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 :مقدمه

باطری دستگاهي . شودتعویض و تعمیر باطری خودرو اطالق مي سازی به عملیاتباطری

-خود ذخیره كرده و هنگام نیاز مي ي دریمیایاست كه انرژی الکتریکي را در حالت ش

برای تامین قدرت تجهیزات مصرف كننده در  دیگر توان از آن استفاده كرد به عبارتي

مقدار انرژی كه یک . كار مي رودهئین بودن سرعت موتور بموقع خاموش بودن و یا پا

به  بستگي نمود،باطری مي تواند در خود ذخیره كند و در موقع لزوم از آن استفاده 

 . ظرفیت باطری دارد كه این ظرفیت بستگي به عوامل گوناگوني دارد

است یک باطری از دو فلز غیر هم جنس و یک محلول الکترولیت تشکیل شده

ب و اسید سولفوریک و دو فلز آمحلول  الکترولیت مورد استفاده در باطری اتومبیل ها

 .ن سرب و پراكسیدسرب مي باشدآغیر هم جنس 

كه انواع مختلفي از عواملل زیلان آور    سازیباطریبا توجه به خطرات مختلف عملیات 

ه در شیمیایي، فیزیکي، ارگونومیک و خطرات ایمني را بله ولورت مجموعله ای بلالقو    

تعداد كاركناني كه در سطح ونایع و كارگاه هلای مختللف در    خویش جای داده و نیز

د، ضروریست ابتدا مخاطرات این عملیات به سطح كشور به این فعالیت مشغول مي باشن

ها تعیلین شلده و   خوبي شناسایي شده و سپس اقدامات كنترلي متناسب با هر یک از آن

بدیهي است استقرار كنترل های ایمني و بهداشتي به تنهایي كافي نبوده و . استقرار یابند

-گرو اثربخشي كنتلرل دستیابي به عملکرد باالی ایمني و بهداشتي در این فعالیت ها در 

ریزی شده مي باشد و لذا انجام اقدامات پایشي و انلدازه گیلری عواملل زیلان     های طرح

ریلزی  آور به عنوان اقدامي مکمل جهت حصول اطمینان از اثربخشي كنترل های طلرح 

 .شده امری الزامي مي باشد
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 :كليات-1

 :هدف 1-1

به عنوان سرمایه های ملي، در  انساني نیروی از محافظت نامه آئین این تدوین از هدف

اشکال  برابر خطرات بهداشتي محیط كار از جمله آالینده های سمي و زیان آور،

 در كار از ناشي هایبیماری چنین های مکانیکي و هممختلف عوامل فیزیکي، آسیب

 .باشد مي آن با مرتبط و فرایندهای سازیباطری

 :دامنه شمول-1-2

مي باشد كه بطور  های كوچک در كشوردستورالعمل كلیه كارگاهشمول این دامنه 

 توسط نامه آئین این اجرای. انجام مي دهند سازیباطریعملیات  دائم یا موقتي،

 . باشد مي الزامي كارگران و سرپرستان مدیران، پیمانکاران، كارفرمایان،

 :شناخت فرآيند-2

 :ری طاجزا تشکيل دهنده با-2-1

 :ری طجعبه با-2-1-1

سازند و  مي پالستیکو یا  الستیکری را به شکل مکعب مستطیل از جنس طجعبه با

، مقاوم بوده و ری و ضربهطو انفعاالت شیمیایي باباید در مقابل حرارت حاوله از فعل 

  .خوبي باشد عایق، الکتریسیته نجریا در برابر عبور 

هایي برای  ری بصورت خانه خانه ساخته شده و كف هر خانه دارای حوضچهطجعبه با

ه ری و جلوگیری از اتصاالت وفحات بطته نشین شدن ذرات جدا شده از وفحات با

باعث اتصال كوتاه  لجن افزایش یابد،رسوبات یا سطح در وورتي كه . باشد یکدیگر مي

 .شود را سبب ميآن ری شده و در نتیجه كاهش قدرت طوفحات با
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 :ری طصفحات با-2-1-2

تعداد وفحات منفي یکي بیشتر . در هر خانه سه وفحه مثبت، منفي و عایق وجود دارد

 .گویند یت ميبه هر یک از وفحات مثبت و منفي پلو  باشد  از وفحات مثبت مي

عدد وفحه  11عدد آن وفحه مثبت و  1پلیت داشته باشد،  11ری طاگر خانه با بنابراین

 .شود ری نوشته ميطاین عدد روی با. منفي است

 وفحات مثبت از جنس پراكسید سرب   :وفحات مثبتPbO2   ابتدا . باشد يم

از اكسید فعال شده  ساخته و بعد بصورت مشبک آنتیموانو  سربوفحات را از جنس 

 .كنند پر مي

 شده آن وفحات مثبت بوده، با این تفاوت كه ماده فعال شبیه  :وفحات منفي 

 .باشد مي "سرب اسفنجي"

 میانیکدیگر، ه برای جلوگیری از اتصال وفحات مثبت و منفي ب :وفحات عایق 

وفحات عایق از یک . دهند از جنس پالستیک یا میکا یا فیبر قرار مي يوفحات عایق

سمت  به هطرف برجست. طرف واف و از طرف دیگر دارای همبستگي هایي هستند

عایق . بهتر با وفحه مثبت فعالیت داشته باشد اسید سولفوریکوفحه مثبت است تا 

ری هدایت و از اتصال كوتاه طبا انتهایدهد ذرات جدا شده از وفحه مثبت به  اجازه مي

  .وفحات جلوگیری شود

 :ریطهای با اتصال خانه -2-1-3

تعداد  به منظور افزایش آمپر،. كند ری را تعیین ميطهای با تعداد خانه ،ریطبا ولتاژ

انه، داخل پس از این كه وفحات هر خ. كنند وفحات مثبت و منفي هر خانه را زیاد مي

كه در  نمودهیکدیگر وول هری را به وورت سری بطهای با آن قرار داده شد خانه

ها را ماند كه آن ها، یک قطب مثبت آزاد و یک قطب منفي آزاد مي نتیجه در كل خانه
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ری طهای اولي بابصورت مخروط ناقص از جنس سرب ریخته گری نموده و قطب

  .شود نامیده مي

 :محيط كارخطرات بهداشتي -3

، ابتللدا سللازیبللاطریبلله منظللور ایجللاد، حفللا و ارتقللاب ایمنللي و بهداشللت در عملیللات 

ضروریست كلیه خطرات این عملیات شناسایي شده و سپس كنترل های ضروری بلرای  

 .كاهش ریسک های مربوطه مورد بحث قرار گیرد

 : خطرات شيميايي-3-1

 :وجود مواد شيميايي مضر 3-1-1

 :سولفوريکاسيد  3-1-1-1

 ۳۷مایع داخل باطری از مخلوط اسید سولفوریک و آب مقطر به نسبت حجمي حدود

آب درود ۴4اسید سولفوریک و به نسبت وزني حدود درود  2۳آب مقطر و  درود

 .اسید سولفوریک تهیه مي شوددرود ۷۴مقطر و 

حل  آباین اسید با هر درودی در . باشد اسید سولفوریک اسید معدني بسیار قوی مي

واكنش . اسید سولفوریک در گذشته به نام جوهر گوگرد معروف بوده است. شود مي

اضافه كردن آب به اسید سولفوریک . باشد مي گرمازااسید سولفوریک با آب بسیار 

و آب ، آب داغ زیرا در اثر حرارت حاول از واكنش اسید . غلیا خطرناک است

 .ممکن است به اطراف پراكنده شود

-یک میلي OSHAساعت كار از طرف  8اسید سولفوریک برای  زحداكثر تراكم مجا

 . گرم در متر مکعب هوا تعیین شده است
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 :ي انسانتت سوء بر سالماثرا-۷-1-1-1-1

 :رض حاد عوا -الف

از مدت اندكي تماس با بالفاوله و یا پس ( عوارض كوتاه مدت)عوارض جانبي زیر

 :اسید سولفوریک ممکن است بر روی سالمتي فرد نمایان شود

 ها  تماس با این ماده مي تواند باعث تحریک شدید و سوختگي پوست و چشم

 .ها ممکن است به ضایعات چشمي و حتي نابینایي منجر گردد گردد كه آسیب چشم

  بیني و حلق گردداستنشاق اسید سولفوریک مي تواند باعث تحریک مخاط. 

  استنشاق اسید سولفوریک مي تواند از طریق تحریک ریه ها باعث بروز سرفه و

 . یا تنگي نفس گردد

  در سطوح باالتر در معرض بودن با این ماده مي تواند باعث آب آوردن ریه ها

است و با تنگي نفس شدید همراه شود كه یک حالت اورژانس پزشکي ( ادم ریوی)

 .باشدمي

 :عوارض مزمن  -ب

بر   زیر( طوالني مدت)پس از مواجهه با اسید سولفوریک ممکن است عوارض مزمن 

ها پایدار باقي ها و یا سالروی فرد ایجاد شود و این عوارض حتي ممکن است برای ماه

 :بماند

 زایيخطر سرطان: 

باشند مواجه شغلي با آن دسته از مواد اسیدی غیرآلي كه حاوی اسید سولفوریک مي 

بسیاری از دانشمندان بر این باورند كه هیچ  .برای انسان سرطان زا محسوب مي شود

توان مواجهه با یک ماده سرطان زا نمي مقدار خاوي را به عنوان حد مجاز و بي خطر از

 . تعریف كرد
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 عوارض مربوط به دستگاه تولید مثل: 

 كه در دانشگاه نیوجرسياست وورت گرفته این ادعا بر اساس نتایج آزمایش هایي 

در این تحقیق به این نتیجه رسیده اند كه استنشاق بخارات اسید  .است انجام شده

 .سولفوریک در دراز مدت موجب اختالالت تولید مثلي مي گردد

  دیگر عوارض بلند مدت: 

تماس مکرر با این ماده ممکن . تحریک ریه ها شود باعث اسید سولفوریک مي تواند

ز برونشیت منجر شود كه برای بیمار سرفه، خلط و یا تنگي نفس به همراه است به برو

تماس مداوم با اسید سولفوریک مي تواند باعث آسیب پایدار و برگشت ناپذیر  .دارد

 .ها و تحریک معده گرددریه ها، آسیب به دندان

 : انفجار خطرات آتش سوزی و -

شدیداً فعال بوده وقادر است پودر مواد غیرقابل اشتعال بوده ولي اسید سولفوریک     

این واكنش  در شدت واكنش نموده وه با آب ومواد آلي ب. قابل اشتعال را مشتعل سازد

 .حرارت تولید مي گردد

ها، ها، نیتراتها، فولمیناتبخصوص كاربید، كلرات ،تماس با بسیاری از مواد در 

در . شتعال دیگر خطرناک مي باشدقابل ا ها، پودرفلزات قابل اشتعال وموادبیکرات

 .ضمن هادی جریان الکتریسیته نیز مي باشد 

 :فلزات سنگين 3-1-1-2

ترین  يیکي از اساس .رسنیک وجود دارندآسازی فلزات سنگین مانند سرب و در باطری

در واقع . ها در بدن مي باشدمسئله در ارتباط با فلزات سنگین عدم متابولیزه شدن آن

 انندي میهادیگر از بدن دفع نشده بلکه در بافت ،پس از ورود به بدن فلزات سنگین

كه همین امر  ها و مفاول رسوب كرده و انباشته مي گردند چربي، عضالت، استخوان

 .ها و عوارض متعددی در بدن مي شود موجب بروز بیماری
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خطر  با باطری های سرب دار سروكار دارند لیکنسازی كارگران باطریچه گر

 یا دمه شکل به كه زماني بیشتر فلز این .مسمومیت با سرب آن ها را تهدید نمي كند

 . ي گرددم مسمومیت باعثو  شودمي  جذب ها ریه اشد توسطب فلزیبخارات 

 :خطرات ارگونوميکي -۷-2

 :سازان اغلب مجبورند كهباطری

  سنگین را بردارند یا حركت دهندتجهیزات و باطری های. 

  طوالني در موقعیت نامناسب كار كنند به مدت. 

رم ودمات ها و حوادثي كه بر اثر حمل مواد و اجسام اتفاق مي افتند یک چها بیماری

شوند كه اكثر این جراحات شامل دررفتگي استخوان، ضرب ناشي از كار را شامل مي

 . دیدگي و كوفتگي ها مي شود

اثر بلند كردن نامناسب بارها و علت اولي این ودمات، حوادث ناگواری است كه در 

عدم استفاده از تجهیزات ایمني در دسترس و پرداختن به كارهای نا ایمن وورت مي 

 .پذیرد

های ناشي از كار ي بار، یکي از دالیل اولي كمردردحمل و نقل و بلند كردن دست

ممکن اغلب افرادی كه به نحوی بارهای سنگین را با دست از زمین بلند مي كنند . است

ها و حوادثي غلط جهت جابجایي بار دچار بیماری هایكار بردن روشهعلت بهاست ب

یا ناراحتي فتق گردند كه  دیسک كمر و كمردرد، گرفتگي عضالت، مثل فلج،

 .مجموعه عوارض مذكور را ناراحتي های مربوط به حمل و نقل مي نامند 

بار بلند شده در ستون  ناشي ازمسئله اساسي در بلند كردن بار این است كه نیروی 

بدین ترتیب كه به هنگام بلند كردن بار توزیع وزن آن در بدن  .برابر مي شود11فقرات 

و روی ستون فقرات از باال به پایین بیشتر مي شود و فشار ناشي از آن در حدود پنجمین 
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ی ستون های بین مهره ادیسکبه این علت بیرون زدگي  .رسدمهره كمر به حداكثر مي

 .شودفقرات كارگران فراوان دیده مي

و چرخشي كه در ترین حركت در هنگام بلند كردن بار عبارتست از پیچش خطرناک

چرخش نیروی بزرگي را بر /تركیب خم شدن و پیچش .گیردپي خم شدن وورت مي

 .های كمری را افزایش مي دهده و احتمال آسیبدستون فقرات وارد كر

 :سازیباطریوضعيت بدني مناسب در حين -3-2-1

نقش مهمي  سازانباطریهای زیر مي تواند در كاهش وضعیت بدني نامناسب راهنمائي

 :ایفا كند،  مفاد این دستورالعمل ها مي تواند به شرح زیر باشد

  های بدني وضعیت. عضالني را بیاموزید -اسکلتياختالالت عالئم ایجاد

 .زا باشدتواند ودمهتکراری نامناسب مي

 های تجمعي ناشي از كار زیاد با مچ دست جهت كاهش ابتال به بیماری

(CTD) از ابزار كار مناسب كه نیاز به انحراف و پیچش مچ دست را كاهش مي دهد ،

 .استفاده نمائید

 توانند باعث خستگي، كاهش تمركز های بدني نامناسبي كه مياز وضعیت

 .خودداری نمائید شوند،

 از حركت . تر از شانه خود بکار گیریدتا حد امکان دست هایتان را در پایین

 .ناگهاني سر و گردن خودداری نمایید

 و یا نشسته، خوداری نمائید ایستاده از كار كردن در یک وضعیت بدني ثابت. 

 را در ارتفاع آرنج تنظیم نمائید تا حد امکان قطعه كارها. 

 ي از زیرپایي های مناسب استفاده نمائیددر وورت ایستادن به مدت طوالن. 
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  از وسایل كمکي نگهدارنده مواد، به منظور حفا وضعیت بدني مناسب استفاده

 . نمائید

  جهت پیشگیری از خم شدن مکرر كمر، ابزار و مواد را تا حد امکان در

 . محدوده دسترسي و در حد ارتفاع كمر قرار دهید

  وندلي ارگونومیک كه دارای پشتي و در وورتي كه كار نشسته باشد از

 .ارتفاع قابل تنظیم است استفاده نمائید

 خمش و پیچش در ناحیه كمر اجتناب نمائید از ایجاد.  

 جهت حمل تجهیزات سنگین از وسایل مکانیکي استفاده نمائید. 

 روش بلند كردن و حمل وحیح بار را بیاموزید. 

  و چرخ های دستي كمک برای حمل و جابجایي بار از وسایل مکانیکي

 .بگیرند

 

 :كنترل خطرات بهداشتي محيط كار-4

 :كنترل خطرات ناشي از تماس با اسيد سولفوريک -4-1

 :اتآزمايشانجام -4-1-1

این آزمایش ها برای افرادی كه مواجهه مکرر و یا تماس شدید با اسید سولفوریک 

به كار و نیز در فواول زماني  اشتغالقبل از ( یا بیشتر از آن TLVمعادل نصف )دارند

 .منظم پس از اشتغال توویه مي گردد

 (اسپیرومتری) انجام آزمایش عملکرد ریه ها 
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 اسید سولفوریک به مینای  بر اساس مطالعات انجام شده: معاینه منظم دندان ها

 .ودمه وارد مي كند دندان

از حد بوده مورد اگر در فرد عالئمي دیده شود و یا مشکوک شوید كه تماس او بیش 

 .زیر توویه مي گردد

 ارزیابي این بیماران باید شامل گرفتن یک  :گرفتن عکس ساده از قفسه سینه

 .ها و نیز یک معاینه كامل باشدشرح حال دقیق از عالئم فعلي و قبلي آن

 :تجهيزات حفاظت فردیاستفاده از -4-1-2

استفاده از وسایل حفاظت فردی در كارگاه و محل كار بهترین راه ایمني كارگران 

های ا مواد خطرناک ایمن سازد و آموزشكارفرما باید محیط كار را در رابطه ب. است

الزم در مورد خطرات و نحوه كنترل عوارض مواد شیمیایي به كاركنان و كارگران داده 

چنین باید كارگران در مورد نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی توجیه هم. شود

 .شوند

. های ضد اسید استفاده كردتماس پوست با اسید باید از دستکشبرای جلوگیری از 

جنس پوشش . تجهیزات حفاظتي به طور كلي شامل لباس كار، دستکش و چکمه است

ها برای حفاظت از چشم. یا پلي ونیل كلراید باشد PVCهای مورد استفاده بهتر است از 

های ي استفاده از عینک ایمني یا پوششده و سمهنگام كار با مواد شیمیایي خورن

 .مخصووي كه كل وورت را مي پوشاند توویه مي شود

اما استفاده غلط از . بهترین راه برای حفاظت از سیستم تنفسي استفاده از ماسک مي باشد

استفاده وحیح از این . ماسک ها خود مي تواند منجر به ودمات جبران ناپذیری شود

-میلي 1/1هایي كه غلظت آالینده از در محیط. به آموزش وحیح داردتجهیزات نیاز 

پوشاند ه از ماسک هایي كه كل وورت را ميگرم در متر مکعب بیشتر است استفاد

 .توویه مي شود
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 :اقدامات اضطراری -4-1-3

 :های چشمي تماس-4-1-3-1

شستشو . زیادی آب شستشو داد داریافت باید فوراً چشم را با مقاگر اسید با چشم تماس 

-گاه پلکدقیقه ادامه پیدا كند و طي این مدت گه ۷1باید بدون توقف حداقل به مدت 

ها برود و هر چه سریعتر بیمار به های باالیي و پاییني باال كشیده شوند تا آب به زیر آن

 .مركز پزشکي رسانده شود

 :های پوستيتماس-4-1-3-2

 دارفوراً منطقه تماس را با مق. دكنیخارج های آلوده را از بدن بیمار به سرعت لباس

 .زیادی آب و وابون بشویید و مصدوم را سریعاً به مركز پزشکي انتقال دهید

 :تنفس-4-1-3-3

های كمکي را اگر تنفس بیمار قطع شده است تنفس .فرد را از محل مواجهه دور كنید

بیمار  .كنید( احیای قلبي) CRPاگر عملکرد قلب متوقف شده است بیمار را  .آغاز كنید

با توجه به اینکه آب آوردن ریه ها . را به سرعت به یک مركز پزشکي انتقال دهید

ساعت پس از  24 -48توویه مي گردد بیمار برای  ،ممکن است بسیار دیر وورت گیرد

 .گیرد راستنشاق بیش از حد مواد تحت نظارت پزشکي قرا

 :معاينات پزشکي  -4-1-4

د متذكر متاسفانه اغلب بیماری های ناشي از كار درمان قطعي ندارند ولي در مقابل بای

یکي از ابزارهای . ها قابل پیش بیني و پیشگیری هستندشد كه خوشبختانه اغلب آن

مهمي كه در كنار اندازه گیری و ارزیابي خطرات بهداشتي در محیط كار مانند تعیین 

غلظت آالینده های شیمیایي مي تواند در كشف زودرس بیماری های ناشي از كار و در 

. معاینات دوره ای است نتیجه شروع اقدامات حفاظتي، بسیار مفید خواهد بود، برنامه

معاینات دوره ای عالوه بر امکان كشف عالئم بیماری های ناشي از كار، به عنوان یک 
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های عمومي تهدید كننده بهداشت پیشگیری و درمان بیماریابزار عمومي در كشف و 

بار نسبت به انجام كارفرمایان بهتر است حداقل سالي یک. پرسنل، مؤثر خواهد بود

مومي برای همه پرسنل و انجام آزمایشات و تست های اختصاوي مانند معاینات ع

اسپیرومتری، رادیوگرافي، شنوایي سنجي و حتي آزمایشات عمومي خون و ادرار  برای 

 .پرسنل خاص به تشخیص پزشک و یا مهندسین بهداشت حرفه ای اقدام نمایند

 :آموزش– 4-1-5

برنامه آموزش .  بهداشت كار بوده استآموزش همیشه یک ركن اساسي در سالمت و 

چنین سطح سواد، دانش، تجربه و گیرایي پرسنل تنظیم باید متناسب با نوع كار و هم

های كاری در نظر داشت كه هیچ اول اساسي باید در همه محیط به عنوان یک. گردد

 پرسنلي بدون طي یک دوره آموزشي كه در آن وی با محیط كار، نحوه كار، شرایط و

مشخصات كلي كارگاه ها و اوول حاكم بر محل آشنا مي شود، شروع به كار نمي كند 

و ضمنا برای افراد در رده های مختلف كاری و تجربي همیشه دوره های آموزشي با 

مباني كار با ابزار و تجهیزات و . شیوه های متنوع سمعي و بصری باید در نظر گرفت

همچنین سمیت مواد شیمیایي و خطرات ناشي از خطرات ناشي از كاركردن با آن ها و 

سر و ودا، و عوامل شیمیایي به همراه خطرات ناشي از كار كردن در شرایط نامساعد 

 .ارگونومیک از جمله سرفصل های اساسي در برنامه های آموزشي باید باشد

 : اطفاء حريق  -4-1-6

مي توان  را مجاورت این اسید مشتعل مي باشند های كوچک موادی را كه درحریق

 .توسط پودر شیمیایي مناسب اطفاب نمود 

توسط آب خنک  ،اطراف حریق مي باشند مواد قابل اشتعالي را كه درهمچنین مي توان 

این عمل  زیرا ود،توجه داشت كه از ریختن آب برروی اسید اجتناب نم باید ولي نمود،

از لباس كامالً ایمن و باید . ن اسید به اطراف مي شودت و پاشیدباعث ایجاد حرار

 .ودتنفسي به هنگام عملیات استفاده نم ماسک
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 :يهای بهداشتتوصيه -4-1-7

سازی اهمیت زیادی رعایت موارد زیر در پیشگیری از بروز حوادث در كارگاه باطری

 :داراست

گیرد كه تماس ابزار های باطری مي باید به طریقي انجام بست نمودنبسته  و ازب -

مي تواند در وورت دستپاچه شدن  رخداد آنكه  با بدنه باعث تولید جرقه نشود چرا

 . فرد استفاده كننده باعث حتي تركیدن باطری گردد

 در .هیچگاه به قطبین باطری ضربه نزنید و باطری را با احتیاط حمل كنید -

 .ي وجود داردمدن ضربه به باطری خطر شکستگي وفحات سربآوورت وارد 

زیرا تخلیه  .از به وجود آمدن اتصال كوتاه بین قطب های باطری بپرهیزید -

 .الکتریکي همراه با جرقه و آتش و حتي در بعضي موارد باعث تركیدن باطری مي شود

های باطری با درب باز هرگونه شعله و یا جرقه به سلول نمودناز نزدیک  -

عواقب خطرناكي از جمله انفجار و آتش سوزی در این عمل مي تواند  .خودداری كنید

 .پي داشته باشد

در هنگام جوشکاری بر روی خودرو موتور را خاموش كرده و اتصاالت  -

 .ن جدا كنیدآباطری را از قطبین 

 .از تماس پوست و لباس با آب باطری اجتناب كنید -

های رهنظر سفتي و محکمي و عایق در دواتصاالت و سر سیم های باطری را از  -

 .مختلف كنترل كنید

های اولیه پزشکي را در دسترس داشته یک دستگاه اطفاب حریق و جعبه كمک -

 . باشید
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های محافا چشم در مقابل سازی از عینکرای كار در كارگاه باطریب -

 .شوند استفاده نمایید گازهایي كه از باطری متصاعد مي

 .اسیدی خودداری نماییداز استنشاق بخارات متصاعد شده از محلول های  -

 . از جیب لباس كار خود بعنوان جعبه ابزار استفاده نکنید  -

هایي كه مایعات قابل اشتعال محیط رت در هنگام كار دااز استعمال دخانی -

در هنگام كار با باطری گاز هیدروژن متصاعد  مخصوواً. وجود دارد خودداری كنید

 .شده باعث انفجار خواهد شد 

باطری سازی هنگام آماده سازی مایع باطری باید اسید به آب و به وورت در كارگاه  -

 .گردد افزوده قطره ای

در كارگاه باطری سازی جهت تهیه آب باطری مي بایست تهویه موضعي مناسب در  -

 .نظر گرفته شود

باید هنگام جداكردن باطری به منظور جلوگیری از انفجار ناشي از تجمع گاز و  -

خطرات ناشي از آن ابتدا قطب منفي و سپس قطب مثبت جداگردد، ضمناً هنگام نصب 

 نیز ابتدا قطب مثبت و سپس منفي متصل گردد

ضربات ظروف نگهداری و انتقال اسیدها باید به در مقابل خوردگي مقاوم و در مقابل  -

 .وارده از استحکام كافي برخوردار بوده و دارای برچسب مشخصات باشد

های مثبت و منفي  آزمایش میزان شارژ باطری از طریق برقراری اتصال كوتاه قطب -

 .آن ممنوع است
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