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 چکیده

 انجوام  بوه  خوودرو  ميهن شركت در پاشيرنگ و رنگ سالن در شغلي بهداشت و ایمني هايریسک مدیریت برنامه هیارا هدف با تحقيق این
 0 در S2H و CO ،XNO ،2SO گوازي  هواي آالینوده  ميواان  خودرو، توليد رنگسالن در فرآیندها و هايتفعال شناسایي از پس .است هرسيد

 نيوا  گوایلن  بخوارات  .شود  گيوري اندازه ایستگاه 8 در صوت مياان و ایستگاه 4 در رنگ سالن هايدودكش خروجي در معلق ذرات ،ایستگاه
 تجایوه  روش بوا  شوغلي  بهداشوت  و ایمنوي  هواي جنبه ،همچنين گرفت. قرار بررسي مورد مستقيم تیقرا روش به گازیاب هايلوله وسيلهبه

 در وقوو   احتموال  در شودت  پوارامتر  سوه  ضورب  حاصل از ریسک اولویت عدد و شدند ارزیابي و شناسایي آن آثار و شکست حاالت وتحليل
 از برخوي  در XNO و CO مانند هوا هايآالینده غلظت كه است داده نشان تحقيق این نتایج .شد محاسبه بازیافت، امکان یا آلودگي گستره
 كه داد ننشا بردارينمونه هايایستگاه در صوت مياان گيرياندازه است. باالتر استاندارد یرمقاد با قایسهم در شده بردارينمونه هايایستگاه
 ppm 88/180 گوایلن  بخوارات  بوا  رنگ بخش كارگران شغلي مواجهه مياان باشد.مي ندارداستا حد از باالتر هاایستگاه این در صوت شدت
 در هوا جنبوه  از درصد 1 كه شد شناسایي رنگسالن در شغلي بهداشت و ایمني ریسک 22 باشد.مي رداستاندا حد از بيشتر كه شد گيرياندازه
 اولویت عدد باالترین باشند.مي باال ریسک سطح در هاجنبه از درصد13 و متوسط ریسک سطح در هاجنبه از درصد 82 پایين، ریسک سطح

 خطر مياان كاهش جهت آمده دستهب نتایج به توجه با است. سوزيآتش خطر دليلبه رنگ پخت هايكوره بخش به مربوط و 048 ریسک،
 .شودمي پيشنهاد استاندارد و مناسب فردي حفاظت وسایل از استفاده حرارت، درجه افاایش هشداردهنده سيستم نصب ،سوزيآتش
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 سرآغاز
 موجوب  بوار،،  صونایع  و هاكارخانه ایجاد و جوامع شدن صنعتي
 قورار  خوویش  هايساخته تهدید و خطر معرض در انسان كه شد
 نيماش بردكار شیافاا و يفناور شرفتيپ با .(1381 نبهاني،) گيرد
 يهوا طيمحو  در حوواد   بروز احتمال و سکیر ديتول روند آالت،
 شغلي بهداشت و ایمني ریسک ارزیابي است. یافته يفاون صنعتي
 بالفعل بينيپيش و خطر هايپتانسيل كيفي و كمي تحليل فرآیند
 یووا حساسوويت گوورفتن نظوور در بووا بووالقوه پووریريریسووک شوودن
 .(Muhlbauer, 2004) تاسو  آن پيراموني محيط پریريآسيب
 بخش در آن از حاصل نتایج و ریسک ارزیابي همطالع انجام نحوة

 مودیریت  برناموه  هیو ارا بور  ساایيبه و مهم تأثير ریسک مدیریت
 پاشوي رنوگ  و رنوگ  سوالن  در شوغلي  بهداشوت  و ایمني ریسک
 روش انتخوواب ،بنوابراین  داشوت.  خواهود  خوودرو  مويهن  شوركت 
 هم امروزه است. اهميت ایحا سيارب مطالعات انجام جهت مناسب
 خطرهوا  معورض  در نيوا  انسوان  آوريفن و علم پيشرفت با زمان

 فرآیندهاي و هاسيستم دقيق شناخت با كه گيردمي قرار بسياري
 از یکوي  نموود.  كنتورل  را هوا آن زیوادي  حود  توا  تووان مي كاري
 آثوار  و علول  و كار محيط بالقوه خطرها است قادر كه هایيروش
 آن از اسووت. FMEA روش ،كنوود ارزیووابي و شناسووایي را هوواآن
 یافوت  كواري  هواي محويط  در زیوادي  بوالقوه  هايخطر كهيیجا
 یوا  كنترل را هاخطر این توانمي روش این از استفاده با ،شودمي

 سوالن  در خطرهوا  شناسوایي  حاضر، پژوهش از هدف نمود. حرف
 کوار راه هیو ارا و FMEA روش با خودروسازي كارخانه یک رنگ
 روش هسوتند.  باال ریسک داراي كه است هایيخطر براي كنترل

FMEA حوواالت هووايروش موورثرترین و توورینرایووج از یکووي 
 از اسوتفاده  ماایواي  ترینمهم جمله از كه ستا آنها اثر و شکست

 بنودي اولویوت  جهوت  پویوا  و سيستماتيک روشي هیارا روش، این
 و )سووراني  باشود موي  كمي فاكتورهاي اساس بر شکست حاالت
 (.1383 جمعگي،

 هواي همطالعو  ،شوغلي  بهداشوت  و ایمني ریسک ارزیابي زمينه در
 تجایه هدف با پژوهشي است. شده انجام ایران و دنيا در مختلفي

 آن وظيفوه  كوه  گيور بور   Spark بخوش  در ریسک اثر تحليل و
 در است. شده انجام EFMEA روش به است، ماشين شستشوي
 راسوتاي  در اصوالحي  هواي اقودام  دهشو  توصيه موردنظر پژوهش
 انوریي  كواربرد  بواالنس  براسواس  الکترونيک هايسيستم توسعه
 تجایوه  زمينه در ،دیگري همطالع (.lindahl, 2000) گيرد انجام

 سوازي  مهموات  كارخانه در ریسک شکست حالت و آثار تحليل و
 روش كوه  دهدمي نشان نتایج است. گرفته صورت رادفورد ارتش

EFMEA شناسوایي  بوراي  سوازي آماده براساس كارخانه ینا در 
 پيدا توسعه هافعاليت سطح در هاریسک ارتباط و پيگيري اصولي،
 ساختار و اصول هدف با تحقيقي (.Jenings, 2008) است كرده
 گرفتوه  انجوام  دیسو در EFMEA یا ریسک اثر تحليل و تجایه
 بيارزیا كيفي روش یک EFMEA كه دهدمي نشان نتایج .است
 فوراهم  هودفش  و قصود  كوه  اسوت  توليد از حاصل ریسک پيامد
 باشود موي  توليودي  هواي شوركت  كار تسهيل براي ابااري كردن

(Jensen, et al., 2001). (1381 ،همکاران و یادي فنا شمن)د 
 یوک  رنگ سالن در خطرها كنترل و شناسایي به پژوهشي در نيا

 ،تحقيوق  این در پرداختند. ETBA روش به خودرو توليد كارخانه
 بوا  سوسس  شود.  شناسایي سيستم هر در موجود انریي منابع ابتدا

 انجوام  زموان  در كوه  مووانعي  اثربخشوي  ارزیوابي  و انریي تحليل
 سيسوتم  در انوریي  ناخواسته شدن رها از پيشگيري براي مطالعه
 راهکارهواي  آن از پوس  شودند.  ارزیوابي  هوا ریسک داشت، وجود

 نهایوت  در و شود  ارایوه  بواال  هايریسک كنترل براي پيشگيرانه
 بخوش  ریسوک  ارزیوابي  در .شود  ارزیوابي  خطرهوا  ثانویه ریسک
 ،همکواران  و عودل ) گواز،  پواالیش  گاز تصفيه واحد سازيشيرین
 نقو   و فرآینود  مهوم  خطرهوا  FMEA روش كموک  با (1331
 و نقو   وقوو   و بخوش  مهوم  مانده باقي مواد اجااي و هاهقطع

 ایون  در دادنود.  قورار  شناسوایي  موورد  را آن اثور  تحليل و تجایه
 در كوه  شد برآورد آنان سکیر و يیشناسا خطر مورد 08 ،تحقيق

 كواهش  بوه  مربووط  شوده  محاسوبه  سکیر نیترشيب ،انيم نیا
 هواي سيستم نق  و تصفيه واحد از قبل گاز حرارت درجه مياان
 (Ichang & Lan .اسوت  بووده  آموين  اتوانول  دي كننوده خنک

Liang, 2009)، اجرایووي ارزیووابي بووراي موودلي تحقيقووي در 
 رنوگ  سواخت  تأسيسوات  در كوار  ایمنوي  مودیریتي  هواي سيستم
 مرحلوه  چهوار  در ایمنوي  هواي بازرسوي  پرویه این در اند.هتپرداخ

 ميوان  از شوده  انتخواب  بوازرس  3 توسوط  رنگ ساخت تأسيسات
 و ایمنووي مشوواور مهندسووان كووه شوود، انجووام دولتووي بازرسووان

 دسوت به نتایج ،نهایت در بودند. سازينگر صنعت در هاايحرفه
 بازرسوان  ميوان  اخوتالف  و بود هم به مشابه بازرسان توسط آمده

 قواعود  از كوه  كورد  مشوخ   مطالعه این نتيجه باشد.مي حداقل
 .كرد استفاده توانمي دیگر صنایع در كار این در رفته كاربه
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 هاروش و مواد
 شناسوایي  منظوور هب خطرناك: دیزا مواد و پسماند شناسایی
 موورد  محل از خودرو ميهن كارخانه خطرناك دیزا مواد و پسماند
 توليودي  پسوماندهاي  كيفيت و منابع و آمد عملبه بازدید مطالعه
 یریتمود  نحووه  بررسوي  و تحليول  و تجایه از پس شد. شناسایي
 پسماندهاي بنديدسته و رنگ سالن در توليدي پسماندهاي فعلي

 شد. تعيين نهایي دفع روش یا یافتباز نظر از توليدي
 

 پارامترهاي تحقيق این در هوا: آلودگی سنجش هایآزمایش
 گيرياندازه S2H و CO ،XNO ،2SOمانند هوا آلودگي با مرتبط
 دقيق محل ابتدا فو ، پارامترهاي گيرياندازه براي شد.

 تعيين بردارينمونه براي هادودكش خروجي و بررسي هادودكش
 آبان در و 0تا 1 دودكش يخروج ایستگاه 0 در بردارينهنمو شد.

 به گيرينمونه براي نقاط هادودكش خروجي در شد. انجام 1331

 بودند. جریان مستقيم مسير طول در كه شد انتخاب حالتي
 قطر با متناسب منفر و بود خشک صورتبه بردارينمونه شرایط
 LANCOM دستگاه در فلو گيرياندازه شد. ایجاد دستگاه، پراپ

ш تغييرات به توجه با و شد انجام پيتوت لوله از استفاده با 
 حالتي در پيتوت استقرار محل دودكش، داخل در جریان سرعت
 قرار دودكش داخل جریان مستقيم معرض در پراپ كه بود

 جهت محافظ فيلتر برداري،نمونه هايپراپ روي گرفت.
 نقاط در شد. نصب دستگاه لداخ به غبار و گرد ورود از جلوگيري
 توسط خروجي گاز دماي و استاتيک فشار گيرينمونه

 هواي حجم تصحيح در كه شد گيرياندازه دستگاه سنسورهاي
 جدول در دستگاه این مشخصات شد. استفاده شده، بردارينمونه

 است. شده ارایه ،(1)

 

 گازها سنجش جهت LANCOM ш دستگاه مشخصات (:1) جدول
 گیریاندازه محدوده کیكتف قدرت

(ppm) 
 مورد هایآالینده

 سنجش

 دستگاه نام

2%± 0-2000 CO LANCOM 

ш 2%± 0-1000 NO 
2%± 0-100 NO2 
2%± 0-2000 2SO 
2%± 0-200 S2H 

 

 روش از محيط، هواي در كلي گردوغبار غلظت تعيين جهت
 با غبار و گرد گيرياندازه شد. استفاده گراویمتري بردارينمونه
 بردارينمونه .شد انجام SKC بردارنمونه پمپ دستگاه از استفاده
 و شد انجام 21 قطر با GF/A نو  از فایبرگالس فيلتر توسط
 استفاده مورد BIOSالکترونيکي كاليبراتور ،كاليبراسيون براي
 به مربوط شغلي تماس ضوابط با آمده دستبه نتایج و گرفت قرار

 این شد. مقایسه (1)كشور ايرفهح بهداشت فني كميته
 سالن 0 تا 1 هايدودكش خروجي در ایستگاه 4 در ،بردارينمونه
 شغلي تماس ارزشيابي شد. انجام خودرو ميهن كارخانه رنگ

 28 دماي در رنگ كابين در گایلن بخارات با پاشرنگ كارگران
 نمونه هواي حجم در دقيقه 2 مدت به و گرادسانتي درجه
 با گایلن مخصوص گازیاب هايلوله وسيله به يترلميلي111

 مدل پيستوني بردارينمونه پمپ و123شماره به 11-211گسترده
 گرفت. انجام مستقيم تیقرا روشبه یاپن ساخت 1111

  صوت، گيرياندازه براي صوت: آلودگی سنجش هایآزمایش

 صووتي،  منوابع  اساسبر گيرياندازه هايایستگاه دقيق محل ابتدا
 گيوري انودازه  .شد مشخ  صدا پيوستگي و انتشار پریود، اصله،ف

 انجوام  انگلستان، كشور ساخت CEL دستگاه توسط صوت مياان
 هايكوره فسفاته، عمليات )بخش ایستگاه 8 در بردارينمونه شد.

 بعودي  مرحلوه  به كار انتقال محل اداري، بخش سيسات،ات پخت،
 و رنوگ  و شويميایي  دمووا  انبوار  سيلركاري، بخش رنگ، سالن از

 دسوتگاه  ميکروفن جهت شد. انجام 1331 آذر در و ورودي( درب
 و Random صوورت بوه  اي،زاویه گونههيچ بدون صدا كاليبراتور
 تنظويم  زموين،  سطح از باالتر متر 2/1 فاصله در ميکروفن ارتفا 
 شود  داده قرار FAST حالت در ميکروفن دهيپاسخ وضعيت .شد
 ميکوروفن  روي محافظ پوشش گيري،اندازه دقت افاایش براي و

 سروصدا مياان برروي را محيط هواي جریانات تأثير تا شد نصب
 الکتریوک  كاليبراسويون  و اكوسوتيک  كاليبراسويون  دهود.  كاهش
 خطواي  بوا  dB114 در مرجوع  كاليبراتور و انجام راهکار براساس

dB1/1± فركانس توزین شبکه روي صوت ترازسنج .شد كاليبره 



 3131بهار و تابستان ، 31 ، شماره7 زیست، سالهای محیطپژوهش  311

A آمود.  دسوت به بررسي مورد هايایستگاه در نتایج و شد نظيمت 
 ،هاآالینده سنجش از آمده دستهب نتایج تحليل و تجایه منظوربه
 بوراي  هوا ميوانگين  آمواري  آزمون و توصيفي آمار هايشاخ  از

  شد. استفاده استاندارد با مقایسه
 این در :شغلی بهداشت ،ایمنی ریسك ارزیابی روش
 جهت تحقيق ادبيات بر مروري و پيشينه بررسي از پس ،مطالعه
 كارخانه، این در شغلي بهداشت و ایمني هايریسک بررسي
 و گرفت صورت خودروميهن كارخانه كاركنان با هایيمصاحبه
 هاكاربر، تکميل از پس ریسک مولد احتمالي عوامل از فهرستي

 به ومموس كارخانه یکسارچه مدیریت سامانه مستندات بررسي و
IMS  از بسته هايپرسشنامه تکميل با ،همچنين .شد مشخ 
 واحد در ریسک مولد منابع ترینمهم محيط در شاغل پرسنل

 در مرحله چند طي ها،پرسشنامه این .شد تکميل بررسي تحت
 هايرشته در متخصصان و كارشناسان مدیران، از گروهي اختيار
 آماري جامعه گرفت. قرار زیستمحيط و محيط بهداشت با مرتبط
 خودرو ميهن كارخانه مدیران و كارشناسان ،پژوهش این در

 تعيين براي تحقيق این در افراد این زیاد تعداد به توجه با بودند.
 شد. استفاده ساده تصادفي گيرينمونه روش از الزم نمونه تعداد
 نقاط در آزمونپيش عنوانبه پرسشنامه تعداد ابتدا ،منظور این به
 احتساب با ،سسس شد. تکميل مطالعه مورد منطقه تلفمخ

 با الزم هاينمونه تعداد درصد، 3 خطاي و 31 اطمينان ضریب
 صورتبه ((Asafou-Ajaee, 2002 «كوكران» رابطه از استفاده
  شد: محاسبه زیر

 

(1) 
0/03

(0/231)2 (90)2

s2

s2 t2
     49 48/0249≈ =نفر = n  

 

 درصد= برحسب مطالعه خطاي، s2 واریانس= رابطه: این در كه
d اطمينان= ضریب و t باشد.مي 

 از مركوب  ،11پرسشونامه  عنووان  تحت ايپرسشنامه ،منظوربدین
 از تعودادي  شود.  تکميول  و توزیوع  نفر 11 بين و تنظيم سوال 43

 بودن مخدوش دليلبه دقيق بررسي و مطالعه از پس هاپرسشنامه
 تحليول  جهوت  پرسشونامه  عودد  41 تعوداد  درنهایت و شد حرف
 ترینبيش كهاین به باتوجه گرفت. قرار استفاده مورد نتایج يینها
 و گيورد موي  صوورت  رنگ سالن در كارخانه این در خطر و هحادث

 واحود  ایون  بنوابراین  ،باشود موي  بيشوتر  نآ پریريسيبآ پتانسيل
 از پوس  ،بعود  مرحلوه  در شد. انتخاب مطالعه مورد بخش عنوانبه

 معيوار  هور  در و اجورا  FMEA مودل ، هاریيسک ترینمهم تعيين
 .شد مشخ  روش این با هاریسک بندياولویت

FMEA ،براي سيستماتيک و یافتهسازمان ریسک ارزیابي روش 
 مدیریت راستاي در ریسک سطح برآورد و بالقوه خطرها شناسایي
 ایون  بوه  اسوت.  قبوول  قابول  سوطح  یک به آن كاهش و ریسک
 كارخانوه  رنگ سالن فرآیندها و هافعاليت شناسایي از پس ،منظور
 و شناسوایي  رسوان آسويب  بوالقوه  عوامول  و خطرها ،خودرو توليد
 احتموالي  پيامودهاي  و وقوو   احتمال اثر، شدت به توجه با سسس
 بنودي طبقوه  و ارزیوابي  كوار  تجهيواات،  و انسوان  بور  آن مواجهه
 انجوام  مراحل ،(1) نمودار در .(1380 )حبيبي، شد انجام هاریسک
 است. شده هیارا تحقيق این در ریسک ارزیابي همطالع

 د وواات خط توليور یک از تجهيوراي هوي ریسک، بوجهت ارزیاب

هوواي تجهيوا، عملکوورد،  تکميول شوود. سوتون   FMEAكواربر،  
آلودگي ناشي از فعاليت تجهيا و پيامد آن آلودگي نيا در كاربر، 

شدت اثر، احتمال وقو  و گستره آلودگي یوا   هايوارد شد. ستون
تکميل و عدد اولویت  FMEA هايامکان بازیافت برطبق جدول

 . ها محاسبه شدآن RPNریسک موسوم به 

 گانه انجام این فرآیند در ادامه ذكر شده است:هاي دهمرحله
هااا و آرآینااد اول: شااناخت تجهیاا ات، عملکاارد آن گااام

 كارخانه

 حالات  شناساایی  بارای  آکاری  وآاان ط ایجاد دوم: گام

 بالقوه شکست

 شکست حالت بالقوه اثر سوم: نوشتن گام

 اثر برای هر شدت درجه تعیین چهارم: گام

ریسووک ایمنووي و شوودت، ميوواان اهميووت و جوودي بووودن پياموود 
حاصول از جنبوه و ميواان تخریوب ایجواد شوده        بهداشت شوغلي 

ره از آن منظوور مقایسوه ميواان آلوودگي منتشو     باشد كه بدینمي
تجهيا با استانداردهاي مربوطه صورت گرفت. امتيواز مربووط بوه    

 ( تعيين شد. 2این پارامتر با توجه به جدول )
شکسات :   حالات  هار  برای وقوع درجه پنجم: تعیین گام

ایمنوي و  منظور از احتمال وقو ، تواتر زماني بروز جنبوه ریسوک   
ياز مربووط بوه   باشد كه امتو پيامد ناشي از آن مي بهداشت شغلي

 (، تعيين شد. 3این پارامتر با توجه به جدول )
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 های مدیریت ریسك جهت كنترل، كاهش، حذف یا انتقال ریسكه برنامهارای

 

 هاگیری آالیندهآوری اطالعات پایه، شناسایی و اندازهجمع

 

 FMEAهای و طراحی آرم سالن رنگ هاینی و بهداشت شغلی ناشی از آعالیتهای ایمشناسایی جنبه

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

 

 كنترلی و ارزیابی ریسك ثانویه هایارایه اقدام

 تعیین محدوده مطالعاتی

 

 د قوانین ایمنی و بهداشتیبررسی ال امات ایمنی و بهداشت شغلی مربوط به ایجا

 

 

 خودرو تولید كارخانه رنگ سالن در شغلی بهداشت و ایمنی ریسك ارزیابی مطالعات انجام مراحل (:1) نمودار

 

 (1331ماخذ )جوزی،  شدت بندی رتبه (:2) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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

 اه اتفا  بيافتد(رخداد متحمل و متوسط )امکان دارد در طول م 3

 رخداد كم مقدار )امکان دارد در طول سال یکبار اتفا  بيافتد( 2

 سال یکبار اتفا  بيافتد( 11رخداد غير ممکن و بعيد )امکان دارد در هر  1

 امتیاز شدت شرح شدت

 1 منابع زیاد بسيار مصرف یا الفات /بالقوه مخرب مضریا بسيار  شدید

 4 منابع زیاد مصرف یا اتالف /باشدنمي بالقوه مخرب اما مضر جدي

 3 منابع متوسط مصرف یا اتالف /مضر نسبتاً متوسط

 2 منابع كم مصرف یا اتالف /دارد ضرر براي كم پتانسيل خفيف

 1 منابع ناچيا مصرف یا فاتال /باشدمي كردن نظرصرف قابل و ناچيا ضرر ناچيا ضرر
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 بازیاآت امکان یا آلودگی گستره درجه تعیین ششم: گام

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

 

  (: رتبه بندی گستره آلودگی4) جدول

 (1331ماخذ )جوزی، 
 گستره آلودگی امتیاز

 1 ايمنطقه

 4 در سطح پرویه

 3 در سطح كارگاه

 2 در سطح واحد

 1 كاريدر سطح ایستگاه

 

  بندی امکان بازیاآت(: رتبه5) جدول

 (1331ماخذ )جوزی، 
 امتیاز گستره آلودگی

 1 ايمنطقه

 4 در سطح پرویه

 3 در سطح كارگاه

 2 در سطح واحد

 1 در سطح ایستگاه كاري

 

 برای هر حالت شکست RPNمحاسبه  :گام هفتم

  و  = عدد الویت ریسکاحتمال وق ×امکان بازیافت  ×شدت 
  احتمال وقو  = عدد الویت ریسک ×گستره آلودگي  ×شدت 
 و سطح ریسك تعیین حداطمینانهشتم:  گام

ها ها و سسس انحراف معيار آنRPNمنظور، ابتدا ميانگين بدین
  شرح ذیل محاسبه شد:به

 

(2)  
 

(3)  
 

 

 ارایه اقدام كنترلی جهت حذف یا كاهش حالت :گام نهم

 شکست بالقوه دارای خطرپذیری باال

ناشی از حذف و یا كاهش  RPNمحاسبه مجدد  :گام دهم

 حالت شکست )ارزیابی ثانویه ریسك(

 

 هایاآته
در سيسوتم   وضعیت آعلی مدیریت پسماند:نتایج حاصل از 

حاضور  فعلي مدیریت پسماند، تعداد پرسنل خدماتي كوه در حوال  
هواي مختلوف   را از قسمت آوري و حمل پسماندهامسئوليت جمع

 81عهده دارنود. در مجموو    سالن، واحدهاي اداري و رستوران به
اي از وضوعيت فعلوي مودیریت    باشند. خالصهشيفت مي 3نفر در 

 .(، آمده است0پسماند در سالن رنگ در جدول )
 

 رنگ سالن در تولیدی پسماندهای آعلی یریتمد نحوه (:6) جدول

 پسماند اج اء بازیاآت امکان آعلی مدیریت نحوه پسماند نوع

 غرا ماندهباقي شده، مصرف التحریر لوازم مصرف، یکبار ليوان كاغر، بلي زباله هايسطل اداري

 تمياكاري دستمال غرا، مانده باقي مصرف، باریک ظروف بلي زباله هايسطل رستوران

 شيميایي، مواد به آغشته ماسکينگ ،سمباده مشمع، كارتن، پارچه، انوا  بلي زباله هايسطل فرآیندي
 مواد به آغشته مستعمل لباس و ایمني اقالم

 تعویضي هواي فيلترهاي شيميایي،مواد به آغشته مشمع كارتن، پارچه، انوا  بلي زباله هايسطل تمياكاري

 رنگ و PVC مانند شيميایيمواد مانده باقي بلي  انتقال و بشکه در آوريجمع لجن

 لجن دپوي محل به فروشقابل

 اقالم اداره مياني، انتقال ایستگاه
 مازاد

 تعميرات داغي و یالت رنگ، تينر، بشکه، انوا  بلي
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 و ایمون  نوا  بسويار  موواد  هواي مخلووط  تهيوه  و جایيهجاب طریقه
 در افوراد  سواني آ بوه  و اسوت  كار محيط بهداشت اصول برخالف
 هواي سيسوتم  .گيورد مي قرار استنشاقي و پوستي مواجهه معرض
 شيميایيمواد حاوي ظروف هستند. مدناكارا عمولم طور به تهویه
 كون خشوک  هواي كوره هستند. ایمني میعال و مناسب درب فاقد

 هوا نآ درب كوردن  باز و هستند خروجي فاقد فایبرگالس قطعات
 فاقود  افوراد  شوود. موي  هوا حوالل  بخوارات  زدن بيورون  به منجر

 چشم، تحریک به منجر گایلن بخارات هستند. مناسب تجهياات
 در ناهمواهنگي  لوودگي، آخواب هيجان، گيجي، بيني، گلو، پوست،
 بوه  باتوجوه  شوود. موي  درماتيت و درددل استفراغ، تهو ، حركات،
 حود  از بيشوتر  رنوگ  بخوش  كوارگران  مواجهه مياان ،(8) جدول

 مجازاست.

 با رنگ كارگربخش شغلی مواجهه می ان :(1) جدول

 گ یلن بخارات
 ههمواج قدارم

ppm 

 شغلی تماس مجاز حدود

TWA STEL /C 

88/180 111 111 
 

 موورد  رنوگ  سالن دودكش از خروجي گازهاي مياان ،(8) جدول
 را اسوتاندارد  بوا  شوده  گيوري اندازه مقادیر مقایسه و بردارينمونه
 از خروجوي  گازهواي  ميواان  بودن باال عمده دليل دهد.مي نشان

 موقوع  بوه  تعووی   یا تعمير عدم ،هاتگاهایس برخي در هادودكش
 باشد.مي معيوب هايهقطع

 رنگ سالن هایدودكش از خروجی گازهای می ان (:3) جدول

 CO برداریمحل نمونه

gr/kwh 
xNO 

gr/kwh 
2SO 

ppm 

S2H 

ppm 

 11/1 81/200 13/11 12/8 1 دودكش خروجي

 41/1 81/201 13/11 14/8 2 دودكش خروجي

 01/0 01/410 11/0 11/11 3دودكش خروجي

 01/4 11/383 14/3 11/13 4 دودكش خروجي

 01/10 01/388 14/2 21/1 1 دودكش خروجي

 01/3 11/288 18/3 31/3 0 دودكش خروجي

 21/8 11/811 11/8 11/4 مجاز حدود
 

 رنوگ  سوالن  در معلق هايهذر تراكم گيرياندازه، (3) جدول در
 مشواهده  معلوق  ذرات توراكم  مجواز  حد و خودرو ميهن كارخانه

 بورداري نمونه هايمحل در گيري،اندازه از حاصل نتایج .شودمي
 بوا  مقایسوه  در معلوق  ذرات تراكم مياان كه دهدمي نشان شده

 در شوده  بورداري نمونه موارد كليهدر (3mg/m 11) آن استاندارد
 بود. استاندارد و مجاز حد

 

 (: می ان تراكم ذرات معلق9) جدول
می ان تراكم ذرات معلق  بردارینمونهمحل 

(3mg/m) 

 3/4 1، 4، 1دودكش

 8/3 2دودكش 

 8/3 3دودكش 

  3/2 0دودكش 

 11 حدمجاز تراكم ذرات معلق
 

 سانجش  هاای ایساتگاه  در صوت می ان سنجش نتایج

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

 عموده  دليول  دهد.مي نشان را رداستاندا با مقایسه و رنگ سالن
 تعميور  و بازرسوي  عودم  هوا، ایسوتگاه  برخوي  در صوت باالبودن

 عدم و هاهقطع موقعبه كاريروغن عدم فرسوده، قطعات موقعبه
 آن انتشوار  مسوير  در صووت  كنترل براي حفاظ هايور  نصب
 در صووت  كواهش  به نسبت ویژه طوربه باید بنابراین، باشد.مي
 كرد. اقدام صوت مناسب ایاوالسيون طریق از هاایستگاه این

ارزیابي ریسک كليه  نتایج حاصل از ارزیابی ریسك:
هاي سالن رنگ كارخانه ميهن خودرو با هدف مدیریتي فعاليت

ها، كاهش خطر انجام پریرفت. براي این منظور، كليه فعاليت
ها فرآیندها و تجهياات در این واحد بررسي شد و فهرست آن

 RPN = 03/132ها، RPNبا محاسبه ميانگين ه شد. تهي
و سسس با  عنوان حد اطمينان یا شاخ  ریسک تعيين شدبه

مياان  (،= σ 41/121ها )استفاده از انحراف معيار داده
 (X- σشدگي به چپ )و پخش (X+ σشدگي به راست )پخش
 بنابراین، عددحول مقدار ميانگين محاسبه شده و  RPNمقادیر 
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 رنگ سالن در صدا تراز (:11) دولج

 (dB) استاندارد Leq(dB) ایستگاه ردیف

 81 8/32 فسفاته عمليات بخش 1

 81 3/38 پخت هايكوره 2

 81 8/38 تأسيسات 3

 81 0/82 اداري بخش 4

 81 2/31 رنگ سالن از بعدي مرحله به كار انتقال محل 1

 81 1/30 سيلركاري بخش 0

 81 3/31 رنگ و يشيميایمواد انبار 8

 81 0/81 ورودي درب 8
 

 حود  عنوانهب 22/81عدد و ریسک يباال حد عنوانهب را 14/314
 انجوام  آماري محاسبات به توجهبا شد. گرفته درنظر ریسک پایين
 22/81 از ترپایين هايRPN مطالعه، مورد سيستم شرایط و شده
 در 14/314 تووا 22/81 بووين هووايRPN و اسووت غيربووارز جنبووه
 بعودي  اولویوت  در تجدیودنظر  نيازمنود  و نيسوت  مناسب وضعيت
 و اسوت  بوارز  جنبوه  داراي 14/314 از باالتر هايRPN اما است.
 تعيوين  اقدام كارگيريهب با تا گيرد قرار بهبود اول اولویت در باید
 توري پوایين  مقدار به بعد هايماه براي RPN شاخ  مقدار شده
 بر آن تأثير و رنگ سالن شغلي شتبهدا و ایمني وضعيت و برسد

 آثوار  همچنوين  یابود؛  ارتقوا  بواالتري  سوطح  بوه  كارخانه كاركنان
 یابوود. كوواهش سووالن ایوون در بهداشووتي و ایمنووي هووايریسووک
 ،بنوابراین  باشود. موي  ،(11) جدول صورت به هاریسک بنديطبقه
 و RPN شواخ   از اسوتفاده  بوا  كوه  ریسوک  سطح تعيين جهت
 22/81 از تر پایين هايریسک .گرفت انجام اهداده معيار انحراف

(X- σ،) یوا  پوایين  ریسوک  سطح Low،  از بواالتر  هواي ریسوک 
14/314 (X+ σ،) یا باال ریسک سطح High بين هايریسک و 
 درنظور  Medium یوا  متوسوط  ریسوک  سطح 14/314 تا 22/81

 ثانویووه و اوليووه ریسووک ارزیووابي ،(11) جوودول در شوود. گرفتووه
 قورار  بررسوي  مورد خودرو ميهن كارخانه در رنگ سالن هايجنبه
 گرفت.

 EFMEA در ریسك حدود بندیدسته (:11) جدول

 ریسك حدود ریسك نوع ردیف

 RPN = < 22/81 (L) پایين هايریسک اول دسته

 22/81 RPN > = < 14/314 (M) متوسط هايریسک دوم دسته

 14/314 < RPN (H) باال هايریسک سوم دسته

 

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

 ایون  بوه  مربووط  RPN باشود. مي پخت هايكوره در سوزيآتش
 هواي ریسوک  دسوته  در كه است شده ارزیابي 048 ،ریسک جنبه
 صووورت در یعنووي اسووت، 3 برابوور تشوود رتبووه دارد. قوورار بوواال
 ابيارزی زیاد اثر شدت رنگ، سالن پخت هايكوره در سوزيآتش
 احتموال  عنوي ی اسوت،  3 برابور  وقوو   احتموال  رتبوه  اسوت.  شده
 ارزیوابي  باال صورتبه رنگ، سالن پخت هايكوره در سوزيآتش
 بدین و است شده گرفته درنظر 8 آلودگي، گستره رتبه است. شده

 باشود. موي  زیواد  انتشار دامنه حادثه، وقو  صورت در كه معناست
 پوایين  صورف  بيشوتر  باید ترليكن و اصالحي هاياقدام ،بنابراین
 در احتمووالي سوووزيآتووش علووت كشووف و شوودت رتبووه آوردن
 متوسوط  سطح به جنبه این ریسک اولویت عدد تا شود پختكوره
 خودرو ميهن رنگ سالن در اصوالً كه جایي نآ از برسد. پایين یا

 و باشود موي  رنوگ  پخت هايكوره از استفاده با كار اعظم بخش
 توليود  گرادسانتي درجه 1281حدود دمایي ادهاستفمورد هايكوره
 است. بخش این به مربوط هاریسک باالترین بنابراین، كندمي

مربوط به بخارات  RPNهاي پخت، هاي دیگر كورهدر فعاليت
ارزیابي شده است كه در دسته  343ها عدد خارج شده از كوره

لودگي هاي باال قرار دارد. رتبه احتمال كشف یا گستره آریسک
، ارزیابي شده و بدین مفهوم است كه احتمال 8برابر با عدد 

هاي جاري باالست. رتبه احتمال وقو  آن كشف توسط كنترل
است، یعني احتمال انتشار آلودگي مربوطه باال  8برابر با عدد 

ارزیابي شده است  8باشد. رتبه شدت اثر انتشار آلودگي، عدد مي
ت انتشار آلودگي به هوا، تأثير و بدین مفهوم است كه در صور

باشد. جهت كاهش مياان خطر آالینده بر انسان باال مي
حرارت، نصب سيستم هشداردهنده افاایش درجهسوزي آتش

استفاده از وسایل حفاظت مرزي مناسب و استاندارد، جهت كنترل 
 و جهت كنترل بخارهاي مناسب اده از پوششواستف دماي محيط
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 خودرو تولید كارخانه رنگ سالن در اولیه هایریسك یابیارز (:12) جدول
حوادث و خطرات  نوع آعالیت

 احتمالی

 ارزیابی ریسك ثانویه ارزیابی ریسك اولیه پیامدهای ناشی

شدت 

 اثر

 احتمال

 وقوع

گستره 

 آلودگی

RPN  سطح

 ریسك

شدت 

 اثر

 احتمال

 وقوع

گستره 

 آلودگی

RPN  سطح

 ریسك
انبار مواد شيميایي و 

 رنگ
 L 3 2 4 24 L 01 4 3 1 تخریب اموال، سوختگي سوزيآتش

هاي پوستي، سرطان، بيماري تماس با تركيبات شيميایي
 عفونت

3 4 1 01 L 2 2 2 8 L 

 M 3 3 4 30 L 111 1 1 4 شکستگي، نق  عضو سقوط از ارتفا 

عمليات فسفاته و 
 سيلركاري

 M 3 3 4 30 L 111 1 1 4 و ميرعضو و مر،نق  سقوط از ارتفا 

 L 2 3 4 24 L 30 4 3 3 جراحت، شکستگي سقوط اشياء

 H 4 1 8 141 M 448 8 8 8 هاي ریويبيماري استنشا  بخار رنگ و حالل

انتقال كار به مرحله 
 بعدي از سالن رنگ

 L 3 3 2 18 L 41 3 3 1 خطر مر، و صدمه شدید سقوط محصول و مواد اوليه

 دود ناشي از احترا 
 آالتماشين

 M 4 3 3 30 L 121 1 0 4 هاي ریويبيماري

 M 3 3 4 30 L 111 1 1 4 شنوایيكاهش سر و صدا

برخورد با وسایل و بارهاي 
 معلق

شکستگي، جراحت، صدمه 
 متوسط

2 4 1 41 L 2 2 4 10 L 

 H 0 0 8 212 M 048 8 3 3 مر، سوختگي سوزيآتش هاي پختكوره

هاي بيماري گرمازدگي، دماي محيط
 پوستي

0 0 4 144 M 4 4 2 32 L 

 هاي ریوي، پوستي وبيماري بخارخارج شده از كوره
 سرطان

8 8 8 343 H 4 1 0 121 M 

خدمات عمومي 
 )تأسيسات(

 L 2 3 2 12 L 01 3 1 4 گرفتگيبر  الکتریسيته

 M 4 4 4 04 L 30 0 4 4 عضالني و اسکلتي بيماري حمل و نقل نادرست

 M 2 4 3 24 L 111 1 1 4 جراحت و صدمه به اموال رفتن اباار كاردر

 تعميركار
آالت و ماشين

 تجهياات

گيركردن اعضاء بين قطعات 
 دستگاه

 M 3 4 1 01 L 181 0 0 1 شکستگي و صدمات شدید

 M 2 4 4 48 L 134 8 8 4 صدمه و جراحت متوسط دررفتن لوازم و اباار كار

بخش اداري و 
 مدیران

 L 1 1 1 1 L 30 4 3 3 كاهش بينایي شنایي نامناسبرو

 M 1 1 3 3 L 82 0 4 3 تخریب اموال، سوختگي سوزيآتش

كنترل عمليات 
 توسط كارشناس

 M 1 2 2 4 L 31 0 1 3 جراحت و خونریاي تماس با سطوح تيا

 M 2 2 3 12 L 30 0 4 4 كاهش شنوایي سر و صدا

 

 هواي لباس عایق، مناسب پوشش از استفاده هاكوره از شده خارج
 نصوب  روزانوه،  هواي بازرسوي  و كنترل ایمني، افاایش ضدحریق،
 تورین مهوم  كوه  هوا كوره از پس .شودمي پيشنهاد كنترلي دوربين
 بخوار  استنشوا   RPN باشوند، موي  سوزيتشآ كننده ایجاد مولد
 448 عودد  سويلركاري،  و فسفاته عمليات به مربوط حالل و رنگ

 رتبوه  دارد. قورار  بواال  هواي ریسوک  دسته در و است شده ارزیابي
 معناسوت  بودین  و است شده ارزیابي 8 عدد با برابر وقو  احتمال

 عمليوات  به مربوط حالل و رنگ بخار استنشا  وقو  احتمال كه
 ارزیوابي  8 عودد  شودت  رتبوه  باالست. كمي سيلركاري و فسفاته
 دگيآلوو  انتشوار  اثور  شودت  وقوو ،  صوورت  در یعنوي  است، شده

 گستره رتبه شود.مي انسان به شدید زیان سبب و است خطرناك
 متناسب اصالحي اقدام ،بنابراین است. شده ارزیابي 8 نيا آلودگي

 و ایمنوي  جنبوه  ایون  ریسوک  اولویوت  عودد  توا  گيرد صورت باید
 استنشوا   جهت یابد. كاهش پایين، یا متوسط سطح به بهداشتي

 لبواس  از اسوتفاده  مناسوب،  ماسک از استفاده حالل و رنگ بخار
 بوردن  بوين  از و كواهش  بوراي  كوار  بهداشتي قوانين طبق ایمن
 .شودمي پيشنهاد ریسک

 

 گیرینتیجهبحث و 
 و شکسوت  حالت تحليل و تجایه روشرب تکيه با ،تحقيق این در
 بهداشوت  و ایمنوي  ریسوک  بوارز  هواي جنبه (EFMEA) آن اثر

 شووركت يپاشوورنووگ و رنووگ سووالن فعاليووت از ناشووي شووغلي
 هواي جنبوه  اوليوه  ارزیوابي  .شد بنديرتبه و شناسایي خودروميهن
 كنترل و كاهش حرف، جهت هایيروش كارگيريبه لاوم ریسک



 3131بهار و تابستان ، 31 ، شماره7 زیست، سالهای محیطپژوهش  311

 بوه  توجه با .نمود مشخ  را شغلي بهداشت و ایمني هايریسک
 هوایي حول راه یافتن است، پایدار توسعه اصلي محور انسان كهاین
 نظور بوه  ضوروري  اموري  هوا دهآالینو  كواهش  و حرف راستاي در
 از جلووگيري  هودف  بوا  هایيشيوه بردن كاربه ،همچنين .رسدمي

 راستاي در كه است ليیمسا از منابع حد از بيش مصرف و اتالف
 توجوه  آن به بایدمي شغلي بهداشت و ایمني هايریسک مدیریت
 مناسوب  راهکارهواي  هیو ارا بوا  یسکر مدیریت .شود مبرول ویژه
 حفوظ  سمت به را وضعيت تواندمي سازماني هر ایطشر به توجهبا
 بوا  نمایود.  هدایت پيشگيرانه هاياقدام و سالم محيط نگهداري و

 نوو   بوا  متناسوب  الزم، اصالحي و كنترلي هاياقدام دیدگاه این
 و ایمنوي  ریسوک  پتانسويل  از كوه  انجام حال در فرآیند و فعاليت
 نتوایج  طبوق  .دشو  پيشونهاد  بوود  برخوردار باالیي شغلي بهداشت
 FMEA، 22 روش بوه  شوغلي  بهداشوت  و ایمني ریسک ارزیابي
 پوایين،  اولویت با ریسک 1 كه گرفت قرار شناسایي مورد ریسک
 .باشود مي باال اولویت با ریسک 3 و متوسط اولویت با ریسک 18
 82پوایين  ریسوک  سوطح  در هوا جنبه از درصد 1 ،دیگر عبارتبه

 هوا جنبه از درصد 13 و توسطم ریسک سطح در هاجنبه از درصد
 بررسووي از حاصوول نتووایج گرفتنوود. قوورار بوواال ریسووک سووطح در

 دهدمي نشان هافعاليت شغلي بهداشت و ایمني ریسک هايجنبه
 روشنایي به مربوط 30 با برابر ریسک اولویت عدد ترینپایين كه

 عدد باالترین همچنين، است. مدیران و اداري بخش در نامناسب
 در سووزي آتوش  بوه  مربووط  048 بوا  برابور  اوليوه  سکری اولویت
 و اصوالحي  هواي اقودام  آن بوراي  كوه  باشود مي پخت هايكوره

 عودد  بوه  اصوالحي  هواي اقدام انجام از پس و شد تعریف كنترلي
 ایون  در كوه  يهایاقدام جمله از یابد.مي تقليل 212 ثانویه ریسک
 بوا  مسوتمر  طارتبوا  و آزمایشي مانورهاي داد، انجام توانمي مورد
 اعداد كاهش جهت اصالحي اقدام جمله از باشد.مي H.S.E واحد

 و زمينه این در باال هايریسک سطح آمدن پایين و اوليه ریسک
  است. شده پيشنهاد ،(13) جدول در پایش هايزمان نيا
 Spark بخووش در (lindahl, 2000) توسووط كووه تحقيقووي در

 اصوالحي  اقدام ،EFMEA روش از استفاده با شد، انجام گيربر 
 انوریي،  بهينوه  كواربرد  و الکترونيوک  هواي سيسوتم  توسعه جهت
 روش هموين  از اسوتفاده  بوا  نيوا،  حاضور  پوژوهش  در شد؛ مطرح

(EFMEA)، صوت هوا، هايآالینده كنترل براي اصالحي اقدام 
 خوودرو  توليد كارخانه رنگ سالن در انریي و مواد بهينه مصرف و

 حاصل شغلي بهداشت و ایمني هايسکری ،همچنين شد. تعریف
 شود.  شناسوایي  نظر،مورد واحد ساخت در تجهياات و هافعاليت از

(Jenings, 2008) ارتوش  سوازي مهموات  دركارخانوه  ايمطالعه 
 روش از اسوتفاده  بوا  كوه  رسويد  نتيجه این به و داد انجام رادفورد

EFMEA، هواي فعاليوت  در شغلي بهداشت و ایمني هايریسک 
 دیگوري  مطالعه در .هستند پيگيري قابل و شناسایي رخانهكا این
 به ،(Jensen etal., 2001) دادند انجام همکاران و Jensen كه
 ارزیوابي  براي كيفي روش یک EFMEA كه رسيدند نتيجه این

 كوردن  فوراهم  هدفش و است شغلي بهداشت و ایمني پيامدهاي
 هواي هحظو مال بوا  همراه توليدي كارهاي در سهولت براي ابااري
 سوالن  در كوه  نيوا  حاضور  تحقيوق  در .باشدمي بهداشتي و ایمني
 بوه  نتيجه این است، شده انجام خودرو ميهن كارخانه سازيرنگ
 بوراي  یافتوه سوازمان  ارزیابي روش یک EFMEA كه آمد دست

 هايروش ارایه و ریسک سطوح برآورد بالقوه، يخطرها شناسایي
 انسوان  بور  توسوعه  هايليتفعا اثر كاهش براي ریسک، مدیریت

 كه رسيدند نتيجه این به ((Ichang & Liang, 2009 .باشدمي
 ایمني مهندسي دانش نظر از آن ماهيت به بنا سازيرنگ صنعت
 از كه گيردمي قرار صنایعي دسته در و است ايویژه جایگاه داراي
 ها،فعاليت تنو  علتبه هحادث شدت و خطر وفور هايشاخ  نظر

 .اسوت  بواالیي  حود  در انساني عامل تجهياات، تراكم گي،گسترد
 ایون  به خود پژوهش در نيا (1381 ،همکاران و یادي فنا دشمن)

 دسوته  دو خوودرو  توليود  كارخانه رنگ سالن در كه رسيدند نتيجه
 قورار  اولویوت  در كنتورل  راهکارهاي اجراي نظر از انریي یا خطر
 بوه  است ممکن كه ندهست شيميایي هايانریي ،اول دسته .دارند

 دسوته  و شووند  منجور  سرطان و حریق مانند بار فاجعه پيامدهاي
 سوالن  در حادثوه  بوروز  موجب مکرر طور به كه هایيانریي ،دوم
 یکي پایه بر جامع نظام یک كه شده پيشنهاد ،نهایت در شوند.مي
 انسواني،  هواي ریسوک  مدیریت براي خطر شناسایي هايروش از

 بوراي  آموزشوي  هواي دوره و برقورار  محصوول  و توليد تجهياي،
 در هوا توانمنودي  ایون  نيوا  حاضر تحقيق در شود. برگاار كاركنان
 پيشونهاد  ،همچنوين  اسوت.  داده یواري  را موا  نتایج به یابيدست
 قالوب  در نمتخصصوا  كموک بوه  هوا تحقيق گونهاین كه شودمي
 مول كا و دقيق هنتيج تا شود انجام زمينه این در متعدد هايهجلس

 در فرآینودي  مشوکالت  گشواي گوره  هاهمطالع گونهاین از حاصل
 ممکون  هاینوه  كمتورین  یا و زمان حداقل در و هشد واقع صنایع
 اشواره  نکتوه  ایون  بوه  نيوا  (1331،همکواران  و عدل) شود. انجام
 بوا  افراد، از متشکل تيمي توسط باید ریسک مدیریت كه كنندمي

 تحقيوق  جریوان  در نکتوه  ایون  شود. انجام مختلف هايتخص 
 مشاوره از مشکل این رفع هتج در و بود لمس قابل بسيار مابور
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  .است هشد استفاده ،داشتند زیادي هتجرب مطالعه مورد كارخانه از بورداري بهوره  در كوه  الکترونيوک  و مکانيک شيمي، نمهندسا
 

 خودرو تولید كارخانه شغلی بهداشت و ایمنی مدیریت برنامه (:13) جدول
 آالینده ولئمس واحد پایش تناوب طرح سو آثار تقلیل هایارراهک

 دهند.مي قرار نظر مد را فصلي تغيير كه پاالیشگري هايسيستم از استفاده

 گاز مخازن و هاكوره از منظم ايدوره هايبررسي

 هاكوره دودكش از خروجي در آالینده گازهاي كنترل هايسيستم از استفاده
 غبارزدایي جهت خشک الکترواستاتيک فيلترهاي یا سيکلون از استفاده

 غبار و گرد نفوذ از جلوگيري براي كنترل اتا  هايپنجره و در نمودن بنديآب

 همکاري با HSE واحد ماه 3
 واحدها كليه

 هوا آلودگي

 یابد. كاهش ممکن حداقل به فعاليت هر در ضایعات توليد مياان

 خطرناك پسماندهاي و بازیافتي ي،معمول زاید مواد اختالط از خودداري

 شود استفاده dispersant سازها پراكنده از آلي هايحالل جايهب

 همکاري با HSE واحد مداوم
 واحدها كليه

 جامد دیزا مواد

 گالوانياه فوالدي هايورقه با هافن پوشش و سالن این در كاذب سقف از استفاده

 Active niose control روش از گيريبهره

 كار از ناشي صدا و سر سطح كاهش منظوربه هادستگاه مستمر نگهداري و سرویس

 وصدا صر پر مناطق در ایمني( هاي)گوشي شنوایي حفاظت وسایل از مداوم استفاده

 صوتي مانع و جاذب اكوستيکي دیوار توسط صدا و سر كنترل

 صحيح فونداسيون رعایت و كوره مناسب نصب و طراحي
 هاآن ارتعاش كاهش جهت دوار يهاسيستم تنظيم

 همکاري با HSE واحد ماه 3
 مهندسي واحد

 صوت آلودگي

 .هحادث بروز از پرهيا براي كار محيط مناسب بستر ایجاد و محيطي شرایط بهبود
 تکراري هحادث از اجتناب و صنعتي طب طریق از دیده آسيب پرسنل درمان پيگيري
  كارگران كار بر مستمر و مداوم تنظار
  هاآن از استفاده بيشتر چه هر نظارت و فردي حفاظت وسایل موقعهب تهيه

 فيلتردار هايماسک از استفاده

 غبارگير هايسيستم از استفاده

 و شغلي حواد  HSE واحد مداوم
 ایمني
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