפי תק זה כולל י אמצעי המאפש ר לוודא עמידה בתנאי שמעל תנאי המינימו
של היצר  ,לפני השימוש  .קיימות יחידות הכוללות התקני המתריעי במהל השימוש
שההתק אינו עומד בדרישות המינימו של היצר .
המסנני המיועדי להתקני אלה מיועדי נגד חלקיקי  ,נגד גזי ואדי או נגד שילוב של
שניה .
בהתקני אל ה  ,בגלל טיבה של אטימת הפני ) כלומר מסכה צמודה ( ובגלל דרישות התכ ,
תתקיי הגנה כל שהיא ג א למשל אספקת האוויר אינה מצליחה לאפשר ללובש להשתמש
בשיטת הלח /השלילי ) פעולת הריאות (  ,ו כ לצאת מהאזור המזוה מבלי להסיר את
ההתק  /מסכה .
ההתקני מחולקי לפי דרגת ההגנה ה מסופקת  ,ומסומנות כ
ה קבוצות ה ינ :

TM- Turbo Mask

TM1 X
TM2 X
TM3 X

 Xמייצג את הטיפוס והקבוצה של המסנ .
קבוצת

TM3

הנה בעלת דרגת ההגנה הגבוהה ביותר .

התק סינו עבור קסדה או ברדס  ) THלפי ת " י  4013חלק ( 15
התק הסינו נתמ מנוע  ,כולל יחידת טורבו ) מפוח  ,מנוע ( ו סוללה כספק כוח  ,מסנ אחד או
יותר לסינו חלקיקי גז או משולב .
יחידת הטורבו ) מפוח ( שואבת את האוויר האופ )  Vסביבה ( דר המסנ  ,מעבירה אותו אל
המסכה שאינה מותאמת  /צמודה במיוחד לפניו של הלובש  ,כגו ברדס  ,משק  ,קסדה  ,חולצת
מג או אפילו חליפת מג שלמה  .יחידת הטורב ו יכולה להיות מחוברת על חגורת המותניי או
מותקנת במקו אחר .
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עקב " ההתאמה הלא הדוקה " של המסכה בהתקני אלה ההתנגדות לשאיפה או נשיפה  קטנה .
בקצבי נשימה גבוה י מאוד יכול לקרות שהלובש ישא אוויר לא מסונ  :ביצועי התקני אלה
תלויי בספיקת אוויר מינימאלי ת שמוכתב ת על ידי היצר  ,בספיקה נמוכה יותר קיימת
אפשרות של דליפת אוויר חיצוני מזוה פנימה או נשימה חוזרת של . CO 2
ציוד המתאי לתק זה כולל אמצעי המאפשר לוודא קיומה של ספיקה שמעל תנאי המינימו
של היצר  ,למעט הקבוצה הנמוכה ביותר ). (TH1x
ראוי שההתקני יצויד ו באמצעי המ ספקי למשתמש התרעה במהל השימוש ש נוצרה בעיי ת
ספיקה ו יש לבדק ה  .התקני אלה אינ מספקי הגנה במקרי של כשל באספקת האוויר .
במצב כזה  ,המשתמש נחש למזהמי שבאוויר הסביבה ולרמות מוגד ל ות של  CO 2מאחר והוא
נוש מחדש אוויר הנמצא בתו המסכה .
המסנני המיועדי להתקני אלה מיועדי נגד חלקיקי  ,נגד גזי ואדי או נגד שילוב של
שניה .
ההתקני מחולקי לפי דרגת ההגנה המסופקת  ,ומסומנות כ
הקבוצות הינ :

Hood

. TH- Turbo

TH1x
TH2x
TH3x

  Xמייצג את הטיפוס והקבוצה של המסנ .
קבוצת

TH3

הנה בעלת דרגת ההגנה הגבוהה ביותר .

דוגמה  :עבור מסכת או ברדס
מקור HSE :

התקני נשימה  מערכות נשימה
מערכות הנשימה  ,מבוססות על מקור האספקה של אוויר או גז ראויי לנשימה  .מקור האוויר
B . A.

או הגז יכול להיות  :קו אוויר דחוס  ,מחולל כימי לחמצ  ,או כלי קיבול ) מיכל  /גליל ( המסוגל
לספק להתק הנשימה אוויר באיכו ת נאותה .
קיימי מספר סוגי של מערכות נשימה
•

מערכות נשימה המחוברת לקו אוויר

•

מערכות נשימה עצמאיות
 מערכת נשימה פתוחה  מנ " פ
 מערכת נשימה סגורה  מנ " ס
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מערכות נשימה המחוברות לקו אוויר
מערכות אל ו מיועדות לעבודה בסביבה שבה קיימי ריכוזי גבוהי של חומרי רע ילי  ,או
שילוב של מספר גורמי סיכו כימיי .
קיימות מספר תת מערכות לאספקת האוויר  ,מערכות הפועלות באמצעות פעולות הריאות של
המשתמש ) לח /שלילי (  ,או אספקת אוויר בלח ) /לח /חיובי (.
כדי לא ליצור מאמ /על המסכה מהצינור הגמיש  ,מחברי את צינור אספקת האוויר הגמיש
ל חגורת המכנסיי  .למערכות אלה מגבלות כגו  :צינור האוויר גמיש עלול להינתק מנקודת
העיגו  ,להינזק ולהסתב  ,הגבלת הניידות של העובד  ,מקרי אלה עשויי להקטי את
האפקטיביות של הציוד  ,ולהשפיע על בטיחותו של העובד  .לכ יש לנקוט באמצעי זהירות
שיקטינו את הסיכוני .

דוגמה  :להתק משולב  ,אספקת אוויר לשימוש שוט  ,אספקת אוויר עצמאית לחירו
מקור OSHA :

התק נשימה ע צינור גמיש לאוויר צר  ,לשימוש ג מסכה לכל הפני  ,מסכה לחצי פני או מכלל
פומית ) ת " י  4013חלק ( 7
התק נשימה מסוג זה כולל מספר אפשרויות כדלהל :
התק נשימה הפועל בכוח פעולות הריאות ) נשימה ( של המשתמש ע צינור גמיש לאוויר צח
מכשיר זה מאפשר ללובש לקבל אוויר ראוי לנשימה המסופק על ידי פעולת הנשימה שלו .
בציוד כזה שאינו מופעל ע ל ידי מנוע  ,מותר להשתמש רק ע מסכה לכל הפני  ,או מכלל
פומית  .הצינור הגמיש לאספקת האוויר קיי רק במבנה המיועד לעבודות קשות
)(Heavy Duty

) קבוצה .( 2

התק נשימה מופעל ידנית ע צינור גמיש לאוויר הצח
מכשיר זה מאפשר ללובש לקבל אוויר ראוי לנשימה הנדח דר צינור א וויר גמיש באמצעות
מפוח המופעל ידנית  .ציוד זה יכול לשמש למסכה לכל הפני  ,מסכה לחצי פני או מכלל
פומית  .במקרה חירו הלובש יכול לשאו ג א המפוח אינו פועל  .יש להקפיד על אור
הצינור הגמיש בהתא להנחיות יצר ההתק .
מכשיר זה אינו מתאי לשימוש ע ברדס בגלל בעי י ת הצטברות של גז  . CO 2הצינורות הגמישי
הקיימי ה צינורות בעלי מבנה המיועד לעבודות קלות ) ) (light dutyקבוצה  , ( 1או בעלי מבנה
המיועד לעבודות קשות

)(heavy duty

) קבוצה .( 2
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התק נשימה המפעל על ידי מנוע חשמלי ע צינור גמיש לאוויר צח
בהתק זה אספקת האוויר מבוצעת בסיוע מפוח המופעל על ידי מנוע חשמלי  ,או באמצעי אחר
כגו סידור להזרקת אוויר דחוס .
ציוד זה יכול לשמש ע מסכה לכל הפני  ,מסכה לחצי הפני או מכלל פומית .
הצינורות הגמישי הקיימי ה צינורות בעלי מבנה המיועד לעבודות קלות ) קבוצה  ( 1או בעלי
מבנה המיועד לעבודות קש ות ) קבוצה .( 2
התק נשימה המופעל על ידי מנוע חשמלי ע צינור גמיש לאוויר צח  ,הכולל ברדס ) תק ( EN 269
המבנה דומה להתק הנשימה המתואר לעיל המכשיר לא מספק הגנה במקרה של כשל באספקת
הכוח  .כמו כ עלול להיגר חנק בגלל הצטברות

CO 2

בתו הברדס .

מקובל שב התק נשימה ע צינור גמיש לאוויר צח המופעל על ידי מנוע הכולל ברדס  ,משתמשי
בפעולות התזה של חומר שוחק  ,התק זה מת ו אר השימוש בקסדת התזה כמסכה .

התק נשימה מוז מקו אוויר דחוס ) ת " י מס '  4013חלקי ( 8.03 , 8.02 , 8.01
כללי
קטגוריה זו של ציוד כולל ת מגוו רחב של התקני וסוגי ש וני של מסכות כגו התקני למגוו
עבודות החל מעבודות קשות בתעשייה וכלה בציוד פשוט יותר המיועד לתפקד כמו התק סינו
מופעל מנוע ע ברדס .
בכל מקרה חשוב להתאי ב תשומת לב את יכולות ההתק לצורכי עבודה .
כל התקני האוויר הדחוס תלויי במק ו ר ה אוויר ה דחוס  ,ה נקי ו הראוי לנשימה .
האוויר מסופק למשתמש באמצעות צינור אוויר דחוס  .על הצינור להיות בעל עמידות טובה נגד
כיפו וקריסה  ,ואורכו המרבי יהיה בהתא להוראות היצר  .צינורות אלה עלולי להינזק להסתב
ולהגביל את הניידות .
התק נשימה המוז מקו אוויר דחוס מיועד בדר כלל למסכות לכל ה פני  ,אול אפשר להשתמש
בו ג ע מסכות לחצי הפני .
סוגי ההתקני מתחלקי לאספקת אוויר רציפה או ל ספיקה לפי דרישה  .המסכות המיועדות
להתקני לח /חיובי מצוידות בשסתו נשיפה מיוחד ואי אפשר להחלי אות במסכות לספיקת
אוויר רציפה או למסכות להתקני לח /שלילי לאספקה לפי דרישה .
ציוד לזרימת אוויר רציפה ) ת " י מס '  4013חלק ( 8.01
בציוד זה מקובל לחבר את צינור האוויר הדחוס לשסתו בקרה או לווסת המותקני על חגורת
המותניי .
להבטחת פעולה נכונה  ,חיוני שכמות האוויר תהיה מספקת כל הזמ כפי שנקבעה על ידי היצר היות
ו ספיקת האוויר תלויה בס וג הציוד כגו מסכה  ,ברדס וכדומה .
30

א נית לווסת את הספיקה בעת השימוש  ,חשוב  ,ש הא ספק ה תוגבר בעת ביצוע עבודות קשות  .ע
התקני זרימה רציפה אפשר להשתמש במסכות  ,במסכות משק  ,בברד סי  ,בחליפות מג שלמות
וכדומה  ,בתנאי שה מתאימי להוראות היצר .
מקובל שבהתק נשימה ע צינור גמיש לאוויר המוז מקו אוויר דחוס  ,הכולל ברדס  ,משתמשי
בפעולות התזה של חומר שוחק .

דוגמה  :למער אספקת האוויר

דוגמה  :למערכת הגנה להתזת חומר שוחק

מקור NIOSH :

ציוד ע שסתו ה ספקה המופעל לפי דרישה ) ת " י מס '  4013חלקי ( 8.03 , 8.02
בהתקני הכוללי שסתו הספקה  ,האוויר הדחוס מסופק למסכה דר שסתו הפועל על פי
דרישה  .הוא נפתח כאשר המשתמש שוא  ,ונסגר כאשר המשתמש נוש .
קיימי שני סוגי שסתומי :
א  .דרישה שלילית  :שסתו כזה נפתח כאשר נשימת הלובש גורמת לירידת הלח /בתו המסכה
מתחת ללח /ה חיצוני  ,ומאפשר כניסת אוויר עד שהלח /מגיע לער מסוי .
ב  .דרישה חיובית  :בחלל המסכה נשמר לח /שמעל הנורמאל י  .כאשר הלובש את המסכה שוא ,
הלח /בחלל המסכה יורד  ,והשסתו המופעל לפי דרישה נפתח עוד לפני שהלח /יורד מתחת
ללח /החיצוני  .יוצא מזה שבתנאי זהי  ,התקני המצו ידי בשסתו המופעל לפי דרישה
חיובית יכולי לספק דרגת הגנה טובה יותר מהתקני ע שסתו המופעל לפי דרישה שלילית .
מטבע הדברי התקני אלה מפחיתי את המאמ /הכרו בנשימה  ) .מסכת חצי פני רק ע
לח /חיובי  ,ת " י מס '  4013חלק ( 8.03

מערכות נשימה עצמאיות  התק נשימה עצמאי

)( B . A.

כללי
מערכת נשימה עצמאית מורכבת ממסכה לכל הפני או לחצי הפני המצוידת בשסתו המופעל לפי
דרישה  ,ו מוז נת בגז הראוי לנשימה ממכל לח ) /גליל לדוגמה (.
קיי ציוד ע שסתו המופעל לפי דרישה שלילית או לפי דרישה חיובית .
ציוד זה מאפשר חופש תנועה גדול יותר מציוד המוז מקו אוויר דחוס  ,רצוי שהלובש יהיה בעל
כושר גופני טוב יותר .
זמ השימוש נשלט על ידי כמות הגז המאוחס במיכל הלח. /
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המכשיר הינו מורכב ומצרי רמה גבוהה של אימו ללבישה לשימוש ותחזוקה .
יש להקפיד לפעול לפי הוראות היצר  ,וכמו כ לגבי חלקי חילו .

דוגמה למערכת נשימה עצמאית
מקור OSHA :

מערכת נשימה עצמאית פתוח ה  מנ " פ ) תק

14435

 ( ENע מסכה לחצי פני  ,המיועד לשימוש ע

לח /חיובי בלבד
מערכת נשימה עצמאית פתוחה לאוויר דחוס  ,מתוכננת כ שיאפשרו ללובש לנשו אוויר לפי דרישה
ממכל אוויר דחוס דר שסתו מפחית לח /ו  /או ע שסתו המופעל לפי דרישת הנשימה  /הריאות
המחובר למסכה לחצי הפני .
האוויר הננש עובר דר שסתו הנשימה ונפלט החוצה לאוויר הסביבה .
מכשירי אלה מיועדי לשימוש תעשייתי  ,מש השימוש בהתק כזה מנ " פ הוא בדר כלל כ 30
דקות .
מערכת נשימה עצמאית פתוחה  מנ " פ  ,ע מסכה לכל הפני ) ת " י מס '  4013חלק מס ' ( 6
מערכת נשימה עצמאית פתוחה לאוויר דחוס  ,מתוכננת כ שתאפשר ללובש לנשו אוויר לפי דרישה
ממכל אוויר דחוס דר שסתו מפחית לח , /ו  /או ע שסתו המופעל לפי דרישת הנשימה  /הריאות
המחובר למסכה לכל הפני .
האוויר הננש עובר דר שסתו הנשימה ונפלט החוצה לאוויר הסביבה .
מערכות נשימה אלה נחלקי לשני טיפוסי :
 טיפוס   1מכשיר לשימוש תעשייתי
 טיפוס   2מכשיר לכיבוי אש .
מש השימוש בהתק כזה  ,מנ " פ  ,הוא בדר כלל כ  30דקות .
מערכת נשימה עצמאית סגורה  מנ " ס המוז בחמצ דחוס או בתערובת דחוסה של חמצ חנק
במעגל סגור ) ת " י מס '  4013חלק ( 14
מערכת נשימה עצמאית סגורה ) מנ " ס ( המוזנת ב חמצ דחוס  ,או ב תערובת דחוסה של חמצ חנק
במעגל סגור  ,מתוכננת ובנ ו יה כ  ,שהג ז המתאי  לנשימה והננש  ,מובל בצינור מהמסכה למחסנית
המיועדת לספ י חת גז דו תחמוצת הפחמ )  , (CO 2ו ל שקית נשימה ) א ישנה (  ,ו אחרי כ לנשימה
חוזרת .
בנקודה מסוימת מוזני למכשיר חמצ  ,או תערובת חמצ חנק באמצעות התק ספיקה רציפה  ,או
באמצעות ספיקה הנשלטת  /נדרשת על ידיה ה ריאות ) פעולת הנשימה (  ,או באמצעות צירו של
שניה  .הגז העוד נפלט ממעגל הנשימה דר שסתו שחרור .
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השימוש במערכת נשימה סגורה  מנ " ס כנ " ל מצרי נקיטת אמצעי זהירות מיוחדי לבטיחות
הלובש ולבטיחות של עובדי אחרי בסביבה הקרובה .
אמצעי זהירות מיוחדי אלה יש לנק וט אפילו בעת ביצוע תרגילי אימו באווירה לא מסוכנת .
בעת תחזוקה ושינ וע  ,י ש צור באמצעי זהירות כדי למנוע את הסכנות הכרוכות בשימוש בחמצ
טהור .
חליפות מג מאווררות ) תק

943-1 , EN-1073-1

( EN

חליפות מג מאווררות מיועדות לשימוש בסביבות בה נדרשת הגנה לכל הגו .
מצ בי אלה קיימי בתעשיות הכימיות  ,הפטרו כימיות  ,ביולוגיות  ,גרעיניות וכדומה .

דוגמה חליפת מג מאווררת
מקור HSE :

אוויר דחוס להתקני  /מערכות נשימה ) ת " י  4013חלק ( 26
האוויר הדחוס המסופק להתק הנשימה ה ישירות מהמדחס או ממכלי האווי ר  ,יהיה אויר
שאיכותו מובטחת  .מזהמי עלולי להתערבב ע האוויר הדח וס בשלבי שוני של ייצורו
ואספקתו  .כל נוכחות של מזהמי בכמויות לא סבירות תהפו את האוויר " ללא ראוי לנשימה "
ועלולה לסכ את בריאותו ובטיחותו של המשתמש בציוד .
התק הנ " ל קובע תקני מינימו לאיכות אוויר דחוס הראוי לנשימה והוא כולל רמות של חמצ ,
פחמ חד חמצני  ,פח מ דו חמצני  ,חומרי סיכה  ,מי וסוגי אחראי של מזהמי וריחות .
אמצעי מילוט
במקרה חרו של פליטת חומר כימי במפעל  ,המוגדר כ " אירוע תאונתי "  ,כאשר קיימת אי וד א ות
לגבי סוג החומר הנפלט וריכוזו  .יש לאפשר לעובד זמ מספיק להימלט מטווח הסכנה .
קיימי שני סוגי עיקריי ש ל אמצעי מילוט :
 התק נשימה עצמאי

) מנ " פ  ,מנ " ס (

 התק סינו למילוט  מסכות מילוט .
התק נשימה עצמאי במעגל סגור ) מנ " ס ( למילוט ) תק  ) ( EN 13794ת " י מס '  4013חלקי ( 21,22
התק נשימה זה קיי במספר טיפוסי לפי מקור אספקת החמצ  .מקור ע חמצ דחוס  ,א ו מקור
ל חמצ הנוצר כתגובה כימית )" חמצ כימי "(  .התק זה מיועד לשימוש קצר טווח  ,למילוט במקרי
חירו מאזורי מסוכני .
מכשירי החמצ למילוט נ חלקי לפי טיפוסי בהתא ל מקור החמצ שלה ולפי מש העבודה ,
ו מסומני בהתא לכ .
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סוגי מכשירי חמצ למילוט לפי מקור החמצ :
 מכשיר מטיפוס   NaClO 3 : Cמקור כימי
 מכשיר מטיפוס   KO 2 : Kמקור כימי
 מכשיר מטיפוס  : Dמקור חמצ דחוס
 מכשיר מטיפוס  : Sלשימוש במקומות תת קרקעיי .
תקופת  /מש השימוש במכשיר מוגדר כפונקציה של זמ השימוש בדקה .
התק נשימה עצמאי במעגל פתוח ) מנ " פ ( למילוט המוז באוויר דחו ס
 ע מסכה לכל הפני או ע מכלל פומית ) תק ( EN 402
 ע ברדס למילוט ) תק .( EN 1146
התקני עצמאיי כאלה למילוט מוזני באווי ר דחוס ממיכל ) גליל ( שאינו תלוי באווירת הסביבה .
האוויר הננש עובר מהמסכה דר שסתו הנשיפה אל הסביבה בלי לחזור למערכת .
מכשירי מילוט ע אוויר דחוס נחלקי לקבוצות לפי מש העבודה הנקוב שלה  ,בדקות .
התק סינו למילוט  מסכות מילוט
מסכת מילוט עצמי ע ברדס למילוט משרפה ) ת " י  4013חלק ( 23
מסכת המילוט ע ברדס למילוט משרפה  ,הוא התק להגנה נשימתי ת התלוי באווירת הסביבה ,
המשמש למילוט משריפה  .הוא מג על הלובש מפני חומר חלקיקי  ,פחמ חד חמצני וגזי רעילי
אחרי הנוצרי בעת דליקה .
המסכה של הברדס לסינו העש יכולה להיות הברדס עצמו  ,מסכה לכל הפני  ,מסכה לחצי פני ,
מסכה לרבע פני או פומית נשימה המחוברת לברדס .
מסכת המילוט תלויה באוויר ת הסביבה  ,ואינו מספק הגנה מפני אטמוספרות דלות חמצ .
קיימי התקני לנשיאה על גו האד  ,והתקני לאחסו .
  Mהתק לנשיאה .
  Sהתק לאחסו .
מסכה למילוט עצמי מסנ למילוט עצמי ) ת " י  4013חלק מס ' ( 24
מסנ למילוט עצמי הוא התק מג נשימתי הנתו באריזה מתאימה למילוט אישי המיועד להג על
הלוב ש מפני פחמ חד חמצני  .הוא תלוי באוויר ת הסביבה ו אינו מספק הגנה מפני אווירה דלת
חמצ  .התק הסינו מורכב ממכל ו ל פומית ע מסנ .

דוגמה  :למסכת מילוט
מקור  :חוברת " ציוד מג אישי "
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פרק . 7
סימו
.1

מסכות לכל הפני

מי  : 1מ סכה
מי  : 2מסכה
מי   : 3מסכה

לפי תק  4013חלק ( EN 136 ) 5

לעבודות קלות  )CL 1 (light duty, not +ve demand SCBA
CL 2
)(general use
לעבודות כלליות -
CL 3
לבודות מיוחדות  )(special use

 . 2מסנני לחלקיקי ) מיועד להתקנה על מסכות ( לפי תק  4013חלק ) 12

EN 143

(

 – Pחלקיקי
מי  : 1יעילות נמוכה
מי  : 2יעילות בינונית
מי  : 3יעילות גבוהה

P1
P2
P3

סימוני נוספי :
 הא המסנ מיועד לשילוב ע מסנ אחר .
 סימו ותארי של תאר י פג התוק ) חיי המד (.
  Rשימוש רב פעמי
  NRשימוש חד פעמי .

 . 3מסנני לגזי ו  /או מסנני משולבי ) גזי וחלקיקי ( ) מיועד להתקנה על מסכות (
לפי תק  4013חלק ) 10

EN 14387

( ) גווני ראה טבלה עמ ' ( 25

גזי ואדי של תרכובות אורגניות ע טמפ ' רתיחה
שמעל  65 0צלזיוס .
גזי ואדי של תרכובות אי אורגניות ) לא כולל ( co

A - organic gases/vapours, bp >65 o C
)B - inorganic gases/vapours (not CO

גזי חומציי

E - acid gases

אמוניה והנגזרות האורגניות של אמוניה

K - Ammonia and organic derivatives

תחמוצות החנק כולל מסנ חלקיקי
אדי כספית

NO-P3 - nitrogen oxides

כולל מסנ חלקיקי

Hg-P3 - mercury vapour
AX - certain organic compounds with bp <65 o C,

גזי ואדי של תרכובות אורגניות ע טמפ ' רתיחה של  65 0 cומטה .
עבור גזי ואדי המפורטי
בשמותיה

SX - for use against specific named gases and vapours,

כללי
סימוני נוספי :
 הא המסנ מיועד לשילוב ע מסנ אחר .
 סימו ותארי של תארי פג התוק ) חיי המד (
  Rשימוש רב פעמי
  NRשימוש חד פעמי .
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 קיבול המסנקיבול המסנ )  – 1נמו  2 ,בינוני  3 ,גבוהה (

+ 1, 2, or 3 (capacity: low, med, high),

 שילוב של מסנ לחלקיקי מסנ חלקיקי ) אופציה (
)optionally plus: P - particles+ 1, 2, or 3 (efficiency: low, med, high

יעילות המסנ )  – 1נמוכה  2 ,בינונית  3 ,גבוהה (
  NO-P3תחמוצות החנק

nitrogen oxides -

 -מיועד לשימוש חד פעמי

 AXגזי ואדי של תרכובות אורגניות ע טמפ ' רתיחה של  65 0 cומטה  - .מיועד לשימוש חד
פעמי
 Hg-P3אדי כספית

mercury vapour

 -מקסימו  50שעות שימוש

  Dמציי עמידות לחסימת המסנ מאבק .
הערה – יכולי להיות מסנני עב ור סוגי גזי שוני באותה יחידה .
 . 4מסכות סינו  חצי פני להגנה מפני חלקיקי לפי תק  4013חלק 18
) ( EN 149
מסכת סינו חצי פני

FFP - filtering face piece

מי  : 1יעילות נמוכה
מי  : 2יעילות בינונית
מי  : 3יעילות גבוהה

FFP1
 FFP2FFP3 -

כללי
סימוני נוספי :
 סימו ותארי של תארי פג התוק ) חיי המד (.
  Rשימוש רב פעמי
  NRשימוש חד פעמי .
  Dמציי עמידות לחסימת המסנ מאבק .

 . 5מסכות סינו  חצי פני בעלת שסתומי  ,להגנה מפני גזי או שילוב ) גזי וחלקיקי (
לפי תק  4013חלק ) 25

EN 405

(

מסכת סינו חצי פני

FF - filtering facepiece

 +סימו של סוג הגז ) אחד או יותר ( של המסנ  ) ,ראה סוגי סימו המסנני לעייל ( ,
 +סימו קיבול המסנ
 קיבול המסנ )  – 1נמו 2 ,
 אופציה שילוב של מסנ לחלקיקימסנ חלקיקי

בינוני , ( ,

)1, or 2 (capacity: low, med

)optionally plus: P - particles+ 1, 2, or 3 (efficiency: low, med, high

יעילות המסנ )  – 1נמוכה  2 ,בינונ ית  3 ,גבוהה (
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כללי
סימוני נוספי :
 סימו ותארי של תארי פג התוק ) חיי המד (.
  Rשימוש רב פעמי
  NRשימוש חד פעמי .
  Dמציי עמידות לחסימת המסנ מאבק  ) .אופציה (
דוגמאות סימו
א  .עבור גזי בלבד
FFA1 NR D

פירוש  מסכת חצי פני
  Aע מסנ נגד גז מסוג גזי ואדי של תרכובות אורגניות ע טמפ ' רתיחה שמעל . 65 o C
 ,1
 NR
D

קיבול המסנ  ,נמו
שימוש חד פעמי .
מציי עמידות לחסימת המסנ מאבק .

ב  .עבור גזי וחלקיקי
FFA1P2 R D

פירוש מסכת חצי פני
 Aע מסנ נגד גז מסוג גזי ואדי של תרכובות אורגניות ע טמפ ' רתיחה שמעל . 65 o C
קיבול המסנ  ,נמו
 ,1
 – Pחלקיקי
מי  : 2יעילות בינונית P2
  Rשימוש רב פעמי
מציי עמידות לחסימת המסנ מאבק
D

 . 6התקני סינו המופעלי באמצעות מקור כוח הכוללי ברדס או קסדה
לפי תק  4013חלק 15

)(EN 12941

ברדס טורבו
TH - turbo hood

 +סימו עבור דרגת הדליפה לתו ההתק ( 0.2% = 3 , 2% = 2 , 20% = 1 ) , 1,2,3
 +סימו של סוג הגז ) אחד או יותר ( של המסנ  ) ,ראה סוגי סימו המסנני לעייל ( ,
עבור

NO

ע
עב ור

TH3P

בלבד

TH3P

בלבד

Hg

ע

 +סימו קיבול המסנ
קיבול המסנ )  – 1נמו  2 ,בינוני  3 ,גבוהה (

+ 1, 2, or 3 (capacity: low, med, high),

 אופציה שילוב של מסנ מפני חלקיקימסנ חלקיקי
)optionally plus: P - particles+ 1, 2, or 3 (efficiency: low, med, high

יעילות המסנ )  – 1נמוכה  2 ,בינונית  3 ,גבוהה (
+
S
SL

 שימוש כנגד מוצקי בלבד
 -שימוש כנגד מוצקי ונוזלי

solids
Solids and liquids
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סימו נוס
  Rשימוש רב פעמי
  NRשימוש חד פעמי .

 . 7התקני סי נו המופעלי באמצעות מקור כוח הכוללי מסכת פני
מלאה  ,או  ,חצי  ,או  ,רבע לפי תק  4013חלק (EN 12942) 16
TM - turbo mask

טורבו מסכה

 +סימו עבור דרגת הדליפה לתו ההתק ( 0.2% = 3 , 2% = 2 , 20% = 1 ) , 1,2,3
 +סימו של סוג הגז ) אחד או יותר ( של המסנ  ) ,ראה סוגי סימו המסנני לעייל ( ,
עבור

NO

ע
עבור

TH3P

בלבד

TH3P

בלבד

Hg

ע

 +סימו קיבול המסנ
קיבול המסנ )  – 1נמו  2 ,בינוני  3 ,גבוהה (

+ 1, 2, or 3 (capacity: low, med, high),

 אופציה שילוב של מסנ מפני חלקיקימסנ חלקיקי
)optionally plus: P - particles+ 1, 2, or 3 (efficiency: low, med, high

יעילות המסנ )  – 1נמוכה  2 ,בינונית  3 ,גבוהה (
+
שימוש כנגד מוצקי בלבד  solids
 S
and liquids
 - SLשימוש כנגד מוצקי ונוזלי

Solids

סימו נוס
  Rשימוש רב פעמי
  NRשימוש חד פעמי .
 .8מכשיר נשימה בעל צינור גמיש לאוויר צח המשמש ע מסכת פני מלאה,או חצי ,או מכלל פומית
לפי תק  4013חלק ( EN 138 ) 7
צינור גמיש לאוויר
צח

FAH - fresh air hose

מכשיר טיפוס  , 1מופעל ידנית או מאול , /לעבודות
קלות בלבד

Class 1 hose, light duty (not unassisted types),

מכשיר טיפוס  , 2מופעל על ידי נשימת העובד  ,לעבודות
כבדות  ,לא עבור מסכת חצי פני .
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)Class 2 hose, heavy duty (not half masks

 . 9מכשיר נשימה המוז בספיקה רציפה מקו אוויר דחוס
לפי תק  4013חלק 8.1

)(EN 14594

סימוני על המכשיר
מכשיר מט יפוס  ) 1דרגת ההגנה הנמוכה (  ,עד 4
) דרגת ההגנה הגבוהה (
שנת היצור

)- Protection class- 1 (lowest) to 4 (highest

)- Year of manufacture (4 digits

מגבלות טמפרטורות  ,א ו בפיקתוגרמות

- Temperature limitations, or appropriate pictogram

דרישות לדליקות

- F if flammability requirement met

פיקתוגרמה עבור התזת חומרי שוחקי ) התזת
חול (
סימוני על קו/צינור אספקת האוויר
שנת היצור
דרישות חוזק מיני מליו ת

- Pictogram for abrasive blasting if applicable

)- Year of manufacture (4 digits
- A – lower strength requirements

עמידות לחו

- H - heat resistance

אנטי סטטי

- S - anti-static

עמידות גבוהה ללהבה

- F – higher flame resistance

 . 10מכשיר נשימה המוז בספיקה רציפה מקו אוויר דחוס  ,ע שסתו הספקה על פי
דרישה – מכשיר ע מסכה לכל הפני
לפי תק  4013חלק 8.2

)(EN 14593-1

סימוני על המכשיר
שנת היצור
מגבלות טמפרטורות  ,או בפיקתוגרמות

)- Year of manufacture (4 digits
- Temperature limitations, or appropriate pictogram

דרישות לדליקות

- F if flammability requirement met

סימוני על קו/צינור אספקת האוויר
שנת היצור

)- Year of manufacture (4 digits

עמידות לחו

- H - heat resistance

אנטי סטטי

- S - anti-static

עמידות גבוהה ללהבה

- F – higher flame resistance
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 . 11מכשיר נשימה המוז בספיקה רציפה מקו אוויר דחוס  ,ע שסתו הספקה על פי
דרישה – מכשיר ע מסכה לחצי פני הפועל בלח 2חיובי
לפי תק  4013חלק 8.3

)(EN 14593-2

סימוני על המכשיר
שנת היצור

)- Year of manufacture (4 digits

מגבלות טמפרטורות  ,או בפיקתוגרמות

- Temperature limitations, or appropriate pictogram

דרישות לדליקות
סימוני על קו  /צינור אספקת האוויר
שנת היצור
עמידות לחו

- F if flammability requirement met
)- Year of manufacture (4 digits
- H - heat resistance

אנטי סטטי
עמידות גבוהה ללהבה

- S - anti-static
- F – higher flame resistan

 . 12מכשיר נשימה עצמאי לאוויר דחוס במעגל פתוח  ) .מנ " פ (
לפי תק  4013חלק 6
 – Type 1לשימוש תעשייתי

)(EN 137

 –Type 2לשימוש כבאי
מסכה שעמידה ללהבות  /חו
Cl 3+
-

A

ע שסתו אספקה לפי דרישה בלח /מסוי

 תחו טמפרט ורות
 סימו תארי בדיקת וסת הלח/

 . 13התקני מג נשימתיי  :מכשיר נשימה עצמאי במעגל סגור  ,הפועל באמצעות חמצ
דחוס או חמצ חנק דחוסי  דרישות  ,בדיקות  ,סימו
לפי תק  4013חלק 14
חמצ
 ,O2
O 2 -N 2
P

N



)(EN 145

  ,תערובת חנק ו חמצ
אספקה לפי דרישה חיובית
אספקה לפי דרישה שלילית

 . 14התקני מג נשימתיי להצלה עצמית  :מכשיר נשימה עצמאי במעגל סגור מכשיר
מילוט ע חמצ דחוס וחמצ כימי דרישות  ,בדיקות  ,סימו .
לפי תק  4013חלקי 21,22

)(EN 13794:2002

סוג  type /
C
סוג של חמצ דחוס
D
  KO 2סוג של חמצ כימי
מש הזמ לשימוש בדקות
 #
לשימוש תת קרקעי -
 S
NaCLO 3
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 . 15התקני מג נשימתיי  :התקני להצלה עצמית  התקני סינו בעלי ברדס למילוט
מאש  דרישות  ,בדיקות  ,סימו
לפי תק  4013חלק 23

)

(EN 403

 - Mסוג לנשיאה על ידי האד
 - Sסוג לאחסנה
  #משקל מקסימאל י

 . 16התקני מג נשימתיי להצלה עצמית  :מג אישי מסנ  :דרישות  ,בדיקות  ,סימו .
לפי תק  4013חלק 24

)(EN 404:2005

  FSRמסנ להצלה עצמית
סיווג לפי מש השימוש  , 60,75,90,120בד קות בהתאמה
 Aנבדק בספיקה של  30ליטר לדקה ) - ( lpm
  Bנבדק בספיקה של  40ליטר לדקה ) - ( lpm
  Rבדיקת שימוש גסה
  #משקל מקסימלי .
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– 1,2,3,4

