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KİŞİSEL KORUYUCU 

DONANIM KULLANIMI

(Göz Koruma)

İÇERİK │Göz Koruma
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Göz ve Yüz Koruyucuları

Teknik Performans Standartları

Basit Standartlar

• EN166 – Teknik Performans Standartları

• EN167 –Optik test için metod

• EN168 –Optik dısındaki testler icin metodlar

Ürün Standartları

• EN169 – Kaynak Filtresi

• EN170 – Ultraviole Filtresi

• EN171 – Infrare Filtre

• EN172 – Endüstride kullanım için Güneş Işığı 
filtreleri
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Kaynak

• EN175 – Birleşik ve kaynak prosesli göz ve yüz 

koruma ekipmanları

• EN379 – Değişebilir parlaklık geçişleri ve çiftli 

parlaklık geçişleri

kaynak filtreleri 

Lazer

• EN207 – Lazer radyasyonuna karşı filtre ve göz 

koruması 

• EN208 – Lazerler ve lazer sistemlerindeki ışın 

ayarlanmasına dair göz koruyucuları

Göz Sıvısı

Kornea

Göz Bebeği

Mercek

Gözün Renkli Kısmı

Siliyer (Kirpik kökü) Kısım
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Göz Akı

Damarın Arkasında Bulunan 

Kısım

Retina

Jelimsi Kısım

Kör Nokta

Görme Siniri

GÖZÜN ÇALIŞMA SİSTEMİ KAMERAYA 

BENZER…

KORNEA

Kornea temiz bir cam gibi gözümüzü 
kapsayarak ışığın retinaya geçişini sağlar ve 
bu şekilde görürüz.

Kornea
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Göz Bebeği

GÖZ BEBEĞİ

• Göz bebeği görüş alanının değişimi ile kısılarak, ışık 

miktarının azalarak göze girmesini sağlar.

• Göz bebeğinin çizilmesi göze geri dönülmez zarar 
verir.

• Gözlerin ışığa karşı aşırı hassaslaşmasına sebep olur. 
(Photophobia)

MERCEK…

• Mercek, gözün uzak ve yakına odaklanmasını sağlar.

• Yaş ilerledikçe odaklanma problemleri ortaya 
çıkabilir. (presbyopia)

• Mercek (IR ve UV radyasyonlarına bağlı olarak) 
saydamlığını yitirirse, gözde katarak oluşabilir.

Mercek
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RETİNA

• Retina,gözün görüntüyü alan iç duvarını oluşturur. 

• Işık bu bölümde korneadan odaklanarak
kristalleşmeye sebep olur. Eğer retina hücreleri
yanarsa (elektrik arkı kaynağı veya yüksek enerji
darbesine bağlı olarak…) geri dönülmez bir görme
kaybı meydana gelir.

Retina

SIKÇA KARŞILAŞILAN TEHLİKELER

• Hassas bir organ olan göz, 3 tip tehlikeyle karşı 

karşıya kalabilir.

• Meslek gruplarına bağlı olarak;

• Mekanik

• Kimyasal 

• Mekanik ve kimyasal etkilere bağlı olarak 

oluşan radyasyon 
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• Uçuşan büyük parçalar

• Gaz, toz, toprak, duman, küçük 

parçacıklar

• Sıçrayan metaller

• Buhar, sıvı, gaz

• Radyasyon içeren enerjiler ve yüksek 

sıcaklık

Eğer cevabınız evet ise, 

göz koruma sizin işyerinizde de  

mutlaka gerekli !
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• Darbe, toz, toprak, katı parçacıklar, metal 

parçacıklar, kum

Sonuçları:

• Kornea dokusunun hasar görmesi ya da 

delinmesi; 

• Gözün renkli kısmında yırtılma; mercek de 

donukluk oluşumu

Kimyasal Hasar ve Yaralanmalar

Sıvı kirlilikler, solventler, aerosollar, asitler, 

alkalik metal, kireç, çimento, harç.

Sonuçları:

• Kornea dokusunun yanması, uzak görüşün 

hasar görmesi; virüssel enfeksiyon; 

konjonktivit iltihaplanma; kornea ülseri
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Elektrik Kaynaklı  Yaralanmalar / Hasarlar

• Direk temas  veya kısa devre sonucunda 

olabilecek hasarlar

Sonuçları:

• Retina yanması;kornea ve retinanın zarar 

görmesi; 

• Mercek kristalleşmesi ve olması muhtemel 

ertelenmiş etkiler.

Termal (Isı) Yaralanmalar / Hasarlar

• Sıcak sıvılar, ergimiş malzemeler, alev 

Sonuçları:

• Gözün zarar görmesi; kornea etkisinin 

azalması
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Radyasyon Yaralanmalar/Hasarlar

• Kızılötesi ışınlar, ultraviyole, lazer,

görünmeyen ışıklar (mavi ışık)

Sonuçları:

• Katarak; kornea iltihabı; retina da yaralanma 

ve yanma 

• Kristal mercek donukluğu

• Infrared (IR) Çıplak gözle 

görülemeyen ışıklar 

– ( 780 nm üstünde)

• Görülebilir ışıklar  

– (380 - 780 nm arasında)

• Ultraviole (UV) Çıplak gözle 

görülemeyen ışıklar 

– (380 nm altında) 
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RADYASYON İNSAN GÖZÜNÜ 
NASIL ETKİLER?

Infrared (IR) Çıplak gözle görülemeyen ışıklar
(780 nm üzerinde)

Çevresel: Ana sıcak kaynaklar, metalurji,
dökümhaneler, cam sektörü, güneş (güneş 
tutulması), kaynak lambası (kaplamak, oxi 
kesikler ...)

Göz Merceğine ilişkin yaralanmalar: Retina
yaralanmaları, dokuların zarar görmesi
(yaşlanma) retina yanıkları, kornea ve mercek 
kristalleşmesi, katarak (mesleki rahatsızlıklar)

RADYASYON İNSAN GÖZÜNÜ 
NASIL ETKİLER?

GÖRÜLEBİLİR IŞIKLAR 

(380 - 780 nm arasında olan ışıklar) 

Riskler:

• Gözün kamaşması, göz yorgunluğu

• Görünen dalga boyları boyunca 
gökkuşağının bütün renkleri (380 -
780 nm) göz tarafından görülür. 

• Göz, sarı ve yeşil  renkleri görme 
konusunda diğer renklere göre 
daha hassastır.
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RADYASYON İNSAN GÖZÜNÜ 
NASIL ETKİLER?

Ultraviolet (UV) Çıplak gözle 
görülemeyen ışıklar (380 nm altında)

Çevresel: Dışarda çalışmak (güneş 
ışığı), kaynak arc, kısa devre oluşumları,
UV  altında çalışmak

Göz Yaralanmaları: Kısmi körlük, 
katarak,göz iltihabı,akut konjunktivit, 
retina yanması, kornea ve lens 
kristalleşmesi, net görüntünün azalması, 
görüntü alanının azalması

Meydana gelen 10 göz kazasından
9 tanesi göz ve yüz koruması kullanarak önlenebilir !
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GÖZÜ NEGATİF ETKİLERDEN 

KORUMA

Çalışma alanlarında gözü zararlı etkilerden 

korumak için 2 önemli nokta vardır;

En yakın çözümün seçimi

• Riskleri göz önünde bulundurarak doğru 

göz koruması seçmek

• Göz korumanın hangi göz koruma 

yöntemiyle yapılacağı (gözlük / tam 

koruma gözlüğü / yüz vizörü) ve tabi ki 

doğru lens kullanmak da çok önemlidir. 

GÖZÜ NEGATİF ETKİLERDEN 

KORUMA

Göz Koruyucuların Takan Kişi Tarafından 
Kabul Edilmesi

• Kişisel koruma malzemelerinin kullanımının 
sağlanması için şık ve  güzel olması 
gereklidir, eğer bu kriterlere uygun 
olmazsa kullanılmaz.
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3 ÇEŞİT GÖZ KORUMA 

ÇEŞİDİ VARDIR

Gözlük:

45m/s’ye kadar darbelere - UV ve IR 
radyasyonlarına ve ışık parlamasına karşı 
koruma sağlar.

Tam Koruma Gözlüğü:

Toz, toprak ve sıvı damlacıklarına karşı 
koruma sağlar.

Yüz Vizörü:

Erimiş metaller, sıcak katı malzemeler ve kısa 
devre elektrik  arkları için kullanımı önerilir.

LENS SEÇİMİ

Kullanımı: İç alanlarda darbelere karşı kullanılması 

önerilir. 385nm’ye kadar %99.9 radyasyona karşı 

UV filtreli koruma sağlar. Polikarbonat lens 

darbelere dayanıklılık gösterir. Kimyasallara karşı 

asetat lens önerilir.

Kullanımı: Yüksek performanslı lens, iç ve dış 

alanlarda yapay ışığı azaltmak ve güneş ışığının 

kızgınlığını azaltmak amacıyla önerilir. 385nm’ye 

kadar %99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma 

sağlar.

Şeffaf

Gümüş
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LENS SEÇİMİ

Kullanımı: Güneşe karşı dış alanlarda, çalışanlara gözü 

yormaması için önerilir.Araba kullanırken trafik ışıklarının 

ayırt edilmesine yardımcı olur. 385nm’ye kadar %99.9 

radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.

Kullanımı: Az ışıklı ortamlarda ışığı artırıp, çok ışıklı 

ortamlarda ışığın yorucu etkisini azaltır. 400nm’ye kadar 

%99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.

Duman 

Rengi

Sarı

LENS SEÇİMİ

Kullanımı: Turuncu lens darbelere karşı korumayı garantileyerek, 

UVA&UVB ışınlarının görünür raylardan (mor ve mavi) 25nm 

seviyesine kadar emilerek göze gelmesini sağlar. Turuncu lens 

UV ışınlarını 525 nm seviyesine kadar %99.9 emer.

Kullanımı: Güneş ışığı ve parlamasına karşı gözü zarar 

görmekten korur.(Göz yorgunluğunu alır) Araba kullanırken 

trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. Işık değişimlerinde 

kontrast artarken mercek rengi sebebiyle gözün daha iyi uyum 

sağlamasını sağlar. 385 nm’ye kadar %99.9 UV filtreli koruma 

sağlar.

Turuncu

Kahverengi
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LENS SEÇİMİ

Kullanımı: Güneş ışığı ve parlamasına karşı gözü zarar 

görmekten korur.(Aynalı cam ışığı yansıtarak daha 

başarılı bir koruma sağlar.) 385nm’ye kadar %99.9 UV 

filtreli koruma sağlar.

Kullanımı: Güneş ışığı ve parlamasına karşı gözü zarar 

görmekten korur. Araba kullanırken trafik ışıklarının ayırt 

edilmesine yardımcı olur. 385 nm’ye kadar %99.9 UV 

filtreli koruma sağlar. 

Mavi 

aynalı

Gümüş 

aynalı

LENS SEÇİMİ

Kullanımı: Aşırı sıcak alanlarda ergimiş metal ve 

sıçramalarda çıplak gözle görülmeyen ışınlara 

(INFRARE) karşı koruma sağlar. Darbe gelebilecek 

durumlar için uygun değildir.

Kullanımı: Kaynak için kullanım: SH 1.7 = 

Kaynakçı Asistanı. SH 3 & 5 = oxy-kesikleri, Gaz 

Kaynağı 99.9% UV filtreli, radyasyonu 385 nm’ye

kadar absorbe eder.

Kobalt 

Mavisi

I.R. SH:

1.7 • 3 • 5
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LENS SEÇİMİ

Kullanımı: Toz, toprak ve kimyasal çevrede (temizlik, 

kimyasal labaratuarlar) darbe riski yoksa önerilir. Aşınma ve 

kimyasal sıçramalara karşı mükemmel koruma sağlar. 

Darbe gelebilecek alanlarda kullanımı için kesinlikle  uygun 

değildir.

Kullanımı: Kaynak için önerilir. Kızılötesi ışınlar için koruma 

sağlar. Darbeli durumlara karşı koruma sağlamaz.

Isıya   dayanıklı 

Cam

Kaynak Cam

sh 5

3 Filtre Kimlik Kodu 2 ve 3 = UV / 4 = IR / 5  6 = Güneş

1.2 Koruyucu Seviye: Sayısal Filtre Skalası ….şeffaf

U Üretici Kimliği (U=Univet) 

1/2/3 Optik Sınıf (1= Devam eden Kullanılan; 3=Her 

zaman olmayan  kullanım) 
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LENS  SEÇİMİ

S/F/B/A Darbeye Dayanıklı

8 Elektrik arklarından doğan kısa devrelere karşı 

direnç sağlar. 

9    Ergimiş metal ve sıcak katı malzemeler (Dökme 

metal sıçraması ve sıcak katı sızmasına karşı) 

K Aşınmaya karşı direnç sağlar.

N Duman ve buhara karşı direnç sağlar.

T Yüksek ve Alçak ısı derecelerine karşı direnç 

sağlar.(-5,+55 derece 

ÇERÇEVE İŞARETLERİ
Çerçeve İşaretlerinin Anlamları

U Üretici Kimliği (U=Univet) 
EN166 CE Standardart Nr.
XXX  Uygulama Alanları

3 Sıvılar (damla ve damla sıçramaları) 
4    Parçacıklar (Toz-toprak parçaları> 5 mikron) 
5 Gaz ve zararsız parçacıklar (gaz,buhar, havada bulunan 
duman ve toz-toprak parçaları< 5 mikron) 
8 Kısa devre kaynaklı elektrik arklarına direnç 
9 Erimiş metal ve sıcak parçacıklar (erimiş dökme metal 
ve sıcak katı parcacıklar)  

F/B/A Darbeye Dayanıklı



19

GÖZ KORUMA
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GÖZ KORUMA

GÖZ KORUMA

• Kimyasal Hasar ve Yaralanmalar

• Sıvı kirlilikler , solventler, aerosollar , asitler,

alkalik metal, kireç, çimento, harç..

• Sonucunda:

• Kornea dokusunun yanması, uzak görüşün

hasar görmesi; virüssel enfeksiyon ;

konjonktivit iltihaplanma ; kornea ülseri
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GÖZ KORUMA

ELEKTRİK KAYNAKLI YARALANMALAR / 

HASARLAR

• Direk temas veya kısa devre sonucunda 

olabilecek hasarlar ve sonuçları;

• Retina yanması, kornea ve retinanın zarar 

görmesi, Mercek kristalleşmesi ve olması 

muhtemel ertelenmiş etkiler.

GÖZ KORUMA
RADYASYON YARALANMALAR/HASARLAR

Kızılötesi ışınlar,ultraviyole,lazer, görünmeyen 

ışıklar (mavi ışık)

Sonuçları:

• Katarak; kornea iltihabı; retina da 

yaralanma ve yanma ; 

• Kristal mercek donukluğu
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GÖZ KORUMA

TERMAL (ISI) YARALANMALAR / HASARLAR

SICAK SIVILAR, ERGİMİŞ MALZEMELER, ALEV 

SONUÇLARI

Gözün zarar görmesi; kornea etkisinin 

azalması

GÖZ 
KORUYUCULAR

GÖZLÜK TEKNİK STANDARDI : EN 166

OPTİK TEST VE YÖNTEMLERİ : EN 167

OPTİK TEST DIŞINDAKİ TESTLER : EN 168

KAYNAK FİLTRELERİ : EN 169

ULTRAVİYOLE FİLTRELERİ : EN 170

KIZILÖTESİ IŞIN FİLERELERİ : EN 171

SANAYİDE KULLANII İÇİN  PARLAKLIK FİLTRELERİ EN 172

KAYNAK İŞLERİ YÜZ KOR. EKİPMAN (YÜZ SİPERLER) EN 175

LAZERE KARŞI KORUYUCU ÜRÜN : EN 207

LAZER IŞIN AYARLAMASINA DAİR KORUYUCULAR : EN 208
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GÖZ 

KORUYUCULAR

EN 166’YA 
GÖRE 

GÖZLÜK 
LENSİ 

MARKALA
MASININ 
ANLAMI

İSTEĞE BAĞLI : 

2  (FİLTRE TİPİNİ GÖSTERİR. 

2 VE 3 : UV

4 :                          IR

5 VE 6 : SOLAR

1.2 (GÖLGELEME NUMARASINI GÖSTERİR. LENS GÖLGELEME 

NUMARASI 1.2-7 ARASINDADIR.

ÜRETİCİ KODU : W

OPTİK SINIFI : 

1 : EN İYİ SINIF. GÖZLÜK DEVAMLI TAKILABİLİR

2 : ORTA SINIF KALİTE

3 : DÜŞÜK KALİTE (GÖZLÜK KISA SÜRELİ TAKILABİLİR

İSTEĞE BAĞLI :     

E : MEKANİK DRENÇ SEMBOLÜ

S : ARTIRILMIŞ SAĞLAMLIK (12 m/s)

F : DÜŞÜK ENERJİ DARBESİ (45 m/s)

B : ORTA ENERJİ DARBESİ (120m/s)

A : YÜKSEK ENERJİ DARBESİ (190 m/s)

9 : ERİMİŞ METALİN YAPIŞMAMASI VE ÇOK KATI SICAK MADDELERİN 

GEÇİRİMİNE KARŞI DRENÇ SEMBOLÜDÜR.

8 : KISA DEVRE ELEKTRİK ARKI DRENCİ GÖSTERİR

5 : GAZ VE İNCE TOZ PARÇACIKLARI İÇİN

4 : BÜYÜK TOZ PARÇACIKLARI İÇİN

3 : SIVILAR İÇİN

İSTEĞE BAĞLI : 

K KÜÇÜK PARTİKÜLLERİN YÜZEYE VERECEĞİ ZARARA KARŞI SEMBOL

N  BUĞU ÖNLEYİCİ

R : YÜKSEK YANSIMA

Gözlükler:

Uçuşan parçalar ve tehlikeli ışınlardan 
korunmada kullanılır. Şeffaf, renkli 
camdan veya plastikten yapılmıştır. 
Yandan da gelecek tehlikeler için kenar 
perdeli olanları kullanılır.
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Fincan Tipli Muhafazalı Gözlükler: 

Gözlük camının herhangi bir nedenle 

kırılmasıyla, parçaların göze batmasını 

önlemek için, camlar fincanların üzerine 

sıkıca yerleştirilmiştir. 

Camları kolayca değişebilir.

Kaynak Tipi: Zararlı ışınlara karşı kullanılır.
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Fincan Tipli Muhafazalı Gözlükler: Gözlük camının
herhangi bir nedenle kırılmasıyla, parçaların göze
batmasını önlemek için, camlar fincanların üzerine
sıkıca yerleştirilmiştir. Camları kolayca değişebilir.

Taşçı Tipi: Camlar tamamen şeffaftır. Parça
sıçramalarına karşı kullanılır.

Tozdan Koruyucu: İnce, kolayca uçuşan toz
partiküllerine karşı kullanılır, gözleri bütünüyle kapsar ve
kenarları şakak kemiklerine iyice oturur.

Kaynak Tipi: Zararlı ışınlara karşı kullanılır.

GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

Elastik Aksamlı Muhafazalı Gözlükler: İnce toz, duman, 
asit ve sislere karşı kullanılır. Gözlük çerçevesi elastik 
olduğundan, fincanlı tiplere göre, darbelere karşı daha 
az koruyucudur. 



26

III. GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

Plastik Siperli: Uçuşan parçalara uygun şekilde 
yapılmıştır, ark ve tehlikeli ışınlara karşı da kullanılabilir. 
Ağır parçaların fırladığı kaynak işlerinde kullanılmazlar.

GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

Dökümcü Tipi: Dökümhanelerde, erimiş metal 
sıçramalarına, şiddetli darbe ve toza karşı kullanılır. 
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GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

Miğferli siperler: 

Başın üst kısmını, kulakların arkasında kalan bölgeyi, yüz 
ve    boyun kısmını korumada kullanılır.

• Ön kısımlarında, filtre koruma camı yerleştirilecek 
şekilde hazırlanmış pencere vardır. 

• Miğfer uygun bir kayış tertibatı ile başa tutturulur, 
ancak başa değmez. 

• Kaynak miğferleri, ısıya dayanıklı olup aynı zamanda 
enfraruj ışınlarının etkilerine karşı koruma sağlar. 

GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

El ve Yüz Siperleri:

El Siperleri:

Kaynak işleminin gözetlenmesinde kullanılırlar, 
miğferden farkı, başa tutturulmayan, yalıtkan ve 
zor yanıcı bir malzemeden yapılan sapları 
olmasıdır.
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GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

El ve Yüz Siperleri:

Yüz Siperleri:

Hızla uçuşan parçalar ve tehlikeli sıvı sıçramalarına
karşı ve sıcak metal işleme yapılan işyerlerinde
kullanılır. Yüz siperleri, yalıtkan ve kıvılcımlanmaz
türden olmalı ve üzerlerinde bu özellikleri belirten
etiket bulunmalıdır.


