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ارایه برنامه مدیریت ریسکهاي ایمني و بهداشت شغلي در
سالن رنگ و رنگپاشي شرکت ميهن خودرو

سحر رضایان٭ ،1سیدعلی جوزی ،2نسرین مرادی

مجد3

 1استادیار گروه مهندسي محيطزیست ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود
 2دانشيار گروه محيط زیست ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
 3دانش آموخته كارشناسي ارشد علوم محيطزیست ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان
(تاریخ دریافت1332/13/11 :؛ تاریخ تصویب)1331/10/11 :

چکیده
این تحقيق با هدف ارایه برنامه مدیریت ریسکهاي ایمني و بهداشت شغلي در سالن رنگ و رنگپاشي در شركت ميهن خوودرو بوه انجوام
رسيده است .پس از شناسایي فعاليتها و فرآیندها در سالنرنگ توليد خودرو ،ميواان آالینودههواي گوازي  SO2، NOX، COو  H2Sدر 0
ایستگاه ،ذرات معلق در خروجي دودكشهاي سالن رنگ در  4ایستگاه و مياان صوت در  8ایستگاه اندازهگيوري شود .بخوارات گوایلن نيوا
بهوسيله لولههاي گازیاب به روش قرایت مستقيم مورد بررسي قرار گرفت .همچنين ،جنبههواي ایمنوي و بهداشوت شوغلي بوا روش تجایوه
وتحليل حاالت شکست و آثار آن شناسایي و ارزیابي شدند و عدد اولویت ریسک از حاصل ضورب سوه پوارامتر شودت در احتموال وقوو در
گستره آلودگي یا امکان بازیافت ،محاسبه شد .نتایج این تحقيق نشان داده است كه غلظت آالیندههاي هوا مانند  COو  NOXدر برخوي از
ایستگاههاي نمونهبرداري شده در مقایسه با مقادیر استاندارد باالتر است .اندازهگيري مياان صوت در ایستگاههاي نمونهبرداري نشان داد كه
شدت صوت در این ایستگاهها باالتر از حد استاندارد ميباشد .مياان مواجهه شغلي كارگران بخش رنگ بوا بخوارات گوایلن ppm 180/88
اندازهگيري شد كه بيشتر از حد استاندارد ميباشد 22 .ریسک ایمني و بهداشت شغلي در سالنرنگ شناسایي شد كه  1درصد از جنبوههوا در
سطح ریسک پایين 82 ،درصد از جنبهها در سطح ریسک متوسط و 13درصد از جنبهها در سطح ریسک باال ميباشند .باالترین عدد اولویت
ریسک 048 ،و مربوط به بخش كورههاي پخت رنگ بهدليل خطر آتشسوزي است .با توجه به نتایج بهدست آمده جهت كاهش مياان خطر
آتشسوزي ،نصب سيستم هشداردهنده افاایش درجه حرارت ،استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب و استاندارد پيشنهاد ميشود.

كلید واژهها :ریسک ،ایمنيصنعتي ،روش تجایه و تحليل حاالت شکست و آثار آن ،كارخانه اتومبيلسازي
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سرآغاز
صنعتي شدن جوامع و ایجاد كارخانهها و صونایع بوار ،،موجوب
شد كه انسان در معرض خطر و تهدید ساختههاي خوویش قورار
گيرد (نبهاني .)1381 ،با پيشرفت فناوري و افاایش كاربرد ماشين
آالت ،روند توليد ریسک و احتمال بروز حوواد در محويطهواي
صنعتي فاوني یافته است .ارزیابي ریسک ایمني و بهداشت شغلي
فرآیند تحليل كمي و كيفي پتانسيلهاي خطر و پيشبيني بالفعل
شوودن ریسووکپووریري بووالقوه بووا در نظوور گوورفتن حساسوويت یووا
آسيبپریري محيط پيراموني آن اسوت (.)Muhlbauer, 2004
نحوة انجام مطالعه ارزیابي ریسک و نتایج حاصل از آن در بخش
مدیریت ریسک تأثير مهم و بهساایي بور ارایوه برناموه مودیریت
ریسک ایمني و بهداشوت شوغلي در سوالن رنوگ و رنوگپاشوي
شوركت مويهن خوودرو خواهود داشوت .بنوابراین ،انتخوواب روش
مناسب جهت انجام مطالعات بسيار حایا اهميت است .امروزه هم
زمان با پيشرفت علم و فن آوري انسوان نيوا در معورض خطرهوا
بسياري قرار ميگيرد كه با شناخت دقيق سيستمها و فرآیندهاي
كاري ميتووان توا حود زیوادي آنهوا را كنتورل نموود .یکوي از
روشهایي كه قادر است خطرها بالقوه محيط كار و علول و آثوار
آنهووا را شناسووایي و ارزیووابي كنوود ،روش  FMEAاسووت .از آن
جایيكه خطرهاي بوالقوه زیوادي در محويطهواي كواري یافوت
ميشود ،با استفاده از این روش ميتوان این خطرها را كنترل یوا
حرف نمود .هدف از پژوهش حاضر ،شناسوایي خطرهوا در سوالن
رنگ یک كارخانه خودروسازي با روش  FMEAو ارایوه راهکوار
كنترل براي خطرهایي است كه داراي ریسک باال هسوتند .روش
 FMEAیکووي از رایووجتوورین و موورثرترین روشهوواي حوواالت
شکست و اثر آنها است كه از جمله مهمترین ماایواي اسوتفاده از
این روش ،ارایه روشي سيستماتيک و پویوا جهوت اولویوتبنودي
حاالت شکست بر اساس فاكتورهاي كمي مويباشود (سووراني و
جمعگي.)1383 ،
در زمينه ارزیابي ریسک ایمني و بهداشوت شوغلي ،مطالعوههواي
مختلفي در دنيا و ایران انجام شده است .پژوهشي با هدف تجایه
و تحليل اثر ریسک در بخوش  Sparkبور گيور كوه وظيفوه آن
شستشوي ماشين است ،به روش  EFMEAانجام شده است .در
پژوهش موردنظر توصيه شوده اقودامهواي اصوالحي در راسوتاي
توسعه سيستمهاي الکترونيک براسواس بواالنس كواربرد انوریي
انجام گيرد ( .)lindahl, 2000مطالعه دیگري ،در زمينه تجایوه
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و تحليل آثار و حالت شکست ریسک در كارخانه مهموات سوازي
ارتش رادفورد صورت گرفته است .نتایج نشان ميدهد كوه روش
 EFMEAدر این كارخانه براساس آمادهسوازي بوراي شناسوایي
اصولي ،پيگيري و ارتباط ریسکها در سطح فعاليتها توسعه پيدا
كرده است ( .)Jenings, 2008تحقيقي با هدف اصول و ساختار
تجایه و تحليل اثر ریسک یا  EFMEAدر سوید انجوام گرفتوه
است .نتایج نشان ميدهد كه  EFMEAیک روش كيفي ارزیابي
پيامد ریسک حاصل از توليد اسوت كوه قصود و هودفش فوراهم
كردن ابااري براي تسهيل كار شوركتهواي توليودي مويباشود
(( .)Jensen, et al., 2001دشمن فنا یادي و همکاران)1381 ،
نيا در پژوهشي به شناسایي و كنترل خطرها در سالن رنگ یوک
كارخانه توليد خودرو به روش  ETBAپرداختند .در این تحقيوق،
ابتدا منابع انریي موجود در هر سيستم شناسایي شود .سوسس بوا
تحليل انریي و ارزیوابي اثربخشوي مووانعي كوه در زموان انجوام
مطالعه براي پيشگيري از رها شدن ناخواسته انوریي در سيسوتم
وجود داشت ،ریسکهوا ارزیوابي شودند .پوس از آن راهکارهواي
پيشگيرانه براي كنترل ریسکهاي بواال ارایوه شود و در نهایوت
ریسک ثانویه خطرهوا ارزیوابي شود .در ارزیوابي ریسوک بخوش
شيرینسازي واحد تصفيه گاز پواالیش گواز( ،عودل و همکواران،
 )1331با كموک روش  FMEAخطرهوا مهوم فرآینود و نقو
قطعهها و اجااي مواد باقي مانده مهوم بخوش و وقوو نقو و
تجایه و تحليل اثور آن را موورد شناسوایي قورار دادنود .در ایون
تحقيق 08 ،مورد خطر شناسایي و ریسک آنان برآورد شد كوه در
این ميان ،بيشترین ریسک محاسوبه شوده مربووط بوه كواهش
مياان درجه حرارت گاز قبل از واحد تصفيه و نق سيستمهواي
خنکكننوده دي اتوانول آموين بووده اسوتIchang & Lan) .
 ،)Liang, 2009در تحقيقووي موودلي بووراي ارزیووابي اجرایووي
سيستمهواي مودیریتي ایمنوي كوار در تأسيسوات سواخت رنوگ
پرداختهاند .در این پرویه بازرسويهواي ایمنوي در چهوار مرحلوه
تأسيسات ساخت رنگ توسوط  3بوازرس انتخواب شوده از ميوان
بازرسووان دولتووي انجووام شوود ،كووه مهندسووان مشوواور ایمنووي و
حرفهايها در صنعت رنگسازي بودند .در نهایت ،نتایج به دسوت
آمده توسط بازرسان مشابه به هم بود و اخوتالف ميوان بازرسوان
حداقل ميباشد .نتيجه این مطالعه مشوخ كورد كوه از قواعود
بهكار رفته در این كار در صنایع دیگر ميتوان استفاده كرد.
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مواد و روشها
شناسایی پسماند و مواد زاید خطرناك :بهمنظوور شناسوایي
پسماند و مواد زاید خطرناك كارخانه ميهن خودرو از محل موورد
مطالعه بازدید بهعمل آمد و منابع و كيفيت پسوماندهاي توليودي
شناسایي شد .پس از تجایه و تحليول و بررسوي نحووه مودیریت
فعلي پسماندهاي توليدي در سالن رنگ و دستهبندي پسماندهاي
توليدي از نظر بازیافت یا روش دفع نهایي تعيين شد.
آزمایشهای سنجش آلودگی هوا :در این تحقيق پارامترهاي
مرتبط با آلودگي هوا مانند SO2، NOX، COو  H2Sاندازهگيري
شد .براي اندازهگيري پارامترهاي فو  ،ابتدا محل دقيق
دودكشها بررسي و خروجي دودكشها براي نمونهبرداري تعيين
شد .نمونهبرداري در  0ایستگاه خروجي دودكش  1تا 0و در آبان
 1331انجام شد .در خروجي دودكشها نقاط براي نمونهگيري به
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حالتي انتخاب شد كه در طول مسير مستقيم جریان بودند.
شرایط نمونهبرداري بهصورت خشک بود و منفر متناسب با قطر
پراپ دستگاه ،ایجاد شد .اندازهگيري فلو در دستگاه LANCOM
 шبا استفاده از لوله پيتوت انجام شد و با توجه به تغييرات
سرعت جریان در داخل دودكش ،محل استقرار پيتوت در حالتي
بود كه پراپ در معرض مستقيم جریان داخل دودكش قرار
گرفت .روي پراپهاي نمونهبرداري ،فيلتر محافظ جهت
جلوگيري از ورود گرد و غبار به داخل دستگاه نصب شد .در نقاط
نمونهگيري فشار استاتيک و دماي گاز خروجي توسط
سنسورهاي دستگاه اندازهگيري شد كه در تصحيح حجم هواي
نمونهبرداري شده ،استفاده شد .مشخصات این دستگاه در جدول
( ،)1ارایه شده است.

جدول ( :)1مشخصات دستگاه  LANCOM шجهت سنجش گازها
قدرت تفکیك
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جهت تعيين غلظت گردوغبار كلي در هواي محيط ،از روش
نمونهبرداري گراویمتري استفاده شد .اندازهگيري گرد و غبار با
استفاده از دستگاه پمپ نمونهبردار  SKCانجام شد .نمونهبرداري
توسط فيلتر فایبرگالس از نو  GF/Aبا قطر  21انجام شد و
براي كاليبراسيون ،كاليبراتور الکترونيکي BIOSمورد استفاده
قرار گرفت و نتایج بهدست آمده با ضوابط تماس شغلي مربوط به
كميته فني بهداشت حرفهاي كشور( )1مقایسه شد .این
نمونهبرداري ،در  4ایستگاه در خروجي دودكشهاي  1تا  0سالن
رنگ كارخانه ميهن خودرو انجام شد .ارزشيابي تماس شغلي
كارگران رنگپاش با بخارات گایلن در كابين رنگ در دماي 28
درجه سانتيگراد و به مدت  2دقيقه در حجم هواي نمونه
111ميليليتر به وسيله لولههاي گازیاب مخصوص گایلن با
گسترده 11-211به شماره123و پمپ نمونهبرداري پيستوني مدل
 1111ساخت یاپن بهروش قرایت مستقيم انجام گرفت.
آزمایشهای سنجش آلودگی صوت :براي اندازهگيري صوت،

نام دستگاه
LANCOM
ш

ابتدا محل دقيق ایستگاههاي اندازهگيري براساس منوابع صووتي،
فاصله ،پریود ،انتشار و پيوستگي صدا مشخ شد .انودازهگيوري
مياان صوت توسط دستگاه  CELساخت كشور انگلستان ،انجوام
شد .نمونهبرداري در  8ایستگاه (بخش عمليات فسفاته ،كورههاي
پخت ،تاسيسات ،بخش اداري ،محل انتقال كار به مرحلوه بعودي
از سالن رنگ ،بخش سيلركاري ،انبوار موواد شويميایي و رنوگ و
درب ورودي) و در آذر  1331انجام شد .جهت ميکروفن دسوتگاه
كاليبراتور صدا بدون هيچگونه زاویه اي ،بوهصوورت  Randomو
ارتفا ميکروفن در فاصله  1/2متر باالتر از سطح زموين ،تنظويم
شد .وضعيت پاسخدهي ميکروفن در حالت  FASTقرار داده شود
و براي افاایش دقت اندازهگيري ،پوشش محافظ روي ميکوروفن
نصب شد تا تأثير جریانات هواي محيط را برروي مياان سروصدا
كاهش دهود .كاليبراسويون اكوسوتيک و كاليبراسويون الکتریوک
براساس راهکار انجام و كاليبراتور مرجوع در  114dBبوا خطواي
 ±1/1dBكاليبره شد .ترازسنج صوت روي شبکه توزین فركانس
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 Aتنظيم شد و نتایج در ایستگاههاي مورد بررسي بهدسوت آمود.
بهمنظور تجایه و تحليل نتایج بهدست آمده از سنجش آالیندهها،
از شاخ هاي آمار توصيفي و آزمون آمواري ميوانگينهوا بوراي
مقایسه با استاندارد استفاده شد.
روش ارزیابی ریسك ایمنی ،بهداشت شغلی :در این
مطالعه ،پس از بررسي پيشينه و مروري بر ادبيات تحقيق جهت
بررسي ریسکهاي ایمني و بهداشت شغلي در این كارخانه،
مصاحبههایي با كاركنان كارخانه ميهنخودرو صورت گرفت و
فهرستي از عوامل احتمالي مولد ریسک پس از تکميل كاربر،ها
و بررسي مستندات سامانه مدیریت یکسارچه كارخانه موسوم به
 IMSمشخ شد .همچنين ،با تکميل پرسشنامههاي بسته از
پرسنل شاغل در محيط مهمترین منابع مولد ریسک در واحد
()1

تحت بررسي تکميل شد .این پرسشنامهها ،طي چند مرحله در
اختيار گروهي از مدیران ،كارشناسان و متخصصان در رشتههاي
مرتبط با بهداشت محيط و محيطزیست قرار گرفت .جامعه آماري
در این پژوهش ،كارشناسان و مدیران كارخانه ميهن خودرو
بودند .با توجه به تعداد زیاد این افراد در این تحقيق براي تعيين
تعداد نمونه الزم از روش نمونهگيري تصادفي ساده استفاده شد.
به این منظور ،ابتدا تعداد پرسشنامه بهعنوان پيشآزمون در نقاط
مختلف منطقه مورد مطالعه تکميل شد .سسس ،با احتساب
ضریب اطمينان  31و خطاي  3درصد ،تعداد نمونههاي الزم با
استفاده از رابطه «كوكران» ) )Asafou-Ajaee, 2002بهصورت
زیر محاسبه شد:

t2s2 (90)2 (0/231)2

s2
0/03

كه در این رابطه :واریانس=  ،s2خطاي مطالعه برحسب درصد=
 dو ضریب اطمينان=  tميباشد.
بدینمنظور ،پرسشنامهاي تحت عنووان پرسشونامه ،11مركوب از
 43سوال تنظيم و بين  11نفر توزیوع و تکميول شود .تعودادي از
پرسشنامهها پس از مطالعه و بررسي دقيق بهدليل مخدوش بودن
حرف شد و درنهایت تعوداد  41عودد پرسشونامه جهوت تحليول
نهایي نتایج مورد استفاده قرار گرفت .باتوجه به اینكه بيشترین
حادثه و خطر در این كارخانه در سالن رنگ صوورت مويگيورد و
پتانسيل آسيبپریري آن بيشوتر مويباشود ،بنوابراین ایون واحود
بهعنوان بخش مورد مطالعه انتخاب شد .در مرحلوه بعود ،پوس از
تعيين مهمترین ریيسکها ،مودل  FMEAاجورا و در هور معيوار
اولویتبندي ریسکها با این روش مشخ شد.
 ،FMEAروش ارزیابي ریسک سازمانیافته و سيستماتيک براي
شناسایي خطرها بالقوه و برآورد سطح ریسک در راستاي مدیریت
ریسک و كاهش آن به یک سوطح قابول قبوول اسوت .بوه ایون
منظور ،پس از شناسایي فعاليتها و فرآیندها سالن رنگ كارخانوه
توليد خودرو ،خطرها و عوامول بوالقوه آسويبرسوان شناسوایي و
سسس با توجه به شدت اثر ،احتمال وقوو و پيامودهاي احتموالي
مواجهه آن بور انسوان و تجهيواات ،كوار ارزیوابي و طبقوهبنودي
ریسکها انجام شد (حبيبي .)1380 ،در نمودار ( ،)1مراحل انجوام
مطالعه ارزیابي ریسک در این تحقيق ارایه شده است.
جهت ارزیابوي ریسک ،بوراي هور یک از تجهيواات خط توليوود

= 48/0249≈ 49نفر = n

كواربر FMEA ،تکميول شوود .سوتونهوواي تجهيوا ،عملکوورد،
آلودگي ناشي از فعاليت تجهيا و پيامد آن آلودگي نيا در كاربر،
وارد شد .ستونهاي شدت اثر ،احتمال وقو و گستره آلودگي یوا
امکان بازیافت برطبق جدولهاي  FMEAتکميل و عدد اولویت
ریسک موسوم به  RPNآنها محاسبه شد.
مرحلههاي دهگانه انجام این فرآیند در ادامه ذكر شده است:
گااام اول :شااناخت تجهیا ات ،عملکاارد آنهااا و آرآینااد
كارخانه
گام دوم :ایجاد طوآاان آکاری بارای شناساایی حالات
شکست بالقوه
گام سوم :نوشتن اثر بالقوه حالت شکست
گام چهارم :تعیین درجه شدت برای هر اثر

شوودت ،ميوواان اهميووت و جوودي بووودن پياموود ریسووک ایمنووي و
بهداشت شوغلي حاصول از جنبوه و ميواان تخریوب ایجواد شوده
ميباشد كه بدینمنظوور مقایسوه ميواان آلوودگي منتشوره از آن
تجهيا با استانداردهاي مربوطه صورت گرفت .امتيواز مربووط بوه
این پارامتر با توجه به جدول ( )2تعيين شد.
گام پنجم :تعیین درجه وقوع برای هار حالات شکسات :

منظور از احتمال وقو  ،تواتر زماني بروز جنبوه ریسوک ایمنوي و
بهداشت شغلي و پيامد ناشي از آن ميباشد كه امتياز مربووط بوه
این پارامتر با توجه به جدول ( ،)3تعيين شد.
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ارایه برنامه مدیریت ریسکهای ایمني و بهداشت شغلي در سالن رنگ و رنگپاشي شرکت میهن خودرو

تعیین محدوده مطالعاتی

بررسی ال امات ایمنی و بهداشت شغلی مربوط به ایجاد قوانین ایمنی و بهداشتی
جمعآوری اطالعات پایه ،شناسایی و اندازهگیری آالیندهها

شناسایی جنبههای ایمنی و بهداشت شغلی ناشی از آعالیتهای سالن رنگ و طراحی آرمهای FMEA

ارزیابی ریسك ایمنی و بهداشت شغلی اولیه و محاسبه عدد اولویت ریسك ()RPN

ارایه اقدامهای كنترلی و ارزیابی ریسك ثانویه
ارایه برنامههای مدیریت ریسك جهت كنترل ،كاهش ،حذف یا انتقال ریسك

نمودار ( :)1مراحل انجام مطالعات ارزیابی ریسك ایمنی و بهداشت شغلی در سالن رنگ كارخانه تولید خودرو
جدول ( :)2رتبه بندی شدت ماخذ (جوزی)1331 ،
امتیاز

شدت

شرح شدت

1

بسيار مضریا مخرب بالقوه /اتالف یا مصرف بسيار زیاد منابع

شدید

4

مضر اما مخرب بالقوه نميباشد /اتالف یا مصرف زیاد منابع

جدي

3

نسبتاً مضر /اتالف یا مصرف متوسط منابع

متوسط

2
1

پتانسيل كم براي ضرر دارد /اتالف یا مصرف كم منابع
ضرر ناچيا و قابل صرفنظر كردن ميباشد /اتالف یا مصرف ناچيا منابع

خفيف
ضرر ناچيا

جدول ( :)3رتبه بندی احتمال وقوع ماخذ (جوزی)1331 ،
شرح شدت

امتیاز

رخداد بسيار زیاد و حتمي (امکان دارد هر روز اتفا بيافتد)

1

رخداد معمول (امکان دارد در طول هفته اتفا بيافتد)

4

رخداد متحمل و متوسط (امکان دارد در طول ماه اتفا بيافتد)

3

رخداد كم مقدار (امکان دارد در طول سال یکبار اتفا بيافتد)

2

رخداد غير ممکن و بعيد (امکان دارد در هر  11سال یکبار اتفا بيافتد)

1
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گام ششم :تعیین درجه گستره آلودگی یا امکان بازیاآت

براي حالت شکستي كه پيامد آنها آلودگي بود ،پارامتر گستره
آلودگي برطبق جدول ( )4و براي پارامترهایي كه پيامد آنها
مصرف منابع بود ،پارامتر امکان بازیافت بر اساس جدول (،)1
انجام گرفت.

شدت × امکان بازیافت × احتمال وقو = عدد الویت ریسک
شدت × گستره آلودگي × احتمال وقو = عدد الویت ریسک
گام هشتم :تعیین حداطمینان و سطح ریسك

بدینمنظور ،ابتدا ميانگين RPNها و سسس انحراف معيار آنها
بهشرح ذیل محاسبه شد:
()2

جدول ( :)4رتبه بندی گستره آلودگی
ماخذ (جوزی)1331 ،
گستره آلودگی
1
4
3
2
1

امتیاز
منطقهاي
در سطح پرویه
در سطح كارگاه
در سطح واحد
در سطح ایستگاهكاري

()3
گام نهم :ارایه اقدام كنترلی جهت حذف یا كاهش حالت
شکست بالقوه دارای خطرپذیری باال
گام دهم :محاسبه مجدد  RPNناشی از حذف و یا كاهش

جدول ( :)5رتبهبندی امکان بازیاآت

حالت شکست (ارزیابی ثانویه ریسك)

ماخذ (جوزی)1331 ،
امتیاز
1
4
3
2
1

گستره آلودگی
منطقهاي
در سطح پرویه
در سطح كارگاه
در سطح واحد
در سطح ایستگاه كاري

یاآتهها
نتایج حاصل از وضعیت آعلی مدیریت پسماند :در سيسوتم
فعلي مدیریت پسماند ،تعداد پرسنل خدماتي كوه در حوالحاضور
مسئوليت جمعآوري و حمل پسماندها را از قسمتهواي مختلوف
سالن ،واحدهاي اداري و رستوران بهعهده دارنود .در مجموو 81
نفر در  3شيفت ميباشند .خالصهاي از وضوعيت فعلوي مودیریت
پسماند در سالن رنگ در جدول ( ،)0آمده است.

گام هفتم :محاسبه  RPNبرای هر حالت شکست

جدول ( :)6نحوه مدیریت آعلی پسماندهای تولیدی در سالن رنگ
اج اء پسماند

نوع پسماند

نحوه مدیریت آعلی

امکان بازیاآت

اداري

سطلهاي زباله

بلي

كاغر ،ليوان یکبار مصرف ،لوازم التحریر مصرف شده ،باقيمانده غرا

رستوران

سطلهاي زباله

بلي

ظروف یکبار مصرف ،باقي مانده غرا ،دستمال تمياكاري

فرآیندي

سطلهاي زباله

بلي

تمياكاري

سطلهاي زباله

بلي

انوا پارچه ،كارتن ،مشمع ،سمباده ،ماسکينگ آغشته به مواد شيميایي،
اقالم ایمني و لباس مستعمل آغشته به مواد
انوا پارچه ،كارتن ،مشمع آغشته به موادشيميایي ،فيلترهاي هواي تعویضي

لجن

جمعآوري در بشکه و انتقال

بلي

باقي مانده موادشيميایي مانند  PVCو رنگ

قابلفروش

به محل دپوي لجن
ایستگاه انتقال مياني ،اداره اقالم
مازاد

بلي

انوا بشکه ،تينر ،رنگ ،یالت و داغي تعميرات

ارایه برنامه مدیریت ریسکهای ایمني و بهداشت شغلي در سالن رنگ و رنگپاشي شرکت میهن خودرو

طریقه جابهجایي و تهيوه مخلووطهواي موواد بسويار نوا ایمون و
برخالف اصول بهداشت محيط كار اسوت و بوه آسواني افوراد در
معرض مواجهه پوستي و استنشاقي قرار ميگيورد .سيسوتمهواي
تهویه به طور معمول ناكارامد هستند .ظروف حاوي موادشيميایي
فاقد درب مناسب و عالیم ایمني هستند .كورههواي خشوکكون
قطعات فایبرگالس فاقد خروجي هستند و باز كوردن درب آنهوا
منجر به بيورون زدن بخوارات حواللهوا مويشوود .افوراد فاقود
تجهياات مناسب هستند .بخارات گایلن منجر به تحریک چشم،
پوست ،گلو ،بيني ،گيجي ،هيجان ،خوابآلوودگي ،ناهمواهنگي در
حركات ،تهو  ،استفراغ ،دلدرد و درماتيت مويشوود .باتوجوه بوه
جدول ( ،)8مياان مواجهه كوارگران بخوش رنوگ بيشوتر از حود
مجازاست.
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جدول ( :)1می ان مواجهه شغلی كارگربخش رنگ با
بخارات گ یلن
مقدار مواجهه

حدود مجاز تماس شغلی

ppm

TWA

STEL /C

180/88

111

111

جدول ( ،)8مياان گازهاي خروجي از دودكش سالن رنوگ موورد
نمونهبرداري و مقایسه مقادیر اندازهگيوري شوده بوا اسوتاندارد را
نشان ميدهد .دليل عمده باال بودن ميواان گازهواي خروجوي از
دودكشها در برخي ایستگاهها ،عدم تعمير یا تعووی بوه موقوع
قطعههاي معيوب ميباشد.

جدول ( :)3می ان گازهای خروجی از دودكشهای سالن رنگ
محل نمونهبرداری

CO
gr/kwh

NOx
gr/kwh

SO2
ppm

H2S
ppm

8/12
8/14
11/11
13/11
1/21
3/31
4/11

11/13
11/13
0/11
3/14
2/14
3/18
8/11

200/81
201/81
410/01
383/11
388/01
288/11
811/11

1/11
1/41
0/01
4/01
10/01
3/01
8/21

خروجي دودكش 1
خروجي دودكش 2
خروجي دودكش3
خروجي دودكش 4
خروجي دودكش 1
خروجي دودكش 0
حدود مجاز

در جدول ( ،)3اندازهگيري تراكم ذرههاي معلق در سوالن رنوگ
كارخانه ميهن خودرو و حد مجواز توراكم ذرات معلوق مشواهده
ميشود .نتایج حاصل از اندازهگيري ،در محلهاي نمونهبورداري
شده نشان ميدهد كه مياان تراكم ذرات معلوق در مقایسوه بوا
استاندارد آن ( )11 mg/m3دركليه موارد نمونهبورداري شوده در
حد مجاز و استاندارد بود.
جدول ( :)9می ان تراكم ذرات معلق
محل نمونهبرداری

می ان تراكم ذرات معلق
( )mg/m
3

دودكش1 ،4 ،1
دودكش 2
دودكش 3
دودكش 0
حدمجاز تراكم ذرات معلق

4/3
3/8
3/8
2/3
11

نتایج سنجش می ان صوت در ایساتگاههاای سانجش

واقع در سالن  :جدول ( ،)11نتایج آناليا صوت در  8ایستگاه

سالن رنگ و مقایسه با استاندارد را نشان ميدهد .دليول عموده
باالبودن صوت در برخوي ایسوتگاههوا ،عودم بازرسوي و تعميور
بهموقع قطعات فرسوده ،عدم روغنكاري بهموقع قطعهها و عدم
نصب ور هاي حفاظ براي كنترل صووت در مسوير انتشوار آن
ميباشد .بنابراین ،باید بهطور ویژه نسبت به كواهش صووت در
این ایستگاهها از طریق ایاوالسيون مناسب صوت اقدام كرد.
نتایج حاصل از ارزیابی ریسك :ارزیابي ریسک كليه
فعاليتهاي سالن رنگ كارخانه ميهن خودرو با هدف مدیریتي
كاهش خطر انجام پریرفت .براي این منظور ،كليه فعاليتها،
فرآیندها و تجهياات در این واحد بررسي شد و فهرست آنها
تهيه شد .با محاسبه ميانگين RPNهاRPN = 132/03 ،
بهعنوان حد اطمينان یا شاخ ریسک تعيين شد و سسس با
استفاده از انحراف معيار دادهها ( ،)σ = 121/41مياان
پخششدگي به راست ( )X+ σو پخششدگي به چپ ()X- σ
مقادیر  RPNحول مقدار ميانگين محاسبه شده و بنابراین ،عدد
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جدول ( :)11تراز صدا در سالن رنگ
ردیف
1
2
3
4
1
0
8
8

ایستگاه
بخش عمليات فسفاته
كورههاي پخت
تأسيسات
بخش اداري
محل انتقال كار به مرحله بعدي از سالن رنگ
بخش سيلركاري
انبار موادشيميایي و رنگ
درب ورودي

 314/14را بهعنوان حد باالي ریسک و عدد 81/22بهعنوان حود
پایين ریسک درنظر گرفته شد .باتوجه به محاسبات آماري انجوام
شده و شرایط سيستم مورد مطالعهRPN ،هاي پایينتر از 81/22
جنبووه غيربووارز اسووت و RPNهوواي بووين  81/22تووا  314/14در
وضعيت مناسب نيسوت و نيازمنود تجدیودنظر در اولویوت بعودي
است .اما RPNهاي باالتر از  314/14داراي جنبوه بوارز اسوت و
باید در اولویت اول بهبود قرار گيرد تا با بهكارگيري اقدام تعيوين
شده مقدار شاخ  RPNبراي ماههاي بعد به مقدار پوایينتوري
برسد و وضعيت ایمني و بهداشت شغلي سالن رنگ و تأثير آن بر
كاركنان كارخانه بوه سوطح بواالتري ارتقوا یابود؛ همچنوين آثوار
ریسووکهوواي ایمنووي و بهداشووتي در ایوون سووالن كوواهش یابوود.
طبقهبندي ریسکها به صورت جدول ( ،)11مويباشود .بنوابراین،
جهت تعيين سطح ریسوک كوه بوا اسوتفاده از شواخ  RPNو
انحراف معيار دادهها انجام گرفت .ریسکهاي پایين تر از 81/22
( ،)X- σسطح ریسوک پوایين یوا  ،Lowریسوکهواي بواالتر از
 ،)X+ σ( 314/14سطح ریسک باال یا  Highو ریسکهاي بين
 81/22تا  314/14سطح ریسوک متوسوط یوا  Mediumدرنظور
گرفتووه شوود .در جوودول ( ،)11ارزیووابي ریسووک اوليووه و ثانویووه
جنبههاي سالن رنگ در كارخانه ميهن خودرو مورد بررسوي قورار
گرفت.
جدول ( :)11دستهبندی حدود ریسك در EFMEA
ردیف

نوع ریسك

حدود ریسك

دسته اول

ریسکهاي پایين ()L

= 81/22 < RPN

دسته دوم

ریسکهاي متوسط ()M

314/14 < = RPN > 81/22

دسته سوم

ریسکهاي باال ()H

RPN < 314/14

با توجه به جدول ( ،)12باالترین عدد اولویت ریسک مربوط به

)Leq(dB

استاندارد ()dB

32/8
38/3
38/8
82/0
31/2
30/1
31/3
81/0

81
81
81
81
81
81
81
81

آتشسوزي در كورههاي پخت ميباشود RPN .مربووط بوه ایون
جنبه ریسک 048 ،ارزیابي شده است كه در دسوته ریسوکهواي
بوواال قوورار دارد .رتبووه شوودت برابوور  3اسووت ،یعنووي در صووورت
آتشسوزي در كورههاي پخت سالن رنگ ،شدت اثر زیاد ارزیابي
شده اسوت .رتبوه احتموال وقوو برابور  3اسوت ،یعنوي احتموال
آتشسوزي در كورههاي پخت سالن رنگ ،بهصورت باال ارزیوابي
شده است .رتبه گستره آلودگي 8 ،درنظر گرفته شده است و بدین
معناست كه در صورت وقو حادثه ،دامنه انتشار زیواد مويباشود.
بنابراین ،اقدام هاي اصالحي و كنترلي باید بيشوتر صورف پوایين
آوردن رتبووه شوودت و كشووف علووت آتووشسوووزي احتمووالي در
كورهپخت شود تا عدد اولویت ریسک این جنبه به سطح متوسوط
یا پایين برسد .از آن جایي كه اصوالً در سالن رنگ ميهن خودرو
بخش اعظم كار با استفاده از كورههاي پخت رنوگ مويباشود و
كورههاي مورداستفاده دمایي حدود 1281درجه سانتيگراد توليود
ميكند بنابراین ،باالترین ریسکها مربوط به این بخش است.
در فعاليتهاي دیگر كورههاي پخت RPN ،مربوط به بخارات
خارج شده از كورهها عدد  343ارزیابي شده است كه در دسته
ریسکهاي باال قرار دارد .رتبه احتمال كشف یا گستره آلودگي
برابر با عدد  ،8ارزیابي شده و بدین مفهوم است كه احتمال
كشف توسط كنترلهاي جاري باالست .رتبه احتمال وقو آن
برابر با عدد  8است ،یعني احتمال انتشار آلودگي مربوطه باال
ميباشد .رتبه شدت اثر انتشار آلودگي ،عدد  8ارزیابي شده است
و بدین مفهوم است كه در صورت انتشار آلودگي به هوا ،تأثير
آالینده بر انسان باال ميباشد .جهت كاهش مياان خطر
آتشسوزي نصب سيستم هشداردهنده افاایش درجهحرارت،
استفاده از وسایل حفاظت مرزي مناسب و استاندارد ،جهت كنترل
دماي محيط استفواده از پوششهاي مناسب و جهت كنترل بخار
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جدول ( :)12ارزیابی ریسكهای اولیه در سالن رنگ كارخانه تولید خودرو
نوع آعالیت

حوادث و خطرات

پیامدهای ناشی

احتمالی
انبار مواد شيميایي و
رنگ

ارزیابی ریسك ثانویه

ارزیابی ریسك اولیه
شدت

احتمال

گستره

RPN

سطح

شدت

احتمال

گستره

RPN

سطح

اثر
1

وقوع
3

آلودگی
4

01

ریسك
L

اثر
3

وقوع
2

آلودگی
4

24

ریسك
L

3

4

1

01

L

2

2

2

8

L

1

1

111

M

3

3

4

30

L

1

1

111

M

3

3

4

30

L

4

30

L

2

3

4

24

L

448

H

4

1

8

141

M

41

L

3

3

2

18

L

M

4

3

3

30

L

3

3

4

30

L

2

2

4

10

L

0

8

212

M

2

32

L

121

M
L

آتشسوزي

تخریب اموال ،سوختگي

تماس با تركيبات شيميایي

بيماريهاي پوستي ،سرطان،
عفونت
شکستگي ،نق عضو

4

سقوط از ارتفا

نق عضو و مر،و مير

4

سقوط اشياء

جراحت ،شکستگي

3

3

استنشا بخار رنگ و حالل

بيماريهاي ریوي

8

8

8

سقوط محصول و مواد اوليه

خطر مر ،و صدمه شدید

1

3

3

دود ناشي از احترا
ماشينآالت
سر و صدا

بيماريهاي ریوي

4

0

1

121

كاهششنوایي

4

1

1

111

M

برخورد با وسایل و بارهاي
معلق
آتشسوزي

شکستگي ،جراحت ،صدمه
متوسط
سوختگي مر،

2

4

1

41

L

3

3

8

048

H

0

دماي محيط
بخارخارج شده از كوره

گرمازدگي ،بيماريهاي
پوستي
بيماريهاي ریوي ،پوستي و
سرطان
بر گرفتگي

0

0

4

144

M

4

4

8

8

8

343

H

4

1

0

4

1

3

01

L

2

3

2

12

حمل و نقل نادرست

بيماري عضالني و اسکلتي

4

4

0

30

M

4

4

4

04

L

دررفتن اباار كار

جراحت و صدمه به اموال

4

1

1

111

M

2

4

3

24

L

تعميركار
ماشينآالت و
تجهياات

گيركردن اعضاء بين قطعات
دستگاه
دررفتن لوازم و اباار كار

شکستگي و صدمات شدید

1

0

0

181

M

3

4

1

01

L

صدمه و جراحت متوسط

4

8

8

134

M

2

4

4

48

L

بخش اداري و
مدیران

روشنایي نامناسب

كاهش بينایي

3

3

4

30

L

1

1

1

1

L

آتشسوزي

تخریب اموال ،سوختگي

3

4

0

82

M

1

1

3

3

L

تماس با سطوح تيا

جراحت و خونریاي

3

1

0

31

M

1

2

2

4

L

سر و صدا

كاهش شنوایي

4

4

0

30

M

2

2

3

12

L

سقوط از ارتفا
عمليات فسفاته و
سيلركاري

انتقال كار به مرحله
بعدي از سالن رنگ

كورههاي پخت

خدمات عمومي
(تأسيسات)

كنترل عمليات
توسط كارشناس

الکتریسيته

خارج شده از كورهها استفاده از پوشش مناسب عایق ،لباسهواي
ضدحریق ،افاایش ایمني ،كنترل و بازرسويهواي روزانوه ،نصوب
دوربين كنترلي پيشنهاد مي شود .پس از كورههوا كوه مهومتورین
مولد ایجاد كننده آتشسوزي مويباشوند RPN ،استنشوا بخوار
رنگ و حالل مربوط به عمليات فسفاته و سويلركاري ،عودد 448
ارزیابي شده است و در دسته ریسوکهواي بواال قورار دارد .رتبوه
احتمال وقو برابر با عدد  8ارزیابي شده است و بودین معناسوت
كه احتمال وقو استنشا بخار رنگ و حالل مربوط به عمليوات
فسفاته و سيلركاري كمي باالست .رتبوه شودت عودد  8ارزیوابي
شده است ،یعنوي در صوورت وقوو  ،شودت اثور انتشوار آلوودگي
خطرناك است و سبب زیان شدید به انسان ميشود .رتبه گستره
آلودگي نيا  8ارزیابي شده است .بنابراین ،اقدام اصالحي متناسب

باید صورت گيرد توا عودد اولویوت ریسوک ایون جنبوه ایمنوي و
بهداشتي به سطح متوسط یا پایين ،كاهش یابد .جهت استنشوا
بخار رنگ و حالل استفاده از ماسک مناسوب ،اسوتفاده از لبواس
ایمن طبق قوانين بهداشتي كوار بوراي كواهش و از بوين بوردن
ریسک پيشنهاد ميشود.
بحث و نتیجهگیری
در این تحقيق ،با تکيه برروش تجایه و تحليل حالت شکسوت و
اثر آن ) (EFMEAجنبههواي بوارز ریسوک ایمنوي و بهداشوت
شووغلي ناشووي از فعاليووت سووالن رنووگ و رنووگپاشووي شووركت
ميهنخودرو شناسایي و رتبهبندي شد .ارزیوابي اوليوه جنبوههواي
ریسک لاوم بهكارگيري روشهایي جهت حرف ،كاهش و كنترل
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ریسکهاي ایمني و بهداشت شغلي را مشخ نمود .با توجه بوه
اینكه انسان محور اصلي توسعه پایدار است ،یافتن راهحولهوایي
در راستاي حرف و كواهش آالینودههوا اموري ضوروري بوهنظور
ميرسد .همچنين ،بهكار بردن شيوههایي بوا هودف جلووگيري از
اتالف و مصرف بيش از حد منابع از مسایلي است كه در راستاي
مدیریت ریسکهاي ایمني و بهداشت شغلي ميباید به آن توجوه
ویژه مبرول شود .مدیریت ریسک بوا ارایوه راهکارهواي مناسوب
باتوجه به شرایط هر سازماني ميتواند وضعيت را به سمت حفوظ
و نگهداري محيط سالم و اقدام هاي پيشگيرانه هدایت نمایود .بوا
این دیدگاه اقدام هاي كنترلي و اصالحي الزم ،متناسوب بوا نوو
فعاليت و فرآیند در حال انجام كوه از پتانسويل ریسوک ایمنوي و
بهداشت شغلي باالیي برخوردار بوود پيشونهاد شود .طبوق نتوایج
ارزیابي ریسک ایمني و بهداشوت شوغلي بوه روش 22 ،FMEA
ریسک مورد شناسایي قرار گرفت كه  1ریسک با اولویت پوایين،
 18ریسک با اولویت متوسط و  3ریسک با اولویت باال ميباشود.
بهعبارت دیگر 1 ،درصد از جنبههوا در سوطح ریسوک پوایين82
درصد از جنبهها در سطح ریسک متوسط و  13درصد از جنبههوا
در سووطح ریسووک بوواال قوورار گرفتنوود .نتووایج حاصوول از بررسووي
جنبههاي ریسک ایمني و بهداشت شغلي فعاليتها نشان ميدهد
كه پایينترین عدد اولویت ریسک برابر با  30مربوط به روشنایي
نامناسب در بخش اداري و مدیران است .همچنين ،باالترین عدد
اولویت ریسک اوليوه برابور بوا  048مربووط بوه آتوشسووزي در
كورههاي پخت ميباشود كوه بوراي آن اقودام هواي اصوالحي و
كنترلي تعریف شد و پس از انجام اقدام هواي اصوالحي بوه عودد
ریسک ثانویه  212تقليل ميیابد .از جمله اقدامهایي كوه در ایون
مورد ميتوان انجام داد ،مانورهاي آزمایشي و ارتبواط مسوتمر بوا
واحد  H.S.Eميباشد .از جمله اقدام اصالحي جهت كاهش اعداد
ریسک اوليه و پایين آمدن سطح ریسکهاي باال در این زمينه و
نيا زمانهاي پایش در جدول ( ،)13پيشنهاد شده است.
در تحقيقووي كووه توسووط ) (lindahl, 2000در بخووش Spark
بر گير انجام شد ،با استفاده از روش  ،EFMEAاقدام اصوالحي
جهت توسعه سيسوتمهواي الکترونيوک و كواربرد بهينوه انوریي،
مطرح شد؛ در پوژوهش حاضور نيوا ،بوا اسوتفاده از هموين روش
( ،)EFMEAاقدام اصالحي براي كنترل آالیندههاي هوا ،صوت
و مصرف بهينه مواد و انریي در سالن رنگ كارخانه توليد خوودرو
تعریف شد .همچنين ،ریسکهاي ایمني و بهداشت شغلي حاصل
از فعاليتها و تجهياات در ساخت واحد موردنظر ،شناسوایي شود.

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،7شماره  ،31بهار و تابستان 3131

) (Jenings, 2008مطالعهاي دركارخانوه مهمواتسوازي ارتوش
رادفورد انجام داد و به این نتيجه رسويد كوه بوا اسوتفاده از روش
 ،EFMEAریسکهاي ایمني و بهداشت شغلي در فعاليوتهواي
این كارخانه شناسایي و قابل پيگيري هستند .در مطالعه دیگوري
كه  Jensenو همکاران انجام دادند ) ،(Jensen etal., 2001به
این نتيجه رسيدند كه  EFMEAیک روش كيفي براي ارزیوابي
پيامدهاي ایمني و بهداشت شغلي است و هدفش فوراهم كوردن
ابااري براي سهولت در كارهاي توليدي همراه بوا مالحظوههواي
ایمني و بهداشتي ميباشد .در تحقيوق حاضور نيوا كوه در سوالن
رنگسازي كارخانه ميهن خودرو انجام شده است ،این نتيجه بوه
دست آمد كه  EFMEAیک روش ارزیابي سوازمانیافتوه بوراي
شناسایي خطرهاي بالقوه ،برآورد سطوح ریسک و ارایه روشهاي
مدیریت ریسک ،براي كاهش اثر فعاليتهاي توسوعه بور انسوان
ميباشد )Ichang & Liang, 2009) .به این نتيجه رسيدند كه
صنعت رنگسازي بنا به ماهيت آن از نظر دانش مهندسي ایمني
داراي جایگاه ویژهاي است و در دسته صنایعي قرار ميگيرد كه از
نظر شاخ هاي وفور خطر و شدت حادثه بهعلت تنو فعاليتها،
گستردگي ،تراكم تجهياات ،عامل انساني در حود بواالیي اسوت.
(دشمن فنا یادي و همکاران )1381 ،نيا در پژوهش خود به ایون
نتيجه رسيدند كه در سالن رنگ كارخانه توليود خوودرو دو دسوته
خطر یا انریي از نظر اجراي راهکارهاي كنتورل در اولویوت قورار
دارند .دسته اول ،انریيهاي شيميایي هستند كه ممکن است بوه
پيامدهاي فاجعه بار مانند حریق و سرطان منجور شووند و دسوته
دوم ،انریيهایي كه به طور مکرر موجب بوروز حادثوه در سوالن
ميشوند .در نهایت ،پيشنهاد شده كه یک نظام جامع بر پایه یکي
از روشهاي شناسایي خطر براي مدیریت ریسوکهواي انسواني،
تجهياي ،توليد و محصوول برقورار و دورههواي آموزشوي بوراي
كاركنان برگاار شود .در تحقيق حاضر نيوا ایون توانمنوديهوا در
دستیابي به نتایج موا را یواري داده اسوت .همچنوين ،پيشونهاد
ميشود كه اینگونه تحقيقهوا بوهكموک متخصصوان در قالوب
جلسههاي متعدد در این زمينه انجام شود تا نتيجه دقيق و كامول
حاصل از اینگونه مطالعهها گورهگشواي مشوکالت فرآینودي در
صنایع واقع شده و در حداقل زمان و یا كمتورین هاینوه ممکون
انجام شود( .عدل و همکواران )1331،نيوا بوه ایون نکتوه اشواره
ميكنند كه مدیریت ریسک باید توسط تيمي متشکل از افراد ،بوا
تخص هاي مختلف انجام شود .ایون نکتوه در جریوان تحقيوق
مابور بسيار قابل لمس بود و در جهت رفع این مشکل از مشاوره
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كارخانه مورد مطالعه تجربه زیادي داشتند ،استفاده شده است.

جدول ( :)13برنامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی كارخانه تولید خودرو
راهکارهای تقلیل آثار سو طرح
استفاده از سيستمهاي پاالیشگري كه تغيير فصلي را مد نظر قرار ميدهند.
بررسيهاي دورهاي منظم از كورهها و مخازن گاز
استفاده از سيستمهاي كنترل گازهاي آالینده در خروجي از دودكش كورهها
استفاده از سيکلون یا فيلترهاي الکترواستاتيک خشک جهت غبارزدایي
آببندي نمودن در و پنجرههاي اتا كنترل براي جلوگيري از نفوذ گرد و غبار
مياان توليد ضایعات در هر فعاليت به حداقل ممکن كاهش یابد.
خودداري از اختالط مواد زاید معمولي ،بازیافتي و پسماندهاي خطرناك
بهجاي حاللهاي آلي از پراكنده سازها  dispersantاستفاده شود

استفاده از سقف كاذب در این سالن و پوشش فنها با ورقههاي فوالدي گالوانياه
بهرهگيري از روش Active niose control
سرویس و نگهداري مستمر دستگاهها بهمنظور كاهش سطح سر و صدا ناشي از كار
استفاده مداوم از وسایل حفاظت شنوایي (گوشيهاي ایمني) در مناطق پر صر وصدا
كنترل سر و صدا توسط دیوار اكوستيکي جاذب و مانع صوتي
طراحي و نصب مناسب كوره و رعایت فونداسيون صحيح
تنظيم سيستمهاي دوار جهت كاهش ارتعاش آنها
بهبود شرایط محيطي و ایجاد بستر مناسب محيط كار براي پرهيا از بروز حادثه.
پيگيري درمان پرسنل آسيب دیده از طریق طب صنعتي و اجتناب از حادثه تکراري
نظارت مداوم و مستمر بر كار كارگران
تهيه بهموقع وسایل حفاظت فردي و نظارت هر چه بيشتر استفاده از آنها
استفاده از ماسکهاي فيلتردار
استفاده از سيستمهاي غبارگير

تناوب پایش
 3ماه

واحد مسئول
واحد  HSEبا همکاري
كليه واحدها

آالینده
آلودگي هوا

مداوم

واحد  HSEبا همکاري
كليه واحدها

مواد زاید جامد

 3ماه

واحد  HSEبا همکاري
واحد مهندسي

آلودگي صوت

مداوم

واحد HSE

حواد شغلي و
ایمني

یادداشتها
ITCOH

1.

آهرستمنابع
حبيبي ،الف .1380 .ایمني كاربردي و شاخ هاي عملکرد در صنعت ،انتشارات فنآوران.
جوزي ،س .1388 . .ارزیابي و مدیریت ریسک ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران.
دشمنفنا یادي ،ف.؛ فرشاد . ،ا .؛ ارقامي ،ش .و حيدري ،م .ح .1381 .كاربرد روش  ETBAبهمنظور شناسایي و كنترل خطرها در سالن
رنگ یک كارخانه توليد خودرو ،فصلنامه سالمت كار ایران ،جلد  3شماره  ،2ص .12
سوراني ،م .و جمعگي ،ا .1383 .بررسي تحليلي روش  FMEAو معایب آن ،هشتمين كنگره ساالنه انجمن مهندسين متالوریي ایران.
عدل ،ج .؛ قهرماني ،ا .و نسل سراجي ،ج .1331 .ارزیابي ریسک در بخش شيرینسازي واحد تصفيه گواز پواالیش گواز ،مجلوه دانشوکده
بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشت ،سال سوم ،شماره ( 4پياپي .)12
نبهاني ،ن .1381 .ایمني وحفاظت فني ،مرسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدي.
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