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 کارخانه آرد نشاطی

 

 تاریخچه

اما به خاطر کمبود امکانات، آسیاب نمودن آرد بین سنگ . در گذشته، آرد را هم در کارخانجات و هم دستی تهیه می کردند

یکی از روش های باستانی تولید آرد، . آسیب میرساندند دندان ها توجهی سنگ ریزه داشتند و به ها مقادیر قابل آرد بود، در

را با کمک دست بهم می  می کردند و دو تکه سنگ بود. این سنگ ها را از صخره ها تهیه آسیاب استفاده از دو تکه سنگ

بعدها از حیوانات برای چرخاندن سنگ های آسیاب کمک می گرفتند. با احداث آسیاب . ساییدند تا دانه بین آنها آسیاب شود

 مانندی است که از پودر است. ماده ی غذاها آرد، یکی از اجزای مهم در تهیه ی انواع. بادی و آبی، کار بسیار راحت تر شد های

می کنند؛ اما از دانه  تهیه گندم بدست می آید. معموالً آرد را از آسیاب نمودن دانه ی شاسته ای نیا سایر مواد غالت دانه ی

تشکیل می دهد که خود، یکی از  نشاسته اساس آرد را. شود هم آرد تهیه می برنج و نخود ،جو چاودار، ،گندم سیاه ،ذرت ی

است، چون این نوع آرد  می باشد. معموالً وقتی سخن از آرد به میان می آید، منظورآرد گندم کربن هیدرات پیچیده ترین انواع

وقتی . خواص آن می باشد گندم آرد را شامل می شود. دلیل استفاده وسیع از وپاستانان بخش عمده ی آرد الزم برای تهیه ی

خاصیت ارتجاعی خمیر ایجاد می شود. وجود گلوتن به وتنگل پیچیده به نام پروتئین مخلوط می کنیم، نوعی آب این آرد را با

باقی حاصله درون خمیر  دهد و می توان آن را به هر شکلی در آورد. همین خاصیت گلوتن، سبب می شود که گازهای می

نهایی می گردد. این خاصیت آرد گندم در تهیه ی  بمانند و وجود این گازهاست که سبب تردی و حالت اسفنجی محصول

 .اهمیت می باشد بسیار حائز کیک انواع نان و

 اطالعات عمومی کارخانه

 مشهد-کیلومتری جاده زاهدان5,  زاهدانآدرس کارخانه :  ،رد نشاطیآنام کارخانه : 

 8، تعداد کارگران موقت : 83:تعداد کارگران ثابت 

 نفر11:  ارد نشاطیکارخانه  5تا  1، پرسنل واحدهای نفر83:کل پرسنل کارخانه 

 1838سال بهره برداری : 1831سال تاسیس :  

  سبوس :فرعی محصوالت__  ( گرفته سبوس و ستاره)  آرد انواع: کارخانه محصوالت

 .باشد می تن 08311 واحد این ساالنه اسمی ظرفیت

در محل جدید خود واقع  1838با هدف تولید آرد گندم کار خود را آغاز نمود و در سال  1838در سال  ارد نشاطیمجتمع 

فعالیت نموده  نشاطیمربع و با نام کارخانه آرد  هزار متر 85 در زمینی به مساحت مشهد_  جاده زاهدان 5در کیلومتر 

است.کارخانه مشتمل بر ساختمان اداری، باسکول هم کف، نگهبانی، سرویس های رفاهی پرسنل، ساختمان تولید، انبار آرد، 

 .اجتماعات، چاه آب، سیلوهای گندم و ساختماناستفاده، تاسیسات، سالن  تجهیزات بال سبوس و فضوالت، انبار های کیسه و

ساعت و در شیفت شب  11381الی 0381در دو شیفت صبح از ساعت  ساعته می باشد و 3اپراتورهای خط تولید ساعت کار 

 .می باشد 11315تا  3381 و کارکنان بخش اداری از ساعت 0الی  22
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 سیکل تولید آرد

 دیاگرام خط تولید کارخانه

 

 زمانی کارخانهچارت سا
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 عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

  :بر این اساس می توان آالینده ها را به دو دسته زیر تقسیم نمود: آالینده ها بر اساس حالت فیزیکی تقسیم بندي

 گازها و بخارات  .1

 مواد معلق  .2

 ا و بخاراتگازه

کلی، گاز به ماده ای گفته می شود که در باالی درجه حرارت بحرانی خود قرار دارد و بخار به ماده ای گفته می شود که  بطور

در حالت گازی در درجه حرارتی قرار دارد که آن درجه حرارت پایین تر از درجه حرارت بحرانی است و به همین دلیل با 

درجه سانتی گراد و  22نمود. به دیگر سخن، گازها موادی هستند که در دمای  افزایش فشار می توان آن را به مایع تبدیل

فشار یک اتمسفر حالت گازی داشته و بخار، حالت گازی موادی است که در درجه حرارت و فشار یاد شده بصورت مایع یا 

 .جامد می باشند

 مواد معلق

 به. شود می ( نامیدAerosolگازی خاص و یا در هوا، آئرسول ) انتشار و پراکندگی ذرات ذره بینی جامد و یا مایع در یک فاز

. باشند موجود آئرسول بصورت کار محیط یا زیست محیط فضای در که است گوناگونی ذرات تمام شامل معلق مواد ترتیب، این

(، مه دود Fume(، دمه )Smoke(، دود )Fog or Mist(، مه )Dust) غبار و گرد گیرنده بر در معلق مواد اساس، این بر

(Smog( و اسپری )Spray.خواهد بود )  

 گرد و غبار : الف

گرد و غبار در اثر جدا شدن و شکستن مواد جامد و تبدیل آنها به ذرات کوچک تشکیل می شود و معموالَ در هوا برای مدتی 

 غبار و گرد تولید شناور و معلق می ماند. اعمال مکانیکی مانند خرد کردن، اره کردن، شکستن، مته کردن، ساییدن و ... باعث 

 .کنند تغییر بینی ذره فرا و بینی ذره تا چشم با دیدن قابل ذرات از و بوده  ریز ربسیا است ممکن ذرات این. شوند می

 مه :ب

های قابل دیدن که بصورت ذرات و قطرات ریز مایع در هوا تولید می شوند. مه در اثر تراکم بخار آب  مه عبارتست از آئرسول

در شرایط فیزیکی خاص از نظر دما و فشار ایجاد می گردد. برخی از آالینده ها در صنعت به شکل مه در هوا منتشر می شوند. 

 بصورت مه اسید در آمده و هوای محیط کار را آلوده می سازد.  برای نمونه، در عملیات آبکاری کروم، بخارات اسید کرومیک

 دود: ج

های حیوانی، الستیک و ... تولید می شود و عبارت است از ذراتی  دود در اثر سوختن مواد آلی مانند چوب، روغن، چربی، بافت

 که در اثر سوختن ناقص دارای مقدار زیادی کربن هستند. 

 

http://www.hse1.blogfa.com/post-128.aspx


 گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای  

021 
 

 دمه :د

عبارتست از ذرات فلزی جامد که از سطح فلز مذاب خارج شده و در هوا منتشر می شوند. تشکیل دود فلزی دمه یا دود فلزی 

معموالَ با انجام یک واکنش شیمیایی مانند اکسیداسیون همراه است. ذرات دود فلزی بسیار کوچک اند و اندازه ی آنها معموالَ 

ه همین دلیل، دودهای فلزی پس از استنشاق می توانند به سادگی به میکرون( می باشد. ب 3/0تا  2/0کمتر از یک میکرون )

های پایینی ششها )حبابچه های ششی( رسیده و سپس همانند گازهای تنفسی به داخل جریان خون سرازیر گردیده و  قسمت

تولید می شوند و  های فلزی در اثر ذوب فلزاتی مانند سرب، کادمیوم، روی، آهن و ... عوارض شدید را ایجاد کنند. دود

 خطرهای آنها برای کارگرانی که در صنایع کار می کنند بسیار زیاد است. 

 مه دود : و

 آالینده های وسیع اتمسفری ناشی از  مه دود یا اسماگ اصطالحی است که از دو واژه مه و دود بر گرفته شده و به آلودگی

 . است دود مه نوع از اغلب بزرگ شهرهای در هوا آلودگی. شود می اطالق طبیعی منابع و صنعتی های

 اسپري: ه

ها تحت فشار و بصورت پاشیدنی به نام اسپری شناخته می شود. در  ها و یا امولسیون ها، سوسپانسیون آئروسلبکار بردن 

به شکل برخی صنایع، به ویژه در صنعت خودروسازی، رنگ آمیزی بدنه خودرو به روش افشانه انجام می گیرد و ماده رنگی 

ها بوسیله  ذرات بسیار ریز به روی سطوح پاشیده می شود. همچنین در کشاورزی و بهداشت، مواد آفت کش و حشره کش

   تلمبه سم پاش بصورت افشانه به مصرف می رسد.

 سوسپانسیون :ح

بماند. ثبات پایداری تعلیق قرار و طوالنی پایدار و بر سوسپانسیون عبارتست از تعلیق ذرات جامد در مایع که برای مدت کوتاه

به جنس مواد بکار رفته، اندازه ذرات معلق و نیز وجود مواد پخش کننده و خیس کننده بستگی دارد. مواد پخش کننده 

 خاصیت کشش سطحی را پایین آورده و به پایداری تعلیق کمک می کنند. 

 امولسیون :خ

دیگر که به کمک مواد امولسیون ساز انجام می پذیرد. نمونه ای از  امولسیون عبارتست از تعلیق ذرات ریز مایع در یک مایع

 .امولسیون طبیعی، شیر پستانداران است که در آن کازئین نقش امولسیون سازی دارد
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 یایی موجود در آزمایشگاه کارخانهمواد شیم
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MSDS اسید کلریدریک 
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MSDS اسیدسولفوریک 
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 نمونه برداري از گرد و غبار گندم در کارخانه ارد شهرکی

آالینده های شیمیایی در محیط کار در برگیرنده ی تمام مواد اولیه و فرآورده های اصلی که درکارخانه بکار می روند یا تولید 

مصنوعی بوده و دارای منشاء گیاهی، حیوانی  می شوند، می باشند. این مواد که به شکل جامد هستند، ممکن است طبیعی یا

یا سنتتیک )معدنی یا آلی( باشند. هر یک از این مواد دارای خطرات و زیانهای مختص به خود است که به نوع، راه ورود، مقدار 

 و مدت زمان تماس بستگی دارد.

 

 روش نمونه برداري از گرد و غبار گندم

بعد از مشخص شدن دبی و مدت زمان نمونه برداری،  برداری پمپ را کالیبره می کنیم.بعد از نمونه  قبل از نمونه برداری و

غبار چه میزان است که اگر بیش از حد  یا میزان تماس کارگر با گرد و غلظت آن ماده در محیط و هدف از نمونه برداری:

برای برداشتن فیلتر با استفاده  استفاده می کنیم. برای نمونه برداری از ذرات از فیلتر ها .بود آن را کنترل می کنیم استاندارد

برای نمونه برداری گرد غبار است که برای پیدا  PVCاز پنس انتهای ترین گوشه فیلتر را می گیریم.یکی از کاربردهای فیلتر 

بودن فیلتر باید  استفاده می کنیم. به دلیل نازک بودن، ترد NIOSHکردن متد استاندارد فیلتر هر ماده از متدهای سازمان 

در محفظه های فیلتر در ابتدا به هنگام نمونه برداری در کایت های فیلتر )محفظه نگهدارنده( قرار می گیرد. بسته به اندازه 

 25میلیمتر استفاده شود. کاست های  83میلیمتر باید کاست  83فیلتر کاست نیز باید هم اندازه فیلتر باشد. مثال از فیلتر 

 .پالستیکی به دلیل ارزان بودن بیشترین کاربرد را دارد که به وسیله این فیلتر ها ذرات کل را اندازه می گیریم میلیمتر 83و

W1 وزن فیلتر قبل از نمونه برداری : 

در محیط کار کاست را به یقه کارگر و پمپ را  ابتدا فیلتر را خشک کرده و سپس داخل کاست قرار داده و کالیبره می کنیم و

توسط انتقال  کنیم که این کار را کنیم و پس از نمونه برداری نمونه ها را به آزمایشگاه منتقل می مر کارگر وصل میبه ک

دهیم تا رطوبت آن گرفته  ساعت قرار می 21قبل از وزن کردن دوباره در دسیکاتور به مدت  و دهیم. دهنده فیلتر انجام می

 بدست می آوریم.را  W2و دوباره فیلتر را وزن کرده و  شود

W2: وزن فیلتر بعد از نمونه برداری 

 کار انجام روش

یک سر شیلنگ به قسمت مکنده هولدر و سر دیگر به پمپ وصل گردید و در نهایت این تجهیزات به کارگر مربوطه در معرض 

دسیکاتور به مدت یک روز، با ساعت پمپ از کارگر جدا و پس از قرار دادن فیلتر داخل  آلودگی اتصال داده شد. پس از دو

 .توزین فیلتر، وزن ثانویه آن به دست آمده

 متوسط دبی را اندازه گیری کرد. در طی نمونه برداری دبی تغییر کرده که باید برای تعیین حجم هوای نمونه برداری شده،

Q =
Q1+Q2

2
=

2+1.8

2
= 1.9 lit

min⁄    متوسط دبی 

 

Q =
V

T 
→   V = Q × T → 1.9 × 180 = 342 lit 
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1lit → 1000 cm3 

342 lit → Xcm3 

x =
342 × 100

1
= 342000cm3 → 0.342m3 

C (
mg

m3
) =

0.0153

0.342
= 0.045 (

mg

m3
) 

ساعت در قسمت کیسه زنی کار می کند و بعد تغییر پست کاری می دهد و در بخش دیگری که  8اگر فرض کنیم هر کارگر

 :کارگر بدست آوردرا به صورت زیر برای این TLV-TWAمی توان  گردوغبار ندارد کار می کند،

 

TLV − TWA =
C1T1+C2T2

8
=

(0.045 × 3) + (5 × 0)

8
= 0.0168 (

mg

m3
) 

 

 حد مجاز:
𝑚𝑔

𝑚3  1.5 است که مقدار مواجهه کارگر بسته بندی کمتر از این مقدار است پس خطرناک نیست. 

 

 غبار گندم کارخانه ارد نمونه برداری از گرد و

 Lit/min  2 دبی پمپ

 PVCغشایی  نوع فیلتر

 H8 برداری زمان نمونه
 

 15/3ساعت  شروع نمونه برداری

 15/11ساعت  پایان نمونه برداری

Serial number 11-221 پمپTX 

 1.1510 وزن فیلتر قبل از نمونه برداری

 1.1032 وزن فیلتر پس از نمونه برداری

 

 در هوای محیط کار  total  dust نتایج نمونه برداری 

 قسمت : کیسه گیرینام  نشاطینام کارخانه :  ارد 

 15/11الی  15/3ساعت  10/3/1801تاریخ نمونه برداری :   

 منبع تولید آالینده : پر کردن کیسه های آرد نوع آالینده : گرد و غبار گندم

 روش نمونه برداری : فردی   mg / m   3اندازه گیری شده :  total dustغلظت  
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1.115 

 gr        1.1032 وزن ثانویه فیلتر :    gr     1.1510وزن اولیه فیلتر :    

 Lit/min2  دبی پمپ نمونه برداری :   دقیقه 131مدت زمان نمونه برداری : 

 وضعیت تهویه موضعی : ندارد درجه سانتیگراد 21درجه حرارت محیطی  خشک : 

 

 نتیجه گیري و پیشنهادها

غبار اندازه گیری شده از حد مجاز بیشتر نبوده ولی برای کاهش آن چند همانطور که در باال مشخص است میزان گرد و 

 پیشنهاد، کارساز باید رعایت گردد:

 استفاده از سیستم تهویه موضعی  -1

 ((Half Face Mask) وسایل حفاطت فردی )از ماسک تنفسی استفاده از -2

 رعایت بهداشت فردی مانند حمام کردن بعد از اتمام کار -8

 ای مربوطه.انجام معاینات پیش از استخدام و دوره -1

 

 وسایل حفاظت فردي

 وسیله حفاظتی مناسب راه مواجهه نوع آالینده در تماس نوع فعالیت

 *N95 ماسک های تنفسی گرد و غبار آرد کیسه گیری

 JFYمدل اسک سوپاپ دارم تنفسی گرد و غبار گندم تمیز کاری سیلو

3231 
 تنفسی ماسک تنفسی گرد و غبار گندم و سبوس انبار سبوس گیری

N95/FFP2 
 پرتو _ فیوم های جوشکاری جوشکاری

uv _ پرتو  IR 

 عینک ضد ضربه و ضد پرتو چشمی _تنفسی 

- UV :  کد –های ذوب 

 ماسک فیلتردار _ 9101

 E.A.R 4000ایرماف  شنوایی صدا اپراتور دستگاه های والس

 

 :را در برابر آئروسل های بدون روغن که شامل موارد زیر هستند تامین می کنندحفاظت کامل   N95 ماسک های *

 ، TB،آزاد سیلیکون،آلومینیوم ،آهن معدن سنگ ،چوب ،کربن ،آرد ،کتان،سولفر ،سلولز ،سیمان ،رس خاک ،کربنات کلسیم

 باکتری ها

 JFY 3231 مدل FFP3 فیلتراسیون سفید با درجه * ماسک سوپاپ دار
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 برابر حد مجاز تماس شغلی 11و ذره گیری تا  P3 فیلتراسیون کالسقابلیت 

ی که هوا های برابر حد مجاز تماس شغلی( مناسب محیط 21 )تا %11با کارایی ذره گیری  و 1 با قابلیت فیلتراسیون کالس

ل نگهداری در جیب می مدل آن تاشونده و تخت است و به راحتی قاب غبار و هاگ و باکتری و ویروس می باشند. حاوی گرد و

 باشد.

 

 بخش ها

 بخش اداری / آزما یشگاه / )قسمت جوشکاری( تعمیرات / انبار و بسته بندی آرد / / خط تولید تخلیه گندم 
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 پروسه کارخانه ارد نشاطی

 : تخلیه  گندمالف

این بخش شامل دو سوله بزرگ می باشد که بعد از  باشند می ساعت مشغول فعالیت 3به مدت  نفر کارگر 8در این بخش 

شود بخشی از گندم وارد خط تولید می شود و بخشی دیگر انبار می  تخلیه گندم در چاه تخلیه گندم به دو بخش تقسیم می

ن انتها گندم توسط از ای شود این انتقال توسط الواتور انجام می شود انتهای الواتور در وسط سوله به سقف متصل شده است و

 لوله هایی که قابلیت جدا شدن از الواتور را دارند به دیگر نقاط سوله انتقال داده شده و انبار می شود.

بر  باشد و کامیون بصورت دنده عقب آمده و دارد که اطراف آن از سه طرف محصور می چاه تخلیه بصورتی قرار شرایط محیط:

 .دو طرف سوله باز می باشد گندم را بصورت دستی تخلیه می نمایند روی چاله قرار می گیرد و کارگران

 

 رد بخش تخلیه گندم آایمنی در کارخانه  مقدمه اي کوتاه بر مسائل بهداشت حرفه اي و

 :هاي ریوي ناشی از استنشاق گرد و غبارهاي گیاهی بیماري

های ذخیره سازی غالت بوفور یافت  های آردسازی، سیلوگرد و غبار در بسیاری از کارخانه های صنایع غذایی مانند کارخانه 

می شود. اکثر گرد و غبارهای گیاهی به علت درشتی ذرات در قسمت های فوقانی دستگاه تنفس قرار گرفته، ذرات کوچک به 

ها شایع ترین  حبابچه های ریوی رسیده سبب برونشیت های حاد و مزمن، آمفیزم و حتی فیبروز ریه می شوند.  پنوموکونیوز

 عوارض ناشی از تنفس هوای آلوده به گرد و غبار هستند. مهمترین بیماری شغلی کارگران سیلو که در اثر گرد و غبار گندم 

مزمن غیر واگیر سازی حاصل می شود آسم گندم و محسوب می گردد. بیماری آسم یک بیماری جدی و  کارخانه های آرد در

حاصل می  ، آرد و ...مجاری هوایی همراه است. گرد و غباری که از جا به جا کردن و کار با گندمبا التهاب  ریه است که غالباً 

عالئم شایع در آسم گندم . شود ممکن است در بعضی مواقع خیلی زیاد بوده و در کارگران ایجاد عوارض شبیه آسم نماید

های پیشگیری از  اهم راه .مخاط بینی و گلو عبارتست از تنگی نفس، سرفه و عطسه، خس خس سینه، کهیر پوستی، سوزش

 ل آلودگی هوای محیط کار، نظیر:طراحی و نصب دستگاههای کنتردر محیط های کاری عبارتست از:  آسم گندم

 سیکلونها  .1

 فیلترها .2

 غبار گیرهای الکتریکی  .3

 تقویت سیستم های تهویه موضعی برای دور کردن گرد و غبار از محل کار  .4

 کارگران در برابر استنشاق هوای آلوده به گرد و غبارحفاظت فردی  .5

 هاي ناشی از عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار بیماري

ها و اغلب سموم تدخینی  برای سالم سازی توده های غالت و حشره زدایی از حشره کش در سیلوهای ذخیره سازی غالت:

ت الزم به عمل نیاید در پاره ای از موارد برای سالمت کارکنان و استفاده می شود چنانچه در نحوه استفاده از این مواد دق

 مصرف کنندگان فرآورده ها مخاطره آمیز هستند. 
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ها از عواملی  پاره ای از عوامل بیولوژیک مانند باکتریها، قارچ ها، ویروس های ناشی از عوامل بیولوژیک محیط کار: بیماری

هستند که به اشکال مختلف سالمت کارکنان واحدهای مربوط به مواد غذایی را به مخاطره می اندازند. از نظر پیشگیری 

رعایت بهداشت فردی و استفاده از وسایل حفاظتی مانند ماسک و دستکش در محیط هایی که امکان آلودگی وجود دارد موثر 

غبار گندم و پرزهای روی  شود. گرد و س و انبار ذخیره گندم عوامل بیولوژیک دیده میبارگیری سبو است. در قسمت انبار

 آسیب کارگران شوند. توانند به شکل اسپور و قارچ در امده و موجب گندم به علت رطوبت هوا و گندم می

 ها و عوارض ناشی از عوامل شیمیائی اقدامات پیشگیرانه و اصالحی براي کاهش بیماري

های مرطوب در  غبار می باشد. استفاده هر چه بیشتر از روش و گام راه کنترل گردوغبار، جلوگیری از ایجاد گرداولین  .1

 فرآیندکار.

 غبار از جمله الکتروفیلتر، و غبار ازطریق افزایش کمی و کیفی جمع آوری کننده های گرد و جلوگیری از انتشار گرد .2

 . سیکلون

 و نگهداری و تعمیر به موقع آن. راهبری صحیح سیستم تهویه فرآیند .8

 تغییر در طرح ماشین آالت.  .1

 رعایت نظم و نظافت در محیط کار. .5

 استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب نظیر ماسک .0

 آموزش بهداشت کارگران .3

 در آموزش بهداشت کارگران نکات زیر رعایت شود

 آگاه کنیم.، ت آالینده هایی که در معرض آن استکارگر را از خطرات و مضرا .1

 آشنایی دادن کارگر در مورد عالئم اولیه بیماری. .2

 چگونه می توان از اثر عوامل زیان آور در کار جلوگیری کرد. .8

استفاده از وسایل حفاظت فردی: که در این مورد باید به کارگر در مورد فواید و نحوه استفاده از آن و بازرسی و  .1

 اده شود.اطمینان از استفاده صحیح از آنها آموزش د

 توسط پزشک معاینه شوند )برنامه ریزی معاینات پزشکی دوره ای پرسنل(. کارگران باید مرتباً .3

کارگرانی که در معرض گردوغبار مواد قرار دارند عالوه بر رادیوگرافی می بایست هر ساله برای تعیین ظرفیت و  .0

 حجمهای ریوی ) اسپیرومتری ( فرستاده شوند . 

 د و غبار گندم در کارخانه ارد نشاطینمونه برداري از گر

آالینده های شیمیایی در محیط کار در برگیرنده ی تمام مواد اولیه و فرآورده های اصلی که درکارخانه بکار می روند یا تولید 

نی می شوند، می باشند. این مواد که به شکل جامد هستند، ممکن است طبیعی یا مصنوعی بوده و دارای منشاء گیاهی، حیوا

های مختص به خود است که به نوع، راه ورود،  یا سنتتیک )معدنی یا آلی( باشند. هر یک از این مواد دارای خطرات و زیان

 مقدار و مدت زمان تماس بستگی دارد.
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 دـــــتولی خــطب: 

و پس از تاییدیه آزمایشگاه کنترل کیفیت در چاله تخلیه،  می شود مونه برداریو ن دا باسکول شدهتگندم ورودی به کارخانه اب

پس  تخلیه می گردد. گندم از سیلوی ذخیره سازی توسط باالبر و پس از طی یک مرحله پیش بوجاری به طبقه پنجم رفته و

به  مجدداً دانه گیر و مگنت، کلیه ناخالصی ها جدا شده و گندم از طی مراحل مختلف بوجاری، شن گیر، پوست گیر، سیاه

، مجددا نم زده می شود و به 1ذخیره می شود، پس از طی خواب  1طبقه پنجم رفته، نم زده می شود و در سیلوی خواب 

می شود. والس گندم  ، بوجاری نهایی را طی کرده، از مگنت عبور و وارد والس2بعد از مرحله خواب  می رود. 2سیلوی خواب 

تر تولید می کنند. پس از مرحله والس، لوله های انتقال دهنده، گندم را  با اندازه ذرات ریزرا خرد و باقی والس ها محصوالتی 

به الک ها و از الک به والس بعدی منتقل می کنند پس از الک نهایی، آرد تولیدی توسط میکروفیدر با آهن و اسید فولیک 

 توزیع می کیلوگرمی بسته بندی، حمل و 11 یاغنی سازی شده و در سیلوهای ذخیره آرد نگهداری و سپس در کیسه ه

سبوس تولیدی در سالن سبوس و ضایعات حاصل از بوجاری ها که شامل خاک، کاه، کزل و دانه مرغی می باشد، در  گردد.

 به فروش می رسند. سالن فضوالت بسته بندی شده و

 باشد شامل مراحل ذیل می آرد تولید فرآیند

 تمیزکردن گندم 1 مراحله

 گندم از از ذرات درشت تر گندم توسط یک باالبر به بوجاری منتقل و ابتدا. باشد می تن درساعت 5 آن ظرفیت بوجاري:

به قسمت  شده و باالی توری دوم خارج در نتیجه گندم از. گردد گندم به توری دوم هدایت می باالی توری غربال کشته و

 .یابد انتقال می توسط سیلکون به قسمت انبارکاه و کرده و دوم عبور توری ازتر گندم  ذرات ریز. شود داده می شنگیر انتقال

 می شود. وارد قسمت باالئی آن گندم از :گیر سیاه دانه

بوسیله تیغه هایی که داخل  حرکت چرخشی خود با باشد شامل یک استوانه مشبک می لداخ این دستگاه که از :پوستگیر

 .کند می را ازگندم جدا پوستضربه های وارده،  با تعبیه شده و

 تعدیل رطوبت شستشو و 2 مرحله

 :باشد ذیل می قسمت مجزا بشرح دارای دو :شو دستگاه گندم

خاک  و این مرحله گرد در انجام شده و باشد، داخل قسمتی به نام وان می هایی که از شستشوی گندم بوسیله مارپیچ .1

 .دارد منتقل می شود مجاورت وان قرار درای شکل که  سپس به قسمت استوانه آن گرفته شده و

چرخشی به قسمت باال کشیده شده و آب آن گرفته  یا استوانه  نصب گردیده و پره هایی که بصورت عمودی در وجود .2

 .هایت به مخزن شسته منتقل می گرددن که در شود می

 باعث نرم نماید تا اول توقف میخواب  این قسمت به منظور ساعت 12 شستشو در گندم حاصل از :مخزن گندم شسته

 تولید الک عبور ننماید تا آرد سفید از نشود و خرد کامالً ها غطک فشار عمل آسیاب و اثر شدن پوسته خارجی گشته که در

 .شود
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عمدتاً آن است که شرایط فیزیکی دانه را برای آسیاب کردن  شرایط کردن گندم دواج هدف از :شرایط کردن گندم واجد

تنظیم رطوبت متوسط گندم : یکی است متضمن دو منظور. حاصل است گاهی هم منظور ارتقای کیفیت پخت آرد یابد و بهبود

 .هر دانه است دیگری تنظیم توزیع رطوبت در طرق خشک کردن یا نم دارکردن و از

 سیاب کردنآ 3مرحله 

دارای  سانتیمتر و 111 طول سانتیمتر و 25 تعداد چهار عدد والس به قطر که تشکیل شده اند از غلطک ها: ها غلطک

 باشند. خودکار می دریچه ورود

 دوزي یسهبسته بندي و ک 4حلهمر

 لذا در می باشد بسته شدن توسط کارگر و طوری طراحی شده که دهانه زیری آن قابل باز این قسمت مخزن نگهداری آرد در

 پر کردن کیسه توزین شده، نصب شده است که پس ازکیلوگرمی  251 کیسه شده یک باسکول آن جهت توزین آرد زیر

قسمت سبوس  در ضمناً همین عملیات دقیقاً. گردد محصول حمل می به انبار شده و دوزی در دوزی کیسه، توسط دستگاه در

 شود. انجام می

 

 رد بخش تولیدآایمنی در کارخانه  مقدمه اي کوتاه بر مسائل بهداشت حرفه اي و

 انواع سیستم های تهویه: عمومی و موضعی 

 انواع کالکتورهای مورد استفاده در کارخانه عبارتند از: 

 سیکلون، بک فیلتر، مولتی سیکلون 

 هود های مورد استفاده : هود های محصور کننده 

شده روی دیوارها انجام  سقف و فن های نصب پنجره ها و تهویه عمومی از طریق درب و فن ها: از نوع سانتریو فیوژ بک وارد

  می شود.

 نظرات ایرادات و

کارهای ارزیابی سیستم تهویه مشاهده و بررسی بصری محیط است. در صورت عملکرد مناسب سیستم نباید در در  یکی از راه

 دیوار و هوای مکان مورد نظر اثری از گرد و غبار وجود داشته باشد، اما در کارخانه گرد و غبار وجود دارد. و

کش ها در پشت بام، باید اتاقک ته نشینی تعبیه شود تا مانع از خروج آالینده های احتمالی باقی مانده و  در محل خروجی دود

 حتی ذرات آرد به هوا شود و آنها را بدام بیندازد.

 در اماکنی که گرد و غبار وجود دارد، کارگران باید از ماسک استفاده نمایند.

 کارخانهموجود در ایرادات 

 کارخانه فاقد کفپوش عایق بودند. 1 و 8.تابلوهای برق طبقات 1

 درب تابلوهای برق باز بود .8.در طبقات 2

 .یا گردغبار روی ان نشسته است.از تابلو ها ی هشدار دهنده استفاده شده بود اما زیاد قابل رویت نبودند و از بین رفته بودند 8

 بود. پوسیده  متصل شده بود ،بر باال  که به 5.سیم برقی در طبقه 1
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 کارخانه کم بود. تعداد در و .عدم وجود کپسول های اطفا حریق در کنار تابلوهای برق5

 نظرات ارئه شده

 مقابل تابلوهای برق باید به وسیله مواد عایق الکتریسیته مفروش گردد. .1

 ول و ذیصالح باشد.ئآنها در اختیار افراد مستابلوهای برق دستگاه ها باید در محفظه های قفل دار نصب شده و کلید  .2

 سیم های رابط مرتبا بازدید شود که فاقد قسمت های لخت برقدار باشند. .8

کفش  از ابزار دسته عایق مناسب استفاده شده و فرد تعمیرکار مجهز به لباس، هنگام تعمیرات، باید زیر پا عایق بوده و .1

 و دستکش ایمنی و عایق باشد.

 باشد. قرار گرفته برقی تاسیسات نزدیک مناسبی و در محل آشکار بوده عالیم کپسول اطفا حریق دارایست ا بهتر .5

های روز در زمینه احداث چاه ارت )استفاده از بنتونیت و سایر  الزم است اتصال زمین و لحاظ نمودن آخرین پیشرفت .0

 .شوداهم اجرا  2مواد کاهش دهنده مقاومت( با مقاومت حداکثر 

گیری شود و از پذیرفتن ارتهای با مقاومت قدار مقاومت اتصال زمین توسط مهندس ناظر و نماینده شرکت برق اندازه .3

 اهم جداً خودداری گردد. 2باالتر از 

 ایمنی حریق در کارخانه

 .قرار داشت 2coدر هرطبقه کپسول اطفا حریق  .1

 نصب نشده بودند.کپسول ها در ارتفاع مناسب  .2

 کپسول ها دارای کارت شارژ بودند و به موقع شارژ می شدند.تمام  .8

 موجود در کارخانهایرادات 

 قرار داشت. 2coدر هر طبقه یک کپسول  کافی نمی باشد. تعداد کپسول ها در هر طبقه، .1

  .هیچ سیستم هشدار دهنده و اعالم حریق در کارخانه برای آگاه کردن کارگران در هنگام بروز حادثه موجود نبود .2

 .وجود داشته باشد که در کارخانه این امر رعایت نشده بود 2coدر کنار تابلو های برق، باید کپسول های  .8

 

 نظرات ارائه شده

 افزایش تعداد خاموش کننده های  .1

 نصب سیستم های اعالم حریق نظیر دتکتور و آالرم ها .2

 های برق در کنار تابلو 2co    قرار دادن کپسول  .8

 در مورد ایمنی پلکان  نظرات

 سنگینی بارهای عادی را داشته باشد. تحمل فشار و ها، سکوها باید استحکام کافی داشته و کلیه پلکان .1

میلی متر تجاوز نماید تا اشیاء  25سکوهایی که از مصالح مشبک ساخته شده اند ابعاد چشمیشان نباید از  پله ها و .2

  .دمتفرقه امکان سقوط از آن را نداشته باش

  .سانتیمتر کمتر باشد 01ها به استثناء پلکانهای سرویس و یا امدادی در هیچ مورد نباید از  عرض پلکان .8
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 .متر تجاوز نماید 3/8اختالف در سطح پاگردها نباید هیچگاه از  .1

متر  2/2ر از این فاصله آزاد نباید کمت در تمام طول پله ها یک فاصله عمودی آزاد در حدود قد انسان باید منظور شود و .5

 .از سطح هر پله به موازات دیوار پله باشد

 .کلیه پله ها باید از هر طرف پرتگاه بوسیله نرده های مخصوص پله حفاظت شود .0

متر باید بوسیله یک نرده دستی که پله های آن در دیوار کار گذاشته شده باشد  1/1پله های محصور با عرض کمتر از  .3

  . مجهز شوددر سمت راست از پایین به باال

  .سانتیمتر کمتر باشد 35ارتفاع نرده های پله ها از لبه پله نبایستی از  .3

نرده های دستی که پایه های آن به دیوار نصب می شود باید طوری ساخته شود که دست آزادانه و بدون برخورد با  .0

 سانتی متر می باشد(.  1موانع حرکت نماید )حداقل فاصله 

 درجه است.          11راهروهای شیبدار  حداکثر شیب مجاز برای .11

 موجود در کارخانهایرادات 

جنس کف ساختمان موزاییک بوده که گاهی اوقات بعلت آغشته شدن با روغن تعمیرکاری یا بعلت وجود گردوغبارات  .1

 آرد، ممکن است کارگر لیز خورده و آسیب ببیند.

 سقوط افراد وجود دارد. در هنگام باز بودن دریچه های انتقال تجهیزات، امکان .2

بدست آمد که مقدار استاندارد آن برابر    73cmعدد  با اندازه گیری ارتفاع نرده که از لبه پله ها قرار گرفته بود، .8

01cm  .می باشد 

،در  ممکن است باعث لیز خوردن کارگر و آسیب وی شوند فرسودگی پله ها و لیز شدگی سطح آنها به علت انتشار آرد، .1

 .مده بودآبعضی پله ها حفره بوجود 

 با توجه به نتایج باال، پله ها دارای طول و ارتفاع های غیر یکسان می باشند. .5

 تعدد تعداد پله ها را به همراه داشته که این امر باعث خستگی کارگران خواهد شد. ارتفاع کم پله ها، .0

 نظرات ارائه شده

و  بوده ها باید پاکیزهسالن شوند و کف داشته نگاه عیب و بی بوده ها باید پاکیزههها، درها و شیشپنجره دیوارها، سقف، .1

 تمیز شوند. سریعاً و در صورت آغشته شدن با روغن، نباشد تر و لغزنده در حدود امکان

از عالیم هشدار نیز  اطراف آن را حصارهای نرده ای قرار داده و بهتر است هنگام باز شدن دریچه های انتقال تجهیزات، .2

 استفاده شود.

 احتیاط نمایند. برای ایمنی پله ها، اقدام خاصی نمی توان انجام داد اما کارگران باید هنگام رفت و آمد از پله ها، .8

 سانتی متر از کف 01 ها باید الاقلنرده باشند. ارتفاع مساوی و ارتفاع مساوی عرض ، باید دارایپلکان یک هایپله .1

 باشد.

 )دستگاهها( موجود در کارخانهایرادات 

حفاظ دستگاه ها اغلب از نوع متحرک می باشد که در هنگام تعمیرات برداشته شده و معموال سر جای خود برگردانده  .1

 نمی شوند.
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دستگاه ها بدون حفاظ می باشد که خطر گیر کردن البسه کارگران و بروز حادثه وجود  چند تا ازقسمت تسمه و پولی  .2

 دارد.

، برای نمونه برداری از گندم ، کارگر مجبور است با دست خود گندم را بر دارد که خطر گیر کردن دست 5در طبقه  .8

 وی در مارپیچ انتقال گندم وجود دارد.

استفاده می شود که خطر افتادن بار بر روی کارگر و گیر کردن دست وی در برای جابجایی کیسه ها از تسمه نقاله  .1

 حفره های آن وجود دارد.

 راه حل پیشنهادي

کارگران نباید حفاظها را بردارند مگر اینکه ماشین قفل و برچسب زده باشد. و تجهیزات را تا وقتی حفاظ در جای خود  .1

 قرار نگرفته است ،به کار نیندازند. 

فوت از  3تقال نیرو )میله, چرخ طیار, قرقره ها, تسمه ها, زنجیرهای متحرک و سایر موارد( در  فاصله کمتر از ابزار ان .2

 کارگر، باید حفاظ گذاری شود. کف زمین یا جایگاه کار

 طوری نصب شود که کارگر نتواند با وسایل معمولی آنرا باز کند. چنانچه الزم است که حفاظ باز شود، .8

صفحه ی تحتانی مارپیچ دریچه ای قرار دهند تا نمونه برداری از آن  ی نمونه برداری از گندم، در زیربهتر است برا .1

 قسمت انجام گیرد.

کارگری که وظیفه ی انتقال کیسه ها را بر روی نوار نقاله بر عهده دارد باید احتیاطات الزم را انجام دهد و کیسه ها را  .5

 نها کاهش پیدا کند.آفتادن طوری بر روی تسمه بگذارد که امکان ا

 

 روشنایی

دهد تا کار خود را که با امر  پیشرفت کار است و به افراد امکان می روشنایی خوب اساس راحتی، بهداشت و ایمنی کارکنان و

برسد. ضروری ببینند و همچنین محیط کار زیبا و راحت به نظر  بینایی ارتباط دارد با دقت، سرعت و بدون نیاز به کوشش غیر

های زندگی به وسیله عالئم بینایی هدایت می شوند و هدف از بینایی خوب ظرفیت تشخیص اشیاء با سطوح  بیشتر فعالیت

بسیار کوچک می باشد. به عبارت دیگر قدرت بینایی نیروی تشخیص یک سیستم بینایی است و متکی به اصولی است که 

 . وت بوده و بستگی به زمان، سن و حالت چشم از نظر سالمت داردشرح داده خواهد شد. قدرت بینایی در اشخاص متفا

 هاي اندازه گیري و ارزیابی روشنایی  روش

های اندازه گیری و خصوصیات محیط کار، منبع روشنایی  شناخت کامل نسبت به روش ،ی اندازه گیری و ارزیابی روشناییبرا

ی که باید قبل از اقدام به اندازه گیری و ارزیابی در نظر گرفته شود، و مشاغل موجود در محیط کار اهمیت دارد. مهمترین نکات

  :شامل موارد زیر است

 کالیبراسیون ج(                               وسیله مناسب اندازه گیری ب(                         الف( هدف اندازه گیری 

 گردآوری اطالعات دقیق از کارگاهه(             ( تعیین ایستگاههای اندازه گیرید

 ط مقایسه با استانداردهای موجودر( ارزیابی توس              انجام اندازه گیری و ثبت نتایج و(

 هدف اندازه گیري

 . زیرا برای دستیابی به هر هدف روشن، دستگاه و نحوه ارزیابی متفاوتازه گیری باید هدف کارمعلوم گرددقبل از اقدام به اند

 می باشد. اندازه گیری روشنایی در این بررسی با هدف زیر  انجام گرفت: 
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 اندازه گیری روشنایی عمومی.  .1

 اندازه گیری روشنایی موضعی..2

یا تباین نیز صورت بگیرد ولی در این  الزم به ذکر است که اندازه گیری روشنایی می تواند با اهداف اندازه گیری درخشندگی و

 .بودگیری شدت روشنایی مورد نظر بررسی فقط اندازه 

 اندازه گیري میزان روشنایی در کارخانه راد فرمان:

 (A1 فرم)                       فرم گزارش اندازه گیري روشنایی عمومی            

 ..............         مرکزبهداشت شهرستان         ی درمانی         بهداشتمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

       نام مرکز/شرکت مجاز ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه اي :..............................................................   

 ....................................................                                    اطالعات عمومیشماره مجوز  

      آرد و سبوس:محصول تولیدي                     نام کارفرما:           آرد نشاطی : نام کارگاه 

 :یک سالن      تعداد واحد:شیفت صبح                                    شیفت کاري 

 ...... آدرس.........                                          تلفن و نمابر                                             :  تعداد شاغلین

 ا طالعات اختصاصی

مساحت پنجره         𝑚2383 :مساحت واحد       تولیدی  :  نوع فعالیت       :تعداد کارگران      سالن والس : نام واحد  

                         المپ سدیمی 41:تعداد منابع روشنایی مصنوعی سالمصبح      نوع و 9زمان اندازه گیري :      𝑚203 :ها

 0ب: منابع روشنایی مصنوعی معیونوع وتعداد 

 ابري              آفتابی          نیمه ابري                 :وضعیت جوي هنگام اندازه گیري 

             تمیز           متوسط           کثیف                :وضعیت هواي واحد از لحاظ وجود آالینده ها

             تمیز            متوسط           کثیف        وضعیت پاکیزگی منابع روشنایی )المپها و حبابها (

                                           متوسط               کثیف                تمیز                                                            :پاکیزگی پنجره هاوضعیت 

          متوسط              کثیف              تمیز                %03ضریب انعکاس       آبیرنگ :      گچ  :دیوارها :  جنس

    متوسط             کثیف             تمیز                %03ضریب انعکاس        سفیدرنگ :       گچ :جنس :     سقف

       متوسط             کثیف            تمیز                %23ضریب انعکاس         تیرهرنگ :    موزاییک:جنس   کف:    
  

 چیدمان منابع روشنایی مصنوعی

درپشت صفحه مراجعه کنید.(  A2, )چنانچه گزینه نامنظم را انتخاب نموده اید به فرم       نامنظم        ....کد        منظم  

 مشخصه هاي کلی نورسنجی

 

 

 

 21/1/12صبح   1:ساعت وتاریخ نورسنجی            :داخلیروش کالیبراسیون                  نام ومدل دستگاه نورسنج:هگنر  
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 به روش شبکه اي منظم نور سنجش جدول ثبت نتایج   

شدت  ردیف

 روشنایی

شدت  ردیف

 روشنایی

شدت  ردیف

 روشنایی

شدت  ردیف

 روشنایی

1 404 11 050 01 000 41 105 
2 400 11 415 02 210 41 100 
0 090 11 400 00 205 41  

4 011 19 445 04 190 49  

5 010 20 455 05 112 50  

1 095 21 410 01 115 51  

1 402 22 415 01 115 52  

1 420 20 211 01 110 50  

9 450 24 214 09 200 54  

10 410 25 250 40 220 55  

11 010 21 220 41 140 51  

12 010 21 205 42 155 51  

10 040 21 240 40 102 51  

14 011 29 210 44 120 59  

15 000 00 210 45 115 10  

 

 نتایج اندازه گیری روشنایی عمومی)طبیعی(کارخانه بر حسب لوکس:

میانگین 

روشنایی اندازه 

 گیری شده

کمینه اندازه 

 گیری شده

بیشینه اندازه گیری 

 شده

میانگین روشنایی 

)کارخانه راد  استاندارد

 فرمان(

 مقایسه با استاندارد

 

 پیشنهادی      کمینه
چون مقدار میانگین اندازه  200 300 070 112 293

کمتر از کمینه گیری شده 

استاندارد است بهتر است 

در ردیف آخر چراغ ها را 

 . روشن بگذارند
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 بهبود وضعیت روشنایی برايپیشنهادات 

غبار کدر شده اند و  کثیف و بر اثر رسوب گرد وشیشه های کناری که جهت تأمین نور طبیعی طراحی شده اند، اکثراً  .1

گردد با توجه به شرایط حاکم بر کارخانه و وجود گرد و غبار  ضریب نور دهی را بسیار تقلیل داده است. پیشنهاد می

  .فراوان در هوای محیط کار حداکثر هر سه ماه یکبار شیشه ها را تمیز نمایند

بودن آنها، ضریب انعکاس نور بسیار کم  است، به طوری که تأثیر چندانی در  به علت تیره شدن رنگ دیوارها و ناصاف .2

های روشن و انعکاس دهنده نور با ضریب  روشنایی محیط کار نداشته است. پیشنهاد می گردد سطوح دیوارها با رنگ

 .باال نقاشی شود و سطح دیوارها جهت انعکاس بیشتر صاف گردد

 

 ستانداردبا ادر کارخانه   نسبت مساحت پنجره به مساحت کف

 نوع کار - نسبت مساحت پنجره به مساحت کف -

 

 

 

 کارهای ظریف -

 لیوکارهای معم -

 راهروها انبار ها و -
10

1

7
1

5
1

5
1

3
1
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های  های تیره کار می شود بهتر است در سطح میز کار از رنگ هایی که با رنگ لذا جهت ایمنی بیشتر در قسمت .8

 بالعکس که باعث کاهش انعکاس نور و خیرگی چشم شود. روشن استفاده شود و

. زیرا این نسبت در ایجاد روشنایی کارگاه بایستی در حد مناسبی باشدنسبت مساحت سطح شیشه به مساحت کف  .1

یکنواخت در تمام سطح سالن کارگاه عامل مؤثری می باشد. این نسبت با توجه به نوع کاری که بایستی انجام شود در 

 .آمده است  فوقجدول 

 همراه با نور موضعی.  برشکاری جوشکاری وهای  استفاده از منابع روشنایی بیشتر )تأمین روشنایی مطلوب( در سالن .5

 صدا

های پرسشنامه ای در کارخانه های  صدا از جمله عوامل فیزیکی است که برای بیشتر کارگران آزار دهنده است. پژوهش

انیستیتو ملی بهداشت  کارگران، بزرگترین مشکل موجود در محیط کار، آلودگی صوتی است.صنعتی نشان می دهد که از نظر 

میلیون کارگر در ایاالت متحده آمریکا از افت شنوایی ناشی  211اظهار کرده است که نزدیک به  (NIOSH)و ایمنی شغلی 

هایی بکار گرفته  کارگران در محیطدرصد از جمعیت کل  NIOSH ،11خسارت  دیده اند. طبق تخمینات  (NIHL)از صدا 

در کشورهای آمریکایی صورت گرفته، حاکی از  تجاوز می کند. برآوردهایی که اخیراً 90dBمی شوند که تراز صدا در آنها از 

کار می کنند که این میزان می  dB 85صدای بیش از  و میلیون نفر این کشورها در محلهایی با میزان سر 81آن است که 

درصد افراد تا حدودی دچار کاهش  2/8 رای شنوائی خطر مهمی محسوب شود. آمارهای قبلی نشان داده که تقریباًتواند ب

 و سر نسبت افراد مبتال به کاهش شنوایی با افزایش سن باال می رود که این نسبت در افراد شاغل در صنایع پر .شنوائی هستند

  .صدا بیشتر است

 استانداردهاي مربوط به صدا

در گذشته برای صدای کوبه ای و پیوسته استاندارد مواجهه متفاوت بود ولی در چند سال اخیر یک الگوی واحد برای مواجهة 

ساعت کار روزانه و  3برای  Aدر بیان حد مجاز صدا یک تراز معین در شبکه توزین  اصوالً .مجاز مورد پذیرش قرار گرفته است

در  ( اعالم شده است.111dB)حد سقفی برای مواجهه و نیز استاندارد دردناکی ساعت کار هفتگی اعالم گردیده و  11

دسی بل  5یا  8یا  2صورتیکه کارگر بیش از تراز مجاز مواجهه داشته باشد، زمان مواجهه وی باید کاهش یابد. براساس قاعدة 

 واجهه نصف می گردد. بر این اساس سازماندسی بل تراز فشار صوت مدت زمان م 5یا  8یا  2بطور قرار دادی به ازای افزایش 

ها و کشورهای مختلف از الگوهای متفاوتی پیروی می کنند. مهمترین مقادیر توصیه شده برای تراز مجاز فشار صوت و زمان 

ای کشور، تراز آمده است. استاندارد مورد پذیرش در ایران براساس توصیه کمیته فنی بهداشت حرفه 1-2مواجهه در جدول 

 OELباشد و در این بررسی نیز ما از همین حدود مجاز تحت عنوان دسی بل می  8دسی بل با قاعدة  35شار صوت ف

 استفاده می کنیم.
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 های مهم مواجهه با صدا در محیط کار استاندارد: جدول

ساعت  3تراز فشار صوت مجاز برای 

هفتگی بر  ساعت کار 11کار روزانه و 

 dBحسب 

قاعده برای نصف شدن 

زمان مجاز مواجهه بر 

 dBحسب 

یا بکار  سازمان یا کشور توصیه کننده

 گیرنده 

90 3 NIOSH 

90 5 OSHA 

90 3 BOHS , ISO  و کشورهای اروپایی و

 بلوک شررق

85 3 ACGIH  و کمیته فنی بهداشت حرفه

 ای ایران 

 

ها و کشورهای مختلف توصیه شده است که برخی از این  سازمانبرای فرکانسهای مختلف نیز حدود مجاز مواجهه از سوی 

 آمده است. زیر حدود در جدول

 استاندارد صدای محیط کار در فرکانسهای مختلف جدول:

 سازمان یا کشور               (     Hz)فرکانس  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

91 90 90 90 90 94 100 106 OSHA 

86 85 85 86 88 92 96 96 ACGIH  و کمیته فنی بهداشت حرفه ای

 ایران

86 85 85 85 86 86 85 86 ANSI 

 

 هاي اندازه گیري و ارزیابی صدا روش

های اندازه گیری، خصوصیات محیط کار و چگونگی  به منظور اندازه گیری و ارزیابی صدا، شناخت کامل نسبت به روش

مواجهه کارگر اهمیت دارد. مهمترین نکاتی که می بایست قبل از اقدام به اندازه گیری و ارزیابی مورد توجه قرار گیرند، شامل 

 موارد زیر است: 

 بوسیله مناسب اندازه گیری: ب                                                                   هدفاندازه گیری: الف

 : تعیین ایستگاههای اندازه گیرید                                                                          کالیبراسیون :ج

 نتایج انجام اندازه گیری و ثبت :هـاز کارگاه و نحوه مواجهه کارگر                     گردآوری اطالعات دقیق :ذ

 آمده توسط مقایسه با استاندارد ارزیابی اعداد بدستو: 
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 هدف اندازه گیري

دستگاه و نحوه  ،زیرا برای دستیابی به هر هدف روش اندازه گیری .قبل از اقدام به اندازه گیری باید هدف کار معلوم گردد

 :نجام گرفتاندازه گیری صدا در این بررسی با اهداف زیر ا .ارزیابی متفاوت خواهد بود

 اندازه گیری محیطی صدا .1

 به منظور تعیین منابع اصلی صدا اندازه گیری .2

 ف تعیین روش و چگونگی کنترل صدااندازه گیری به منظور آنالیز فرکانس با هد .8

 منظور تعیین میزان مواجهه کارگراندازه گیری به  .1

 نواع مطالعه صداا

 انجام می گیرد:صدا در یک کارگاه به سه صورت زیر  و مطالعه سر

مطالعه مقدماتی صدا: در این بررسی، تنها نیاز به یک دستگاه تراز سنج صوت است و بوسیله این دستگاه می توان  .1

 معین نمود که صدا باالتر یا پائین تر از حدود مجاز است. 

شود در هر فرکانس مطالعه کلی صدا: در این بررسی، احتیاج به یک تراز سنج و یک آنالیزور می باشد تا مشخص  .2

 شدت صوت چقدر است و با منحنی استاندارد مقایسه گردد.

های دزیمتر و ادیومتر نیز الزم است تا  مطالعه تحقیقاتی صدا: در این بررسی ، عالوه بر صداسنج و آنالیزور، دستگاه .8

 .رگران مشخص شودأثیرات صدا بر روی کابررسی کامل شده و ت

 رد نشاطیصدا در کارخانه آ و مراحل ارزیابی و سنجش سر

 .با استفاده از دستگاه تراز سنج صوت، که آنالیزور نیز داشت، میزان فشار صوت اندازه گیری شد .1

 وش اندازه گیري صدار

 در اندازه گیری محیطی صدا نکات زیر باید مراعات گردد:، رد نشاطیآاندازه گیری محیطی صدا در 

 نمود. ابتدا کروکی اختصاصی کارگاه را تهیه .1

 تقسیم می کنیم. 2.5*2.5کارگاه را به مربع های  .2

 اندازه گیری در مرکز مربع انجام گردد. .8

 .شوند می محسوب کور نقاط و شده حذف گیری اندازه در اند گرفته قرار وسایل یا ها دستگاه روی بر که مراکزی .1

 سانتی 121 نشسته افراد در و متر سانتی 151( ایستاده افراد) کارگران شنوایی ناحیه در سنج صدا استاندارد، طبق .5

 .بگیرد قرار متر
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 سانتی از خود 51درجه نسبت به خط افقی دور فاصله  15درجه نسبت به خط عمود و  35ه میکروفن با زاویه زاوی .0

 قرار بگیرد. فرد

صدا در هر ایستگاه در نقشه ترسیم شده از کارگاه با استفاده از استاندارد  و پس از ایستگاه بندی و مشخص شدن میزان سر

B.S  وANSI  رنگ آمیزی نمود که رنگ آمیزی در سطح کارگاه به ترتیب شامل موارد زیر است که به شرح هر کدام می

ط و خطر را مشخص می کنیم. از با توجه به چهار محدوده ترازهای فشار صوت، با رنگ مناطق ایمنی، بهداشتی، احتیا پردازیم:

هایی  رنگ CE ،BS ،ANSI نظر آلودگی صوتی، مهمترین ناحیه در نقشه صوتی، ناحیه قرمز است. براساس استانداردهای

 که برای مشخص کردن نواحی مختلف صوتی روی نقشة ناحیه بندی استفاده می شوند به صورت زیر می باشد:

 (Safe Zoneمحدوده ایمن ) .1

کمتر است و در نقشه صوتی سبز رنگ  db a 05مناطق صدا از حد مجاز ایمنیدر این 

 ت.اس

 (Warning Zoneمحدوده احتیاط ) .2

است و در نقشه صوتی با رنگ زرد تعیین  db a05- 35در این مناطق صدا در محدوده 

 می گردد.

  (Danger Zoneمحدوده خطر ) .8

است و همه موسسات بین المللی این تراز را  db a35در این مناطق صدا باالتر از 

 مخاطره آمیز می دانند و در نقشه به رنگ قرمز است.
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 ارزیابی صدا در کارخانه راد فرمان

 فرم گزارش اندازه گیري صدا  

 (       1  -فرم گزارش اندازه گیري صدا)فرم ص    

.....      .....معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .................مرکزبهداشت شهرستان       

     

                 ............... شماره مجوز   مرکز/شرکت مجاز ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه اي :..................    

             

 اطالعات عمومی کارگاه/کارخانه             

  صبح شیفت کاري:آرد و سبوس       :محصول تولیدي       :نام کارفرماآرد نشاطی   /کارخانه:  نام کارگاه 

      ساعت 1طول مدت شیفت : 

 آدرس  ...................                    تلفن و نمابر         تعداد شاغلین : یک سالن        تعداد واحد 

................................................................ 

       

 

 

 

 اطالعات اختصاصی واحد کارگاهی  

مترمکعب 4231 شاغلین  تعدادسالن والس          :نام واحد         حجم واحد کارگاهی:    

ساعت 8مدت زمان شیفت کاري:     

سایرفعالیتهاي جنبی واحد    .............تولیدي             : اصلی واحد فعالیت  

موزاییک :کف                  گچ سقف:               گچدیوارها : جنس مصالح بکاررفته در :         

 سیکلون ها -2                 اسپیرال -3       دستگاه والس -4منابع اصلی مولد صدا:  

 ضعیف     متوسط     وضعیت نگهداري دستگاههاي مولد صدا: خوب 

 توآم     ضربه اي/کوبه اي    نوع صدا :     پیوسته 

   باید فریاد زد   : به راحتی شنیده می شود در محل بیشترین تردد یا توقف کارگرانمتري  4مکالمه در فاصله 

 اصآل شنیده نمی شود 

تعداد افرادي که از     خیر   آیا کارگران در معرض صدا از وسیله حفاظت فردي استفاده می کنند؟ بلی 

 وسیله حفاظتی استفاده نمی کنند

 مشخصه هاي کلی صداسنجی         

 

 

روش                CEL  - 111 مدل کالیبراتور:  CEL 450 صداسنج آنالیزوردار مدل دستگاه تراز سنج صوت: نام و

در  10الی 9تاریخ و ساعت آغاز و پایان صداسنجی:از ساعت                                    خارجیکالیبراسیون: 

  Aشبکه توزین فرکانس:     21/1/92تاریخ:

 ( Fسرعت پاسخ دستگاه :سریع)  
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 جدول ثبت نتایج صدا سنجی محیطی به روش شبکه اي منظم

 

تراز فشار  ردیف

 صوت

تراز فشار  ردیف

 صوت

تراز فشار  ردیف

 صوت

تراز فشار  ردیف

 صوت

1 1991 11 19 01 11 41 9094 
2 1991 11 9095 02 90 41 90 
0 1191 11 19 00 91 41  

4 1195 19 11 04 91 49  

5 1992 20 11 05 92 50  

1 1994 21 1594 01 91 51  

1 19 22 15 01 9095 52  

1 11 20 9295 01 9095 50  

9 11 24 9094 09 1190 54  

10 15 25 9194 40 1195 55  

11 1195 21 1995 41 91 51  

12 9094 21 9091 42 90 51  

10 90 21 90 40 9195 51  

14 90 29 9095 44 9194 59  

15 1991 00 1192 45 9190 10  

 

𝒍𝒑(𝒅𝒃) = 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈[
𝟏

𝒏
× ∑ 𝟏𝟎

𝒍𝒑𝒊
𝟏𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

 ] 

  دسی بل بدست آمد. 1101بر طبق فرمول باال میانگین تراز فشار صوت در این کارخانه مقدار 
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 1101از حد مجاز و به میزان  بیشترکارخانه  سالن والسطبق نتایج بدست آمده از جدول فوق میانگین تراز فشار صدا در 

 مهندسی می باشد. دسی بل می باشد، بنابراین نیاز به اقدامات کنترلی و

 کنترل صدا

 نشاطی د اخوانکارخانه آر

توان بهره گرفت. هر روشی که برای کنترل صدا در نظر گرفته شود، از  های مختلفی می برای کنترل صدا در صنعت از روش

ن اقدامات نظر ماهیت از سه حالت خارج نیست. یا کنترل مدیریتی است یا فنی مهندسی و دیگر اینکه حفاظت فردی است. ای

را از نظر تئوریک در سه موقعیت می توانیم اجرا کنیم. این سه موقعیت عبارتند از: منبع  Source مسیر ، Path  و

دریافت کننده  cieverRe. 

 الف: کنترل صدا در منبع

تولید صدا است. در ذیل برخی از اقدامات را که می توان در جهت بهترین و اساسی ترین روش کنترل صدا، کنترل در منبع 

 کنترل صدا در منبع تولید صدا بکار برد نام می بریم:

 ها. تعمیر و نگهداری صحیح دستگاه ،انتخاب صحیح دستگاه متناسب با فرآیند تولید .1

 محصور کردن دستگاه. (، باالنس بودن دستگاه) محل و نحوه استقرار دستگاه .5
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 کنترل صدا در مسیر و محیط :ب

 استفاده از موانع صوتی.، افزایش فاصله بین اپراتور و دستگاه .0

 بکارگیری جاذبهای صوتی سطحی. .3

 کنترل صدا بر روي دریافت کننده :ج

 صدا در یک شیفت به زمان دیگر که سایرین در محل حضور ندارند. و های پر سر ایزوله سازی زمانی: جداکردن فرآیند .1

 صدا در یک مکان دور از محوطه اصلی کارخانه.  و جداسازی فرآیند پر سر :سازی مکانیایزوله  .2

 کاهش زمان مواجهه. .8

 چرخشی کردن کار. .1

 معاینات شغلی دوره ای از جمله ادیومتری. .5

 .فواید استفاده از گوشی ،نحوه استفاده از گوشی ،آموزش در مورد خطرات و عوارض صدا .0

 .ه عنوان حفاظت فردیهای ایمنی ب استفاده از گوشی .3

 گوشی هاي حفاظتی بر دو نوع هستند

نوعی که روی الله گوش قرار گرفته و مجموعه ساختمان گوش را بدون  (Ear muff)های هدفونی یا خلبانی  گوشی :الف

 تماس مستقیم با آن حفاظت می کند. 

که در داخل گوش و درون مجرای گوش خارجی قرار گرفته و آن را مسدود و راه  (Ear Plugs)گوشیهای داخل گوش  :ب

 انتقال هوا را به طور نسبی مسدود می کند.

 از نظر کیفیت کاربرد این نوع گوشی موارد ذیل قابل بحث است:

 می باشد.  EPبه مراتب دارای کاهندگی بیشتری نسبت به  EM یـ گوش .1

های داخلی گوش مرتبط نمی باشد، مشکالت بهداشتی کمتری دارد به این  به دلیل آنکه با قسمت EM یـ گوش .2

های میکروبی قارچی را از گوش به گوش دیگر زیادتر می  بین افراد امکان انتقال عفونت EPترتیب که استفاده توام از 

 صادق نیست.  EMکند در حالیکه این مورد برای 

به لحاظ نقطه مثبت آن بیشتر توصیه می شود.  EMکات ذکر شده استفاده از گوشی های در مجموع با توجه به ن .8

داخل  انواعی از گوشی وجود دارد که از جنس سیلیکون است و برای هر فرد به طور مجزا ساخته می شود و کامالً

 مرسوم است .  (Ear Mold)گوش را می پوشاند. این نوع به 

 از گوشی هدفونی و گوشی داخل گوش استفاده شود. باشد تواماً dB 110در شرایطی که صدا بیش از  .1

 در کارخانه والسهاي  دستگاه
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باال می باشند که دالیل آن   شد صدای ناشی از  این دستگاه ها انجام بق صداسنجی که در میان دستگاه های گارخانهط

 بصورت زیر می باشد.

 بوده و باعث عبور صوت از طبقه زیرین به باال می شود.سوراخ های ایجاد شده برای عبور تسمه ها بزرگ  .1

 تسمه های پهن بدون شیار باعث ایجاد صدا می شوند. .2

 

 دینام 

 عامل اصلی تامین کننده نیروی محرکه دستگاه ها می باشد که ایجاد صدا می نماید.

روند و معموالً  از صافی هایی  تمیز کردن گندم بکار می دستگاه هایی می باشند که جهت صاف و دستگاه هاي بوجاري:

 33تشکیل شده اند که  دارای حرکت رفت و برگشت سریع  می باشند و ایجاد ارتعاش زیادی  می نمایند و صدای باالی 

 دسی بل را تولید می کنند.

خیلی  درجه می باشد و ارتعاشی رفت و برگشت با دامنه 81این دستگاه دارای یک صافی با شیب  دستگاه هاي شن گیر:

چون شن دارای چگالی باالیی نسبت به گندم است، برخالف  جهت جریان گندم حرکت  کم و فرکانس باال ایجاد می نماید.

کرده و از گندم جدا می شود. این دستگاه به دلیل اینکه بصورت مستقیم به کف متصل است )بدون ایزوالتور(، باعث وارد 

 دسی بل تولید می نماید. 35و صدای باالی آمدن ارتعاش زیاد ی به ساختمان می شود 

این سیکلون ها برای تصفیه هوای آلوده تولید شده، توسط بوجاری و دیگر وسایل می باشند که بر اثر  هاي تهویه: سیکلون

 نیروی گریز از مرکز عمل می نماید. در اثر برخورد آالینده ها به دیواره سیکلون، دیواره خورده شده است.

این لوله ها شامل الواتورها و لوله های دیگر می باشند. الواتور شامل جهت انتقال گندم استفاده می شوند: که لوله هایی 

می شود. این بخش صدای زیادی را  5لوله ای است که درون آن کاسه هایی وجود دارد که باعث باال بردن گندم به طبقه 

م در آنها به پایین ریزش کرده و در اثر برخورد گندم به لوله ها ایجاد ایجاد نمی کند. مشکل اصلی در لوله هایی است که گند

صدا و خوردگی می نماید. برای کاهش سرعت خوردگی معموالً در انتهای لوله ها محفظه ای را قرار داده اند که سرعت گیر 

 بوده و از برخورد شدید گندم با لوله جلوگیری می کند.

الک ها به گونه ای می باشند که در  شده را از ریز به درشت به چندین بخش جدا می نماید.این الک ها آرد ایجاد : الک ها

قسمت وسط آنها یک میل گردانی وجود دارد، این میل گردان نا متقارن بوده و بر اثر نیروی محرکه حاصل از دینامی که روی 

 وی گریز از مرکز باعث چرخش الک می شود.چون نا متقارن است در اثر نیر خود الک قرار دارد به گردش درآمده و

 انبار

انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از تهیه و نگهداری کاال به منظور عرضه به موقع آن یا گسترش دادن مدت عرضه 

ی از آن است به نحوی که کاال برای مدت بیشتری قابل دسترس و مصرف باشد. در اقتصاد هر کشوری انبارداری ها حلقه های

انتقال کاال از مناطق تولید به بازارهای مصرف  زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف به شمار رفته و نقش اتصال و واسطه را در

درصد زیادی از سرمایه ی سازمان های بازرگانی و تولیدی را، مواد اولیه و قطعات کاالهای . عهده دارند سپس توزیع محلی بر و

خته تشکیل می دهد. لذا نگهداری و مراقبت دقیق از آنها و برقراری یک نظام صحیح اطالعاتی برای ساخته شده و نیم سا

کنترل موجودی های انبار بسیار ضروری بوده و با بهبود وضع انبارداری می توان جلو زیان های ناشی از بی دقتی در نگهداری 

ر ها از جنس بتون بود که در برابر حریق مقاوم بوده و کف انبارها از کاال را گرفته و به میزان سود سازمان افزود ساختمان انبا

 .جنس سیمان می باشد
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 ارتعاش

 تولید یا ایجاد عامل حتی و صدا کننده تشدید گاهی که است صنعتی های محیط در صدا با همراه عوامل از یکی ارتعاش

 راحتی در اختالل سبب تواند می انسان بدن به مرتعش منبع یک از( مکانیکی انرژی) ارتعاشی امواج انتقال. باشد می صدا

 تواند می حتی مواردی در و کارکنان فیزیولوژیک اعمال در اختالل نیز و خستگی اثر در بازدهی کاهش فرد، آسایش و

 ناشی صدمات برابر در افراد حفاظت اینکه بر عالوه ارتعاش کنترل. شود دیگر های بیماری برخی و اسکلتی ضایعات سبب

 کنترل همچنین و ارتعاش از ناشی ستهالک ا و تخریب از بناها و ها دستگاه حفاظت سبب دارد دنبال به را ارتعاش از

 .شد خواهد ارتعاش از ناشی صدای

 بدن تمام ارتعاش ورود جهات

 سینه به پشت از X جهت .1

 شانه به شانه از Y جهت .2

 سر( به پا از( بدن طول امتداد در Zجهت  .8

 

 بازو  دست ارتعاش ورود جهات

 دست پشت به کف از Xجهت  .1

 انگشت سمت به کوچک انگشت از دست، پهنای در Yجهت  .2

 شست

 )بازو سمت به انگشتان نوک دست)از طول امتداد در Zجهت  .1

 

 دارد بستگی عوامل گروه دو به ارتعاش اثر میزان و نحوه

 محیطی یا خارجی عوامل .1

 فردی عوامل .2

 محیطی یا خارجی عوامل

 که صورتی در. دهد می قرار تأثیر تحت را خصوصی به اندام ارتعاش، دامنه از فرکانس محدوده هر :ارتعاش فرکانس: الف

 .است بیشتر ارتعاش آن در اثرات باشد نزدیک اندام تشدید فرکانس به محرکه نیروی ارتعاش فرکانس

 بیشتر نیز ارتعاش اثر باشد بیشتر هرچه و است محرکه نیروی انرژی کننده بیان نوعی به ارتعاش دامنه بزرگی :شتاب: ب

 .بود خواهد

 همان در مواجهه بیشترین و اندام ل طو جهت در بدن به شده وارد صدمه بیشترین :بدن به ارتعاش ورود جهتپ: 

 .یابد می اهمیت مختلف جهات در ارتعاش دامنه برآیند باشد، بیشتر ورود جهات اگر. است جهت
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 عوارض و بیشتر ارتعاش اثر باشد بیشتر مرتعش جسم با بدن تماس محل وسعت هرچه :ارتعاش ورود محل وسعت: ت

 .گردد می نمایان زودتر مربوطه

 .دارد اساسی نقش آن طول و مواجهه زمان :کار سابقه و روزانه مواجهه مدت: ث

 .کند می تشدید را ارتعاش اثر بازو، دست ارتعاش در خصوصاً  سرما، وجود :محیط حرارت درجه: ج

 این غیر در. شود کنترل باید تولیدی ارتعاش نظر از وسیله طراحی، مرحله در :کار وسیله بودن ارتعاش ضد میزان: چ

 .بود خواهد بیشتر آن مخاطرات صورت

 .دهد بروز بدن در را خود اثرات تواند می معین زمانی محدوده یک در ارتعاش میزان هر :ارتعاش اثرگذاري زمان: ح

 بیش ارتعاش و صدا توأم اثرات. کند می تشدید را ارتعاش اثر مرتعش، وسیله یا کار محیط در صدا وجود :صدا وجود: خ

 .گیرد قرار مالحظه مورد نیز دیگری توأم اثر یک، هر اثر مطالعه در باید لذا. است تنهایی به هرکدام اثر جمع از

 فردي عوامل

 .کند کمک ارتعاش اثرات تسریع به تواند می اندام غیرطبیعی حاالت :کار حین در بدن گیري قرار طرز: الف

 اثرات باشد، بیشتر وسایل با کار هنگام در عضالت سفتی یا کشیدگی هرچه (:ها ماهیچه)بدن کششی وضعیتب: 

 .بود خواهد بیشتر ارتعاش

 ها فرکانس برخی در و نیست یکسان ارتعاشات تمام به انسان بدن پاسخ :ارتعاش به بدن العمل عکس چگونگی: پ

 .باشد می کمتر حساسیت

 جسمانی آمادگی و نژاد بدنی، خصوصیات. ندارد افراد بر یکسانی اثرات ارتعاش: ارثی و فردي جسمانی، خصوصیات: ت

 .دارند نقش ارتعاش عوارض ایجاد در

 بدن تمام ارتعاش اثرات

 ینتر مهم. شوند می وارد انسان بدن به ... و نیروگاهها ژنراتورهای دریایی، هوایی، زمینی، نقلیه وسایل از ارتعاشات این

 :اثرات

 فقرات ستون مخصوصاً ها، اندام در اختالل .1

 (تهوع و تمرکز عدم سرگیجه،) گوارشی اختالالت .2

 .نبض و خون فشار افزایش. گردد می عصبی تحریک باعث و شده زیاد ها هورمون ترشح: عمومی و عصبی اثرات .8

 بازو دست ارتعاش اثرات

 صورت به عروق، رفلکسی العمل عکس دلیل به عمدتاً  دست به رسانی خون در اختالل: بازو_  دست ارتعاش سندروم .1

 انگشت) سفید انگشت پدیدة باعث تواند می و شده رسانی اکسیژن و تغذیه در اختالل باعث و شده ظاهر تنگی

 .گردد ارتعاش از ناشی( مرده
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 گردد می موجب ارتعاش از ناشی مکانیکی صدمات و ناکافی رسانی خون: انگشتان مفاصل و ها استخوان شکل تغییر .2

 .گردند حجیم و داده شکل تغییر انگشتان مفاصل که

 تحت را دست کف های استخوان ها، بافت تغذیه و رسانی خون در اختالل: دست کف و مچ های استخوان عوارض .8

 از ناشی مکانیکی صدمات. کند می نکروز دچار موارد برخی در حتی و نموده شکننده و نرم داده، قرار ارتعاش تأثیر

 و مچ ضایعات شود؛ می استخوانها این از مرزی قطعات شدن کنده سبب دست، به بادی و برقی وسایل ارتعاش

 .است عوارض این از آرنج مفصل

 بدن تمام ارتعاش استانداردهاي

 و باشد پزشکی می آموزش و درمان بهداشت، وزارت و ACGIH قبول مورد استاندارد این ISO-2631 (1992استاندارد)

 .است کرده مشخص بدن تمام به شده وارد ارتعاشات ارزیابی جهت را اصلی معیار سه بدن سراسری ارتعاشات مورد در

 آسایش کاهش یا راحتی افت مرز .1

 تحمل و فعالیت انجام مرز، این از گذر و کنند می مسافرت نقلیه وسایل با که است افرادی راحتی حفظ برای مرز این

یا   dB 110 حدود مواجهه دقیقه یک برای مرز این نهایی حد. کند می مشکل دچار را سفر عادی
𝑀

𝑆2 0/9  .مواجههاست 

 .نیست قبول قابل مسافرین برای محدوده این از باالتر

 خستگی و مهارت کاهش مرز .2

مواجهه  دقیقه یک برای مرز این نهایی حد. گردد می بازدهی کاهش و خستگی باعث مرز این از بیشتر مقادیر با مواجهه

یا  dB 120حدود 
𝑀

𝑆23/2 و یابد کاهش خستگی اثر بر فرد مهارت که شود می باعث محدوده این از باالتر مواجهه. است 

 .گردد اشکال دچار شاغل ایمنی

 (مجاز حداکثر) مواجهه مجاز حد .3

 حدود مواجهه دقیقه یک برای مرز این نهایی حد. است ضروری فیزیولوژیک اختالل از پیشگیری برای شتاب از حد این رعایت

dB 185  یا
𝑀

𝑆20/5 .است 

 ارتعاش ارزیابی و گیري اندازه

 :است زیر موارد شودشامل گرفته نظر در ارزیابی و گیری اندازه به اقدام از قبل باید که نکاتی ترین مهم

 گیری اندازه هدف .1

 کارگاه از دقیق اطالعات آوری گرد .2

 شاغالن مواجهه نحوه دربارة اطالعات گردآوری .8

 گیری اندازه وسیله .1

 کالیبراسیون .5

 شاغالن مواجهه استاندارد .0



 گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای  

011 
 

 اش تمام بدن در کاخانه آرد نشاطیارزیابی ارتع

 و بازویی وجود ندارد.گونه ارتعاش دست  و هیچ م بدن هستندنه افراد در معرض ارتعاش تمادراین کارخا

 سنجش ارتعاش در اطراف دستگاه مغز گندم گیر در طبقه اول:

 وضعیت دستگاه مغز  تاریخ اندازه گیری ساعت اندازه گیری مدل دستگاه ارتعاش سنج

 گندم گیر

CASTLE 11 فعال 2/0/02 صبح 

 

 0انجام شد که میزان ارتعاش در این  متری از دستگاه 1.5به فاصله  نقطه اطراف دستگاه مغز گندم گیر 0اندازه گیری در 

  نقطه در جدول زیر آمده است:

 نقاط اندازه گیری    

 

 نقاط           

 کمیت

1 2 8 1 5 0 

) شتاب
𝑚

𝑠2
) 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 

) سرعت
𝑚

𝑠
) 0.5 11 0.2 1.5 1.2 8.0 

 1.0 شتاب پیک

 11 سرعت حد اکثر

 

 میانگین شتاب :

 

𝐴 =
0.4 + 0.6 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1

6
= 0.23

𝑚

𝑠2
 

 میانگین سرعت:

𝑉 =
9.5 + 10 + 6.2 + 4.5 + 4.2 + 3.6

6
= 6.3

𝑚

𝑠
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 شتاب موثر:

𝐴
𝑚

𝑠2
= √∑ 𝑎𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

𝐴
𝑚

𝑠2
= √(0.42 + 0.62 + 0.12 + 0.12 + 0.12 + 0.12) = 0.748

𝑚

𝑠2
 

 

 شتاب معادل کلی :

𝐴𝑒𝑞(𝑡) = √
1

𝑇
∑ 𝑎𝑟𝑚𝑠

2 × 𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

مواجهه دارد. در   1.30و نیم ساعت با شتاب  1.31کاری به طور کلی کارگر به مدت نیم ساعت با شتاب در طول شیفت 

 نتیجه شتاب معادل کلی از رابطه زیر حساب می شود:

𝐴𝑒𝑞(𝑡) = √
1

1
 (0.742 × 0.5) + (0.762 × 0.5) = 0.75

𝑚

𝑠2
 

 ساعته: 3شتاب معادل 

𝐴𝑒𝑞(8) = 𝐴𝑒𝑞(1) × √
1

8
 

𝐴𝑒𝑞(8) = 0.75 × √
1

8
= 0.265 

 استاندارد ارتعاش تمام بدنجدول 

 1حد مراقبت شتاب معادل ) برآیند 

 جهت( ) متر بر مجذور ثانیه(

حد مجاز شتاب معادل )) متر بر مجذور 

 ثانیه(

 مدت مواجهه روزانه ) دقیقه(

1011 1011 0111 

1012 101 111 

101 1011 111 

1011 000 211 

1012 001 021 



 گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای  

011 
 

 

 نتیجه گیري:

و با  است 1.35وی  کلیو شتاب معادل  در طول شیفت  یک ساعت در معرض ارتعاش می باشد از آنجایی که اپراتور دستگاه

پس نتیجه می گیریم که میزان ارتعاش این  می باشد 1.0که حد مجاز شتاب معادل برای یک ساعت  به جدول باالتوجه 

 .و ایجاد هیچگونه عوارضی را برای اپراتور نمی کند استدستگاه کمتر از حد مجاز 

 ارتعاش کنترل اهداف

 ارتعاش از ناشی استهالک و تخریب از بناها و ها دستگاه حفاظت .1

 ارتعاش از ناشی صدمات برابر در افراد حفاظت .2

 ارتعاش از ناشی صدای کنترل .8

 ارتعاش کنترل و پیشگیري اصول

 .ها دستگاه ساخت و طراحی موقع در ارتعاش کنترل .1

 .تولید منبع در فنی های روش از استفاده با ارتعاش کنترل .2

 .دستگاه روی بدن با تماس های محل در میراکننده نصب .8

 .دور راه از ها دستگاه کنترل .1

 .شغل تغییر و شغل نمودن گردشی مواجهه، کاهش نظیر مدیریتی اقدامات .5

 .ارتعاش ضد زیرپایی دستکش، کفش، نظیر فردی حفاظت وسایل از استفاده .0

 و ای دوره معاینات در سالمت پایش استخدام، از قبل معاینات در شاغل سالمت ارزیابی نظیر پزشکی اقدامات .3

 .عوارض زودرس تشخیص

 مهندسی هاي کنترل

 :دارد وجود مهم اصل سه ارتعاش کنترل برای

 .شود می منابع دیگر به ارتعاش انتقال باعث که زمین یا ساختمان از دستگاه از بخشی جداسازی :الف

 .ساختمان به مرتعش دستگاه قطعه یک از ارتعاشات انتقال رسانیدن حداقل به :ب

 .اند شده ایزوله ارتعاشی نظر از که هایی ماشین از ناشی ارتعاشی حرکات کاهش :پ

1011 001 11 

000 0011 11 

0011 2011 01 
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 .باشد می آن منبع در کنترل ارتعاش، کنترل های روش ترین مؤثر و ترین معمولی از یکی: منبع در ارتعاش کنترل .1

 .باشد می ارتعاش انتقال از جلوگیری ارتعاش کنترل در مهم های جنبه از یکی: ارتعاش ایزوالسیون .2

 گردد: می ایجاد دلیل دو به صنعتی های دستگاه در ارتعاش: ها دستگاه ساخت و طراحی موقع در ارتعاش کنترل .8

 عمل چون ،(کن مخلوط) میکسر ارتعاش مانند است دستگاه کارایی از جزئی و بوده کار ماهیت دلیل به که الف( ارتعاشی

 .دارد مرتعش محیط به نیاز اختالط

 .است دستگاه انرژی اتالف از ناشی که گرما و صدا مثل گردد، می ایجاد مکانیکی انرژی اتالف دلیل به که ارتعاشی ب( 

 برداری بهره و نصب مرحله در ارتعاش کنترل .1

 میراکننده نصب و تولید منبع در فنی های روش: الف

 (ارتعاشی ایزوالتورهای) ها عایق: ب

 دور راه از دستگاه کنترل .1

 صدا کنترل منظور به ارتعاش کنترل .1

 مدیریتی هاي کنترل

 شغل تغییر و شغل نمودن گردشی مواجهه، کاهش نظیر مدیریتی، اقدامات

 

 فردي حفاظت

 ارتعاش انتقال مانع که هایی عایق دیگر و ارتعاش ضد زیرپایی و دستکش و کفش نظیر فردی، حفاظت لوازم از استفاده

 .باشد داشته اهمیت ها روش سایر همراه به تواند می باشند،

 پرتوها

امواج یا ذرات در خالء یا در محیط مادی  پرتو یا تشعشع عبارت است از انرژی که به صورت: تشعشع از دیدگاه بهداشت

منتشر می شود. بطور ساده پرتوها را می توان انرژی عبوری تعریف کرد. برخی از پرتوها دارای جرم و بعضی فاقد آن می باشند 

رتوهای غیر و با توجه به میزان انرژی، دارای قدرت نفوذ در ماده هستند. پرتوها به دو دسته پرتوهای یونیزان )یونساز( و پ

یونیزان )غیر یونساز( طبقه بندی می شوند. معموال وقتی همراه با واژه پرتو کلمه دیگری بکار نرود پرتوهای یونیزان مورد نظر 

 .می باشد

 پرتو یونیزان

 است مثبت یالکتریک بار دو و  1این ذرات به راحتی دیگر پرتوها از ماده عبور نمی کند. ذره آلفا دارای جرم اتمی : ذرات آلفا

شده است. ذرات آلفا بوسیله عناصر رادیواکتیو سنگین منتشر می شود. ذرات آلفا  یونیزه بار دو هلیوم اتم یک واقع در که

قدرت یونسازی زیادی داشته ولی قدرت نفوذ آن در بافت ها بسیار کم است و به آسانی بوسیله ضخامتی از چند صفحه کاغذ، 
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اخی پوست متوقف می شوند. این ذرات تنها وقتی خطرناک هستند که درون بدن قرار گیرند. بطور یک الیه رطوبت و یا الیه ش

 .های پایش فردی نسبت به پرتوهای آلفا حساس نیستند معمول دستگاه

 است و فاقد بار الکتریکی است. یکی از 12جرم اتمی متحد که برابر یک دوازدهم جرم اتم کربن  نوترون ذره ای با :نوترون

منابع این ذرات، راکتورهای هسته ای هستند که در آنها اورانیم شکافته شده و نوترون و انرژی حرارتی آزاد می کند. از این رو 

 .ها را تنها می توان در مجاورت منابع تولید این ذرات در زمانی کمتر از یک ثانیه آشکار ساخت نوترون

اال و برخورد به یک هدف فلزی، ترجیحا با عدد اتمی باال تولید می شوند. ها در ولتاژ ب با شتاب الکترون: پرتوهاي ایکس

اثرات . منشا می گیرند اتم هسته خارج انفعاالت و فعل از ایکس پرتوهای  پرتوهای گاما از فعل و انفعاالت درون هسته اتم و

گرفته تا خطرات جدی مانند کاهش عمر، جسمی پرتوهای یونیزان از اختالالت جزئی و موقتی در بعضی از اعمال فیزیولوژیک 

ها، کاهش قدرت تولید مثل، ایجاد کاتاراکت )آب مروارید(، سرطان خون و یا انواع دیگر  کاهش مقاومت در مقابل بیماری

اثر غیر مستقیم زمانی اتفاق می افتد که مولکولی مانند مولکول آب . سرطان، آسیب به جنین در حال رشد، متفاوت می باشد

باعث  شود هائی ایجاد می آسیب و شده تجزیه اجزای های فعال تجزیه شود. اهمیت کمتری دارد، به یونها یا رادیکالکه 

 می شود. DNA اختالل در عمل اصلی

آسیب های زیست شناختی پرتوها، به اثرات زورس و دیررس تقسیم بندی شده اند. از جمله اثرات زودرس، که پس از تابش 

های گوناگون مانند دستگاه خونساز، دستگاه گوارش و ... نام  بروز می کند، می توان اثر روی سلول و دستگاهمقدار حاد پرتو 

ها پس از تابش مقدار زیاد و یا کم به وجود می آیند. از جمله این اثرات می توان از  ها و یا سال برد. اثرات دیررس، ماه

 .و کوتاه شدن عمر را نام بردسرطانزایی، ایجاد آب مروارید، اختالالت جنینی 

 (رتوهاي غیر یونیزان )غیر یونسازپ

در طیف الکترومغناطیس بین نور مرئی و امواج یونیزان قرار دارد. طول  :(Ultraviolet radiation)اشعه ماوراي بنفش

 است: A,B,C باند 8نانومتر و دارای  111تا 111موج بین 

• UV-A (315 - 400 NM ) 

• UV-B (280 - 315 NM ) 

• UV-C (100 - 280 NM ) 

میلیون  1تا  351طول موج بین  در طیف الکترومغناطیس بین نور مریی و امواج رادیو فرکانسی قرار دارد.: پرتو مادون قرمز

 است: A,B,Cباند  8نانومتر و دارای 

IR-A   μm1/4-0/75 

μm3-1/4         IR-B 

 IR-C     μm1000-3 

 تشعشعات در کارخانه آرد

یند جوش با برق پرتو فرابنفش و مادون آها را انجام می دهند در اثر فر قسمت جوشکاری که کار تعمیرات قطعات دستگاهدر 

نفر است. ساعات کاری این سه نفر بستگی به میزان تعمیرات و قطعاتی که  8قرمز تولید می گردد. تعداد کارگران این قسمت 

 باشد. نیاز به جوش دارند می
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 اي ماوراء بنفش بر سالمتی انساناثرات پرتوه

در بدن و ایجاد بیماری نرمی  Dپرتو ماوراءبنفش از یک سو برای بدن انسان الزم است و کمبود آن باعث کمبود ویتامین 

استخوان می شود و از سوی دیگر چنانچه مقدار پرتو دریافتی توسط انسان کنترل نشود، می تواند اثرات منفی بر انسان داشته 

 باشد.

یک دسته اثرات قطعی است یعنی در اثر جذب این پرتوها در بدن، به مقدار  اثرات پرتوهای ماوراءبنفش دو دسته هستند:

شود. دسته دیگر اثرات احتمالی است یعنی با جذب پرتو ماوراءبنفش در بدن احتمال وقوع آنها افزایش  معین، قطعاً ظاهر می

حالت آفتاب سوختگی و التهاب پوست  معینی پرتو ماوراءبنفش توسط پوست انسان جذب شود،می یابد. مثالً چنانچه به میزان 

 افزایش را آن به ابتال احتمال بلکه گردد، نمی منجر پوست سرطان به ابتال به لزوماً پرتو این جذب لیکن شود می  حتماً ظاهر

 .دهد می

نفوذ می کند و بیشتر در پوست و چشم جذب می شود، اثرات از آنجا که پرتو ماوراءبنفش به میزان کمی در بدن انسان 

 mmتا  1.1 بیولوژیکی آن بر انسان به اثرات آن بر پوست و چشم محدود می گردد. میزان نفوذ این پرتوها در پوست حدود

 است.  1

 اثرات بیولوژیکی اشعه ماوراءبنفش برپوست اثرات بیولوژیکی اشعه ماوراءبنفش بر چشم

 آفتاب سوختگی ، تیره شدن رنگ پوست ملتحمه ایجاد ورم

 ایجاد واکنشهای حساسیت نور ایجاد سوختگی شبکیه

 ایجاد آب مروارید
ایجاد شیارهای عمیق در پوست و افزایش احتمال ابتال به 

 سرطان پوست

 

 پیشنهادات

 در قسمت جوشکاری باید کارگران از عینک های مخصوص جوشکاری استفاده کنند.

 هاي ناشی ازکاربیماري 

ها در محیط های کار  بیماریهای شغلی به اختالالت و عوارضی گفته می شود که عامل مولد آنها محیط کار بوده این بیماری

 .فنی و غیر بهداشتی و یا در اثر عدم رعایت اصول و قواعد درست انجام کار عارض می شود غیر

 زاي هاى ناشى از عوامل فیزیکى بیماربیمارى

 ها، سوختگى و اثرهاى موضعى مانندعلت گرما، سنکوپ، انقباض ماهیچهگرما: افزایش گرماى بدن )هیپرپیرکسی(، ناتوانى به

 .سوزعرق

 زدگیسرما: پاى خندق، سرمازدگی، و یخ

 .(Menier) نور: کاتاراکت شغلی، نیستاگموس منیر
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 .، آمبولى هوائی، ترکیدن ریه(Caisson)فشار: بیمارى

 .دا: کرى شغلیسر و ص

 (.خون هاىگویچه انواعشدن همه سیتوپنى )کمخونى آپالستیک و پانپرتوتابی: سرطان، لوسمی، کم

 .هاعوامل مکانیکی: حوادث و زخم

 .: سوختگیبرق

 زا هاى ناشى از عوامل شیمیائى بیمارىبیمارى

 (گرد و غبار )پنوموکونیوزیس

 (غبارهاى آلى )گیاهی

 .(Bagssosis) باگاسوزیسالیاف نیشکر: 

 .(Byssinosis) غبار پنبه: بیسینوسیز

 .توتون: توباکوزیس

 .کشاورزان ه یغبار یونجه و غالت: ری

 غبارهاى معدنی

 .غبار زغال: آنتراکوزیس

 .سیلیسیوم: سیلیکوزیس

 .آهن: سیدروزیس

 .ریه سرطان و آزبستوزیس: نسوز ه یپنب

 .SO2 ،Cl ،SH2 ،N2 ،NH3 ،CS2 ،HCN ،CO ،CO2 علل گازها: مسمومیت به

 .علت: سرب، جیوه، کادمیوم، منگنز، بریلیوم، آرسنیک، کروم فلزها و ترکیبات آنها: خطرهاى سمى به

 .هاکشقلیاها و آفت ،مواد شیمیائی: اسیدها

 .کلرواتیلن، کلروفرمسولفید، بنزن، ترىها: کربن بىحلّال

 شناختیزیست زاى هاى ناشى از عوامل بیمارىبیمارى

 ... . هاى قارچى وزخم، آکتینومیکوزیس، هیداتیدوز، بیمارى طوطی، کزاز، اورام مغز، عفونتمالت، لپتوسپیروز، سیاهتب

 (Occupational Cancers) : هاى شغلىسرطان

 .سرطان پوست، ریه، مثانه
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 درماتوزهاى شغلی

 .اگزما، درماتیت

 شناختىهاى با منشاء روانبیمارى

 .نژندى صنعتىپرفشارى خون، زخم پپتیک، روان

 :عمده ترین عوامل زیان آور محیط کار در سیلوهاي ذخیره سازي غالت را می توان به شرح زیر دسته بندي کرد

 هاي ریوي ناشی از استنشاق گرد و غبارهاي گیاهی  بیماري

دستگاه تنفس قرار گرفته ، ذرات کوچک به حبابچه اکثر گرد و غبارهای گیاهی به علت درشتی ذرات در قسمت های فوقانی 

 فیزم و حتی فیبروز ریه می شوند.های ریوی رسیده سبب برونشیت های حاد و مزمن، آم

 پنوموکونیوزها شایع ترین عوارض ناشی از تنفس هوای آلوده به گرد و غبار هستند. 

. به دلیل ماری شغلی کارگران سیلو محسوب می گرددترین بی آسم گندم که در اثر گرد و غبار گندم  حاصل می شود مهم

 می شود.  اهمیت این بیماری توضیحات بیشتری در خصوص این بیماری بیان

 

  (Wheat Asthma)آسم گندم  

با التهاب مجاری هوایی همراه است. گرد و غباری که از جا به جا  مزمن غیر واگیر ریه است که غالباًآسم یک بیماری جدی و 

حاصل می شود ممکن است در بعضی مواقع خیلی زیاد بوده و در کارگران ایجاد عوارض شبیه  کردن و کار با گندم، آرد و ....

 آسم نماید. 

وزش و خارش در گلو و بینی خود خواهد کسی که برای اولین بار در داخل چنین گرد و غبارهای غلیظی قرار گیرد ایجاد س

  .درصد ذکر شده است 2کرد. کثرت آسم ناشی از کار در محیط های کارگری تا 

. عالئم شایع در آسم گندم عبارتست از تنگی نفس، سرفه و عطسه، خس خس سینه، کهیر پوستی، سوزش مخاط بینی و گلو

درصد از کل مردم جهان به آسم مبتال هستند. ولی آمار دقیقی از مبتالیان به آسم گندم در کشور ما موجود نمی  2 تقریباً

 باشد.

از مهمترین عوارضی که در اثر تماس با گرد و غبار غالت حاصل می گردد می توان به برونشیت حاد و مزمن، آمفیزم و حتی 

ته شده این گرد و غبار ها میتوان برونشکتازی و فیبروز ریه را نام برد. آلودگی گرد و سل ریه را نام برد. از دیگر عوارض شناخ

 ها و سایر عوامل بیولوژیک در تشدید عوارض حاصله اهمیت دارد.  غبار های گیاهی به قارچ ها، باکتری

 عوامل کنترل کننده

 های پیشگیری از آسم گندم در محیط های کاری عبارتست از:  اهم راه

 های کنترل آلودگی هوای محیط کار  طراحی و نصب دستگاه .1

 های کنترل ذرات چند نوع که بیشتر مورد استفاده هستند عبارتند از:  از دستگاه

 سیکلونها  •

 فیلترها  •

 گیرهای الکتریکی غبار •

 تقویت سیستم های تهویه موضعی برای دور کردن گرد و غبار از محل کار  .2

سیستم های هواساز و هوای  هوا به داخل ساختمان با استفاده از فیلترهای مناسب و جلوگیری از ورود گرد و غبار .3

 مثبت.

 حفاظت فردی کارگران در برابر استنشاق هوای آلوده به گرد و غبار  .0
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 امل زیان آور شیمیایی محیط کاربیماریهاي ناشی از عو

ها و اغلب سموم تدخینی  حشره زدایی از حشره کشدر سیلوهای ذخیره سازی غالت برای سالم سازی توده های غالت و 

استفاده می شود چنانچه در نحوه استفاده از این مواد دقت الزم به عمل نیاید در پاره ای از موارد برای سالمت کارکنان و 

 مصرف کنندگان فرآورده ها مخاطره آمیز هستند. 

 Methyl)متیل بروماید PH3فسفین. سلفوس یا  ،(Phostoxin)به فوستوکسین از مهمترین حشره کشها می توان 

bromide)  فرم الدئید  و گاز(H – CHO) . را نام برد  

است که از آن بیشتر برای سالم سازی توده های غالت در سیلوها و  (Fumigant)نوعی حشره کش تدخینی  فوستوکسین:

درجه سانتی گراد به  92سیر که در دمای باالتر از مراکز نگهداری گندم استفاده می شود گازی است بی رنگ با بویی شبیه 

صورت گازی شکل در می آید این گاز بسیار بی ثبات است و در حضور اکسیژن و دما اکسید می شود. این گاز بدلیل قابلیت 

در  گرمی 3انتشار و نفوذ سریع به راحتی در توده های حجیم غالت نفوذ می کند. این سم در تجارت به صورت قرص های 

ساعت متصاعد  2تا  1لوله های آلومینیومی غیر قابل نفوذ هوا به بازار عرضه می شود این قرص در معرض رطوبت هوا ظرف 

شده و گاز محتوای آن آزاد می شود. در دانه هائی که با فسفین مورد فومیگاسیون قرار می گیرند مقادیر جزئی فسفین یا 

هیدروکسید آلومینیوم باقی می ماند که در عمل بایستی در طی عملیات بوجاری و فسفور آلومینیوم و پودر خاکستری رنگ 

مسمومیت ناشی از این گاز زمانی اتفاق می افتد که کار حشره زدایی بدون رعایت اصول ایمنی فرایندهای مشابه حذف شوند. 

استفراغ، کاهش فشار خون و تنگی نفس را  تلوتلو خوردن، تهوع، و بهداشتی انجام شود. از عالئم مسمومیت با این گاز ضعف،

کارکنانی که با غلظت های زیاد این گاز و یا به مدت طوالنی در معرض غلظت های کم گاز هستند دچار  می توان نام برد. 

ها در دانه ها اغلب نامطلوب بوده و ممکن است  به هر حال باقیمانده حشره کش ناراحتی های کلیه و گاهی مرگ می شوند.

شامل خود حشره کش یا مشتقات آن باشد. مقدار باقیمانده سم تا حد زیادی تابع دز حشره کش، فرمول حشره کش، درجه 

حرارت و رطوبت اماکن و دانه ها می باشد در هر حال از حد معینی نباید تجاوز کند به نحوی که مصرف غذای آلوده به آن 

 / . است.PPm  1 در معرض خطر قرار ندهد. حداکثر تراکم مجاز فسفینسالمت انسان، دام و پرنده های مصرف کننده را 

نوعی حشره کش تدخینی است که بیشتر به صورت مایع به بازار عرضه می شود و : (Methyl bromide)متیل بروماید 

اثرات زیان آور آن می  از از آن برای حشره زدایی توده غالت استفاده می شود. )امروزه استفاده از این گاز محدود شده است(. 

)انجمن متخصصین بهداشت  ACGIH توان به التهابات ریوی، پنومونی، سوختگی های پوستی و عوارض عصبی نام برد.

 PPm 2 این ماده را Allowable Concentration)  (Maximum (M. A . C)حداکثر تراکم مجاز مریکا( آصنعتی 

 ذکر کرده است. 

بویی زننده و به صورت مایع به بازار عرضه می شود و از آن برای حشره زدایی و کپک زدایی اماکن گازی است با فرم آلدئید: 

مربوط به مواد غذایی بویژه انبارهای نگهداری استفاده می شود. قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به این گاز موجب ورم 

 د.ملتحمه چشم، سوزش گلو، فارنژیت و زخم های پوستی را سبب می شو

 

 شی از عوامل بیولوژیک محیط کارهاي نا بیماري

ها از عواملی هستند که به اشکال مختلف سالمت کارکنان  پاره ای از عوامل بیولوژیک مانند باکتریها، قارچ ها، ویروس

 های شغلی آسپرژیلوز می باشد.  رییکی از این بیما واحدهای مربوط به مواد غذایی را به مخاطره می اندازند

بیماری قارچی است که کارگران سیلو و کشاورزان به اقتضای شغلشان بیشتر در معرض این بیماری بیماري آسپرژیلوز: 

هستند قارچ های آسپرژیلوژ که در انسان بیماری تولید می کند بر روی برگ های گیاهان، دانه های انباری، توده غالت، توده 

های آسپرژیلوز که  فساد به سر می برند آلودگی افراد بیشتر از راه استنشاق هاگ خاک برگ، علوفه و سایر مواد گیاهی در حال

ترین شکل آسپرژیلوزها در انسان فرم ریوی آن است که به صور مختلف از قبیل  مهم در هوا موجود هستند صورت می گیرد.

رعایت بهداشت فردی و استفاده از وسایل آسم، برونشیت، برونشکتازی، پنومونی و سرطان ریه بروز می کند. از نظر پیشگیری 

 ان آلودگی وجود دارد موثر است. حفاظتی مانند ماسک و دستکش در محیط هایی که امک
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 مراکز نگهداري گندم 

صادی و سیاست های کشاورزی های نگهداری غالت بستگی به شرایط آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقت روش

 یره سازی می گردند که عبارتست از:نگهداری و ذخ ،های مختلف روشامروزه غالت به دارد. 

 انبارهای ساده  •

 انبارهای مکانیزه  •

عمدتٌا برای ذخیره سازی موقت به کار می رود. پس از اینکه گندم :  Bunker storageنگهداری غله در فضای باز •

 داده می شود.  تخلیه می گردد روی آن با چادر مخصوص که جنس آن پلی اتیلن است پوشش

 های مطمئن ذخیره سازی غالت است.  سیلوهای بتنی: یکی از روش •

 .های اخیر متداول شده است سیلوهای عمودی فلزی: در سال •

. 

 عوامل زیان آور ارگونومیکی محیط کار

ضایعات و بارگیری  سبوس، رد،آدر قسمت های بسته بندی  شود. مبحث ارگونومی در این کارخانه در قسمت انبارها مطرح می

شیوه های  شود مشکالتی از قبیل پوسچر نامناسب کاری، نها و همچنین کارگران انبار مشکالت ارگونومی بوفور دیده میآ

 تکراری و نیاز به استفاده از نیروی بدنی و ... کار بلند کردن بار سنگین، حمل بار،

 

 

 در انبار آرد پوسچر نامناسب کار

شود سپس کیسه توسط نوار نقاله پیش میرود تا به  دهد تا پر ر دهانه تخلیه ارد بر روی نقاله قرار میکارگری کیسه ها را زی

کارگر دوزنده لبه کیسه را از زیر دهانه دوخت عبور میدهد کارگر دیگری کیسه دوخته شده را از زیر  دستگاه دوخت برسد،

 گذارد تا به سمت کامیون برود. یا بر روی نقاله بارگیری می کند و روی پالت ها انبار می بر ،کند روی نقاله بلند می

 بوسیله یک کد چهار رقمی مشخص شده است که اعداد آن نشان دهنده OWASهر پوسچر طبقه بندی شده در روش 

 پوسچرهای کمر، بازوهاو پاها بعالوه بار یا تالش و کوششی که مورد نیاز است می باشد.
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 Owasبه روش  در قسمت بارگیري ارزیابی پوسچر
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 نهایی بدست می آید.با استفاده از جدول باال امتیاز 

 امتیاز نهایی امتیاز وزن یا نیرو امتیاز پاها امتیاز بازوها امتیاز تنه

3 1 3 3 2 
 

 

 نتیجه گیري:

دستگاه اسکلتی عضالنی  بدست آمد که بیان می دارد این پوسچر ممکن است اثر آسیب زا بر 2اممتیاز نهایی 

 داشته باشد لذا انجام اقدام اصالحی در آینده نزدیک ضروري است.
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 ظراتن

 نفر انجام گیرد.  2حمل کیسه ها باید  توسط  .1

نان با آنرمش و استراحت حین کار و آشنایی  حمل بار، آموزش به کارگران در مورد شیوه های صحیح کار کردن، .2

 .عضالنی_ عوارض اسکلتی 

 

 ایمنی حریق در کارخانه

 :دستیابی به ایمنی حریق روش های

  .شناخت علل حریق و کوشش برای جلوگیری از بروز آن -1

 رشد و گسترش حریق و کوشش برای مصون و محفوظ ماندن در مقابل آن. عللشناسائی  -2

 حریق و کوشش برای کنترل و خاموش نمودن آتش سوزی. اداره کردن )مهار(یادگیری  -1

 
 کارخانه آرد نشاطی از سیستم اطفا حریق دستی )کپسولهای اطفا حریق( استفاده می شود.در 

استفاده می شود. طبق بازدیدهای صورت گرفته از کپسول های موجود در  2COدر این کارخانه از دو نوع کپسول پودرو گاز و 

 تمامی طبقات همه آنها سالم و شارژ بودند.

 نداشت. یت این کارخانه کپسول اطفا وجوددر قسمت آزمایشگاه کنترل کیف

 

ی در دو نوع کپسولهای اطفای حریق پودر و گاز و کپسولهای اطفای حریق پودری کارترج دار پودرهای اطفای حریق  کپسول

واد شـیمیایی پایه که برای تولید با نوار آبی می باشد( م یا قرمز رنگ این کپسولها آبی و NFPAمی باشند. )در استاندارد 

 _سیم، کلریدپتاسیم، بیکربنات اوره پودرهای خشک مورد استفاده قرار می گیرند عـبـارتند از: بیکربنات سدیم، بیکربنات پتا

ها برای بهبود خواص مواد پایه  شوند. این افزودنی پتاسیم و مونوآمونیوم فسفات که با افزودنی های مختلفی مخلوط می

رت می پذیرد. این خواص عبارتند از سیالیت و روان روی، باال بردن کیفیت نگهداری، مقاومت در برابر آب و عدم جذب صو

ات، سیلیکونز و غیره تشکیل می دهند که فاستیرتهای فلزی، تری کلسیم فس رطوبت. اکثر این مواد افزودنی را ترکیباتی مانند:

می  ها در مقابل آب و ارتعاش جلوگیریآزادانه ذرات شده و از کلوخه شدن آن با پوشش ذرات پودر باعث سیالیت و حرکت

 نماید.

های برقی استفاده نمود. پودر خشک شیمیایی برای اطفا حریق مایعات بازده کمتری دارد. البته می توان از آن برای اطفا حریق

نیاز به فوم خواهیم  برای اطفا حریق مایعات حتماًکاربرد پودر خشک معمولی به اطفا حریق های سطحی محدود می شود اما 

 داشت.

یا قرمز با نوار سیاه می باشد( دی اکسید  ها سیاه و رنگ این کپسول NFPA)در استاندارد  2CO کپسولهای اطفای حریق

نمی دهد و نیروی کربن دارای خصوصیات مطلوبی در اطفا حریق می باشد. قابل اشتعال نبوده و با تعداد زیادی از مواد واکنش 

می تواند در تمام جهات  .می باشد می گردد. از آنجا که به صورت گازالزم برای کاربرد آن از فشار درون سیلندر ذخیره تامین 

حریق نفوذ کرده و گسترش یابد عالوه بر این در حالت گازی و حتی در فاز جامد بسیار ریز که برفک گفته می شود رسانای 

استفاده از گاز دی اکسید کربن هیچگونه  بنابراین می توان برای اطفا حریق وسائل برقی از آن استفاده نمود.جریان نمی باشد، 

اثری بر جا ی نگذاشته و نیاز به نظافت پس از اطفا ندارد. این ماده خاموش کننده بسیار مهمی می باشد زیرا ترکیب درصد 

موده از بروز حریق های بزرگ جلوگیری می نماید. در حاالت مناسب اکسیژن محیط را کاهش می دهد و اتمسفر را رقیق ن

 بویژه زمانی که بصورت مستقیم بروی حریق استفاده شود. کنترل و کاربرد، اثر خنک کنندگی آن مورد توجه بوده،
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 با افزایش ایمنی حریق در کارخانهپیشنهادات در رابطه 

کلیه واحدها می بایست دارای پالن ایمنی حریق باشند. وظیفه تهیه این پالن بر عهده ریاست واحد ایمنی و بهداشت  .1

 است. 

 .باشد گذرانده را نشانی آتش دوره که باشند نفراتی یا نفر دارای بایست می واحدها کلیه .2

 .توزیع و چیدمان وسایل اطفاء حریق می بایست طبق استاندارد باشد .8

واحد ایمنی و بهداشت موظف است در کلیه واحدهائی که مواد قابل اشتعال وجود دارد تابلوهای هشدار الزمه را فراهم  .1

 نماید.

 ایجاد منابع احتراقی غیر کنترل شده در کلیه واحدهائی که مواد قابل اشتعال وجود دارد ممنوع است. .5

 در واحدهای فوق االشاره استعمال دخانیات ممنوع است. .0

 متر فاصله داشته باشد. 0ترین منابع احتراقی باید حداقل  حل انبارش مواد قابل اشتعال بایستی از نزدیکم .3

مواد مزبور استخراج نموده و در اختیار  MSDSواحد ایمنی و بهداشت موظف است روش اطفاء ایمنی تمام مواد را از  .3

 یم شرایط اضطراری شرکت قرار دهد.ت

 های اطفای حریق الزامی است. ر ریسک حریق نصب سیستمدر محل های پر خطر از نظ .0

های حرارتی در محل های انبارش مواد  های پر خطر از قبیل جوشکاری و برشکاری و سایر عملیات برای انجام عملیات .11

 هرگونه اجرای از قبلشیمیائی خطرناک اخذ مجوز )پرمیت( توسط واحد مجری از واحد ایمنی و بهداشت الزامی است. 

بایست فرم مربوطه را تکمیل و به تائید واحد ایمنی و بهداشت  می مربوطه سرپرست واحدی، هر در حرارتی لیاتعم

 برساند. 

 . باشند الزمه ایمنی های برچسب دارای بایست می شرکت در اشتعال قابل مواد تمام .11

واحد آتش نشانی توسط واحد ایمنی در تمامی محل های پر خطر از نظر ایمنی حریق نصب شماره تلفن خوانا و واضح  .12

 و بهداشت الزامی است.

های پر مخاطره از نظر ریسک حریق سطوح و لوله های داغ می بایست توسط مواد مناسب عایق شده  در تمامی محل .18

 باشند.

 نگهداری مواد قابل اشتعال در کنار مواد اکسید کننده ممنوع است.  .11

ر می کنند می بایست در خصوص ایمنی حریق توسط واحد آموزش تحت کلیه نفراتی که با مواد قابل اشتعال کا .15

 آموزش قرار گیرند.

 بایگانی و تکمیل را حریق ایمنی لیست چک ماهانه بصورت هستند موظف واحد هر نشانی آتش تیم اعضای .10

                     .نماید

 ممنوع است. مسدود کردن جلوی کپسولهای آتش نشانی، فایر باکس ها در کلیه واحدها .13

 گزارش بهداشت و ایمنی واحد به حریق گزارش فرم طی  صورت بروز حریق سرپرستان هر واحد موظف هستند در .13

 . نمایند

 

 ایمنی برق 

های اساسی برای محافظت اشخاص ایزوله کردن آنها بوسیله دستکش یا لباس یا  یکی از راه: . ایزوله کردن بدن شخص1

مواد عایق ساخته شده و شخص را در مقابل عبور جریان برق محافظت می کند، همچنین برای  کفش ایمنی مناسب که از

جلوگیری از خروج جریان از بدن ممکن است کف محل کار را با وسایل مناسب مثل فرش الستیکی یا چوب پوشاند و یا از 

ای الکتریکی که نزدیک هم باشند، بر های تخت الستیکی استفاده کرد. ممکن است دو یا چند جسم هادی یا دستگاهه کفش

اثر عواملی مثل اتصال بدنه دارای اختالف پتانسیل های مختلف شوند و دست افراد در آن واحد به هر دوی آنها برخورد کند 

که در این صورت با وجود کفش عایق جریان خطرناکی از بدن فرد عبور کرده، این شدت جریان متناسب با اختالف پتانسیل 
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دو دستگاه می باشد. در این موارد باید این اجسام را بوسیله یک سیم هادی به یکدیگر وصل نمود تا اختالف پتانسیلی بین 

 بین آنها به وجود نیاید. 

اگر شخصی در داخل اتاق یا محفظه ای قرار : هایی که بدنه آنها داراي پتانسیل یکسان است . حفاظت بوسیله اتاق 2

گیرد که پتانسیل تمام نکات آن با هم مساوی و یکسان باشد تا مدتی که داخل اتاق باقیمانده خطری برایش وجود ندارد ولی 

ق به محض اینکه یک پای خود را برای خروج از اتاق روی زمین قرار دهد، تحت اثر اختالف پتانسیل اتاق و زمین دچار بر

 گرفتگی می شود. 

ایمن و ارزان قیمت برای رفع خطر برق گرفتگی در صنایع اتصال  های کامالً  یکی از روش. اتصال بدنه دستگاه به زمین:  3

بدنه فلزی دستگاه به زمین است. اگر بدن شخصی با این دستگاه برقی تماس پیدا نماید، در انشعاب جریان قرار می گیرد و 

( از بدن وی عبور می نماید جزیی از جریان خطرناک اصلی می باشد و اگر سیم )موازیبطور شنت  مقدار شدت جریان که

اتصال به زمین به طور صحیح و با مقاومت کم نصب شده باشد، شدت جریانی که از بدن عبور می نماید، به میزان خطرناک 

 ان از بدن بر اثر ایجاد اتصال بین فاز و بدنه دستگاهمیلی آمپر نمی رسد و در صنایع برای جلوگیری از خطر عبور جری 125/1

های برقی باید بوسیله سیم با مقاومت کم و حساب شده بدنه دستگاهها را به زمین اتصال داد. این سیم باید عمق کافی داشته 

ضالب می توان به باشد و به زمین مرطوب برسد و در محل اتصال به زمین دارای مقاومت بسیار کم باشد. از چاه آب یا فا

 عنوان زمین استفاده کرد.

ها نصب شده و روی اختالف جریان رله دیفرانسیل روی موتورها و مصرف کننده : تامین حفاظت با رلهء دیفرانسیل . 4

ورودی و جریان خروجی دستگاه عمل کرده و در صورت ایجاد اتصال بدنه در دستگاه و فرار جریان خطا به زمین، میزان 

از دستگاه کمتر از جریان ورودی می شود. در حالت عادی که اتصال بدنه بوجود نیامده، جریان هر دو سیم مساوی خروجی 

بوده، حوزه مغناطیسی ایجاد نمی شود ولی در اثر ایجاد اختالف بین دو جریانی که در این دو سیم می رود، حوزه مغناطیسی 

ثانیه می باشد که در این صورت شخص  18/1گردد. زمان قطع در حدود ایجاد کرده و هسته مغناطیسی باعث قطع مدار می 

از خطر برق گرفتگی محفوظ خواهد ماند ولی اشکال این سیستم این است که در صورتی که میزان جریان قابل اغماض در 

 .مدار قطع می شود، سیستم وجود داشته باشد مدار را قطع می کند و تا زمانی که عیب مربوطه رفع نشود

ولت بسیار خطرناک است اما زیر آن میزان و  01همانطور که ذکر شد، تماس با ولتاژ باالی . حفاظت از طریق ولتاژ کم:  5

بی خطر می باشد به همین جهت در بعضی از موارد می توانیم از مصرف کننده هایی با مشخصات تغذیه  ولت کامالً 51حدود 

 ولت استفاده کنیم. 51ای 
 

 کارخانه واحد برق در

 و تعمیرات ابزار می باشد.  کابل کشی، وشنایی ، روظیفه این بخش قطعات سازی، موتور پیچی : تعمیرات برق

 

 تابلوهاي برق

در تعریف تابلو لزومی ندارد آنرا حتمأ یک فضای بسته  تابلو عبارت است از فضایی که تجهیزات برقی در آن نصب می شوند.

فلزی، نوعی از تابلو محسوب می شود. مشکالت ناشی از نصب تجهیزات و خطرات ناشی از  فلزی بدانیم بلکه فضای بسته

عوامل محیطی و پدیده هایی مانند اتصال کوتاه که در تجهیزات الکتریکی روی می داد و در دسترس بودن تمام قسمتهای 

نند، از این رو تابلو به شکل محفظه بسته طراحی برقدار از سوی اپراتور، سازندگان را بر آن داشت تا ایمنی بیشتری را تامین ک

 .شد تا تجهیزات داخل آن غیر قابل دسترس باشند

 فیوز

های  فیوزها، در کلیه تاسیسات الکتریکی برای جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و نیز برای قطع کردن دستگاه

ش از حد ، ضعف استقامت الکتریکی یا مکانیکی و ازدیاد بیبندی ل مختلف از قبیل نقصان عایقمعیوب از شبکه که بر اثر عوام

از ده که آلیاژی از جنس نقره یا مس فیوز معموال از یک تیوب سرامیکی تشکیل ش. ، بکار می رودجریان مجاز وسایل حفاظتی
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است که اجازه  طراحی شدهای المان مرکزی فیوز به گونه شود،کند و اطراف آن با کوارتز یا سیلیس پر میوسط آن عبور می

 .کندهای اضافی و خطا جلوگیری می دهد و به این ترتیب فیوز از عبور جریانعبور جریانهای مجاز را می

 مشکالت ایمنی برق در کاخانه آرد

 در طبقه زیر زمین سیم ارت دارای روکش مناسب نبوده و احتمال برق گرفتگی وجود دارد.

برق درب آنها  هایدر فصول گرم به منظور سرد شدن تابلو اوال خطر احتراق را باال می برد و دوماً  نبود فن درون تابلو برقها که

 را باز می گزارند که احتمال برق گرفتگی را افزایش می دهد.

 

 عالئم و تابلوهاي هشدار دهنده

 یا کارگران به خطر اعالم و هشدار برای تصاویری و عبارات کلمات، از متشکل استاندارد است سطحی :ایمنی عالیم تابلوي

 و عواقب مورد در توضیحاتی حاوی یا باشند،می کار محیط بالفعل و بالقوه خطرات معرض در نحوی به که افرادی سایر

 خطرناک های موقعیت از فرار چگونگی زمینه در آنان به ایمنی های دستورالعمل بیانگر یا و خطرات آن از حاصل پیامدهای

 نصب کاری هایپروسه حین در و کارگاه مختلف های قسمت در موقت بصورت گاهی و دائمی بصورت عالیم این که بوده

 .شوندمی

 یا تجهیزات از ایقطعه روی بر معموالً که فلـزی نازک ورق یا پالستیک مقوا، جنس از عموماً استاندارد است سطحی :اتیکت

 خطرناک شرایط وجود احتمال یا موجود خـطر هشدار و کردن مشخص برای و شودمی پرچ یا و آویزان چسبانیده، آالتماشین

 .روند می بکار

 اتیکت یا عالمت تابلوی باالیی قسمت در رفته، بکار کارگران و مخاطبین فوری توجه جلب برای که است عبارتی :اعالن کلمه

 . باشدمی احتمالی آسیب سطح و خطر نسبی شدت مربوطه، عالمت اصلی ماهیت معرف و شده درج

 . است رفته بکار تعجب عالمت یک آن میانی بخش در که االضالع متساوی مثلث یک :ایمنی اعالن سمبل یا ویژه نشان 

 سمبل و اعالن کلمه از متشکل معموالً بوده آن باالی قسمت در که است ایمنی اتیکت یا تابلو اصلی کادر :خطر اعالن کادر 

 . گیردمی بر در نیز را اتیکت یا تابلو اصلی رنگ نحوی به و باشدمی ایمنی اعالن

 گوش را خاصی خطرناک شرایط کوتاه، عباراتی یا کلمات با که ایمنی اتیکت یا عالمت تابلوی از قسمتی :نوشتاري پیام کادر

 . دهدمی ارائه را دستورالعملی مخاطبان به یا نمـوده بیان را آن از حاصل پیامدهای و عواقب کرده، زد

 برای و بوده مربوطه خطر از تصویری نمایش و توصیف از متشکل که ایمنی اتیکت یا عالمت تابلوی از بخشی :تصویري کادر

 به الزام کشد،می تصویر به را خطر معرض در گیری قرار از اجتناب های روش یا رودمی بکار خطرناک شرایط کردن مشخص

 . باشدمی ایمنی دستورالعمل یک حاوی یا و کندمی بیان را خاصی اقدام یا عمل انجام

 فرصت و خوانده الزم دقت با را مدنظر ایمنی اتیکت یا عالمت تابلوی بتواند فرد که ایفاصله حداکثر :ایمن مشاهده فاصله

 . باشد داشته را آن در موجود ایمنی پیام از پیروی یا و مناسب العملعکس انجام

 بندی تقسیم زیر های گروه به ها رنگ بکارگیری و پیام نوع براساس ایمنی عالیم تابلوی: ایمنی عالیم های تابلو بندی تقسیم 

 : شوندمی

 . عالیم خطر .1

 . عالیم هشداردهنده .2
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 . عالیم احتیاط .8

 . ایمنی های دستورالعمل عالیم .1

 . کننده آگاه عالیم .5

 عالیم جهت، دهنده نشان عالیم تشعشعی، خطرات عالیم بیولوژیکی، خطرات عالیم: جمله از کاربردی عالیم سایر .0

 .اضطراری خروج عالیم و رانندگی و راهنمایی و ترافیکی عالیم حریق، ایمنی

 ظراتن

 آالت درون کارگاهی بایستی به نحوی باشد که مانع رویت کامل تابلوهای عالیم ایمنی نگردد.چیدمان وسایل و ماشین .1

شدن، ای نصب شوند که احتمال هرگونه سقوط و یا جابجایی آنها بصورت کندهایمنی باید به گونهتابلوهای عالیم  .2

 باشد. ها وجود نداشته لرزش یا چرخش توسط جریان هوا و یا کارکرد دستگاه

ند، در صورتی که بر اثر عدم وجود روشنایی کافی در محیط کار، تابلوهای عالیم نصب شده به راحتی قابل رویت نباش .8

 الزم است بصورت جداگانه از وسایل روشنایی مناسبی استفاده شود.

ممکن نزدیک به خطرات مربوطه و در فاصله مشاهده ایمن نصب گردند، به نحوی که  تابلوهای عالیم ایمنی باید تا حد .1

 باشد. العمل و اقدام مناسب را داشته مخاطب فرصت انجام عکس

باشد. )وجود تـابلوهای منی مختلف، در یک مکان و در مجاورت یکدیگر ممـنوع میتابلو از عالیم ای 8نصب بیش از  .5

 گردد(. اعتنایی و عدم بذل توجه کافی مخاطبین میعالیم ایمنی فراوان و بیش از اندازه موجب بی

پنجره یا ها و سایر عناصر طبیعی و نیز در محل  نصب تابلوی عالیم ایمنی بر روی تیرهای برق یا درختان، صخره .0

 ممنوع است. کارگران عبور مسیرهای های تهویه و همچنین در ها، بازشوها و نورگیرها، کانالدرب، روزنه

بطور کلی حد زیرین ارتفاع تابلوهای عالیم ایمنی که ممکن است از زیر آنها عبور و مرور افراد صورت گیرد نباید کمتر  .3

که به اقتضای شرایط و به تشخیص مسئول ایمنی کارگاه بتوان  متر از سطح زمین باشد، مگر در موارد خاصی 1/2

 گرفت، لیکن ارتفاع کمتر نباید باعث ایجاد مخاطره برای افراد شود. ارتفاع کمتری برای آن در نظر

روز برای کارگران و افراد در معرض  کلیه تابلوهای عالیم ایمنی باید در محلی نصب شوند که در هر موقع از شبانه .3

 به سهولت قابل دید باشند. خطر،

 الزم به ذکر است که در این کارخانه عالئم و تابلوهای هشدار دهنده به درستی و به مقدار کافی نصب شده بودند.

 بهداشت محیط در کارخانه آرد نشاطی

شده و به منبع آب شیرین خریداری ها قرار دارد که به صورت هفتگی  منبع آب آشامیدنی این کارخانه در قسمت پشت انبار

 منتقل می شود.

سنجی آب آشامیدنی انجام گیرد ولی متاسفانه بطور هفتگی انجام  های بهداشت محیط باید بطور روزانه کلر طبق استاندارد

 می شود.

 در آب آشامیدنی PHحداقل مقدار کلر مجاز آزاد باقیمانده متناسب با 

 5/0 -3 0تا  3بزرگتر از  PHمقدار 

مقدار مجاز کلر آزاد باقیمانده پس از نیم ساعت تماس 

 بر حسب میلی گرم در لیتر PHمتناسب با 

1/1  2/1  
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در انتهای شبکه بر حسب  3/1تا  5/1مقدار توصیه شده کلر آزاد باقیمانده پس از نیم ساعت زمان تماس در شرایط عادی 

های روده ای و بالیای طبیعی یک میلیگرم در  همه گیری بیماری و در شرایط اضطراری PHمیلی گرم  در لیتر با توجه به 

 لیتر می باشد.

 کلیه پرسنل شاغل در این کارخانه دارای پرونده شغلی و کارت سالمت بودند.

 

 تاسیسات رفاهی

 :بر طبق آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها، در یک کارگاه باید شرایط زیر برقرار باشد

 بوی باشد که باید طوری مستراح بطور مجزا باشد ساختمان و زنانه مردانه مستراح تعداد کافی باید دارای هر کارگاه .1

 ۵۲هر  شود. برای شود از شیر برداشتهمی استعمال در آن که گردد و آبی منتقل خارج به هواکش وسیلهبه آن عفونت

 مرتب شود شستشو و گندزدایی گذاشته آفتابه یک باشد و در هر مستراح ود داشتهوج مستراح باید یک کارگر حداقل

 .( 52است )ماده ها الزامیمستراح

 بهداشتی اصول طبق شود که ساخته ها باید طورییا شیر باشد روشویی روشویی تعداد کافی باید دارای هر کارگاه .2

 (. 58باشد )ماده وجود داشته روشویی باید یک نفر کارگر حداقل 81هر  باشد. برای کردن پاک و قابل استفاده قابل

 کردن خشک و وسایل گذارده در اختیار آنان صابون مقدار کافی به کارگران نظافت تامین برای است کارفرما مکلف- .8

 .( 51)ماده نماید را تامین کارگران و روی دست

و  و گرد و غبار بوده یا مواد کثیف یا محرک یا عفونی مواد سمی در معرض کارگران بدن پوست که هاییدر کارگاه .1

در  که نفر کارگری هر شش برای است کنند کارفرما مکلفزیاد کار می در گرمای کارگران که هاییدر کارگاه همچنین

 کامل ها باید با مراقبتوشدنماید و محل  و سرد تهیه با آبگرم دوش یک لکنند حداقمی کار خود را ترک زمان یک

 .( 55)ماده شود و گندزدایی نظیف

 اختصاص کارگران شخصی لباس و گذاردن تعویض برای انفرادی هایو قفسه کافی با وسعت باید اطاقی در هر کارگاه .5

 .(50)ماده شود و پاکیزه و گندزدایی باید مرتبًا تهویه آن هایمزبور و قفسه یابد. اطاق

میز  و تعداد الزم کافی با وسعت مخصوصی محل نمایند باید دارایمی جا غذا صرف در همان آن کارگران که هر کارگاه .0

 و پیوسته بوده کافی روشنایی باید دارای غذاخوری خورند باشد. محلغذا می موقع در یک که ایعده برای و نیمکت

 .( 53)ماده شود نگهداری پاکیزه بهداشتی اصول طبق

 .( 53)ماده باشد آلودگی از هر گونه و عاری پاک باید همیشه غذاخوری ظروف .3

 بنمایند و ماهیکامل  خود مراقبت شخصی نظافت به و نسبت تمیز بوده روپوش باید دارای غذاخوری محل کارکنان .3

 .( 50)ماده بشوند پزشکی معاینه مرتبه یک

یا  با مواد سمی که بشویند و درصورتی خود را با صابون و روی باید دست غذاخوری محل از ورود به قبل کارگران .0

 (.01نمایند )ماده کار خود را تعویض سروکار دارند لباس و یا کثیف عفونی
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  داد تسهیالت بهداشتیتعجدول 

 مقادیر پیشنهادي تعداد نوع تأسیسات

نیاز  سرد بگرم ودوش آ یک نفر کارگر 0 در مطالب فوق به ازای هر 55 طبق ماده 1 حمام

 که رعایت شده استاست 

، که رعایت یک توالت  نفر کارگر 15در مطالب فوق به ازای هر  52 طبق ماده 1 توالت

  شده است

که رعایت  ،دستشویی یک نفر کارگر 0در مطالب فوق به ازای هر  58طبق ماده 5 دستشویی

 .شده است

 

 تمام موارد جدول طبق استاندارد درست است 

  .حمام و محل دوش باید بطور مرتب تمیز و با مواد مناسب گندزدائی شود 

  .محوطه حمام باید دارای هواکش متناسب با فضای آن باشد 

  دار و قابل شستشو باشد.  سطل زباله دربحمام باید مجهز به 

 ای استفاده شود و تمام کلید و برای رعایت موازین ایمنی ضروری است در داخل حمام از المپ ایمنی با حباب شیشه

پریزهای برق باید خارج از محوطه حمام قرار داده شود و از بکار بردن المنت برقی جهت گرم کردن حمام خودداری 

  .شود

 باشد. البسه در حمام ممنوع می ی شستشو 

  .اطاق رختکن باید دارای نور کافی بوده و بطور مناسب تهویه شود 

 آمیزی به رنگ روشن باشد. کف و دیوارهای اطاق رختکن باید صاف بدون ترک دیوار و رنگ 

 .محل رختکن باید بطور منظم، پاکیزه و تمیز شود 

  .دیوارهای دستشویی تا زیر سقف کاشی و بدون ترک خوردگی به رنگ روشن و قابل شستشو باشند 

 ها باید بطور منظم گندزدائی شود.  دستشویی 

 صابون و یا مایع دستشویی در تمام اوقات در محل دستشویی به تعداد کافی وجود داشته باشد. 

 

 ایمنی در انبار کارخانه ایرادات

 دهنده مانند تابلو سیگار کشیدن ممنوع وجود ندارد.عالیم هشدار  .1

 موجود نبود. موضعیتهویه مناسب در انبار وجود نداشت و تنها تهویه طبیعی از طریق درب ها انجام می شود و تهویه  .2
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در انبار یک خاموش کننده دستی پودر و گاز قرار داشت که در محل مناسب نصب نشده بود و روی زمین قرار گرفته  .8

 .دبو

 در انبار مورد نظر به علت سرامیک مورد نظر امکان سرخوردن کارگر وجود دارد. .1

 بسته نمودن در وجود دارد. ریختنش هنگام باز و شیشه مورد نظر در انبار امکان فرو .5

 

دارای هایی که  از کاال سکوی کوچک قابل انتقالی است که برای حمل و نقل و یا ذخیره کردن مواد به کار می رود. :پالت

موتور  لوازم شکستنی و قطعات سنگین فوالدی مانند به و کارتن تا کیسه های مواد بی شکل،عاشکال منظم هستند مانند ج

 همه قابل چیدن بر روی پالت هستند.      اتومبیل،

 ترین علل استفاده از پالت در عملیات حمل و نقل و ذخیره سازی کاال عبارتند از: مهم

در یک  به همین دلیل می توان کاالی بیشتری را از حجم انبار استفاده می گردد. ت به جای سطح،با استفاده از پال .1

 فضای معین ذخیره نمود.

 حوادث ناشی از حمل و نقل دستی کاهش می یابد. استفاده از پالت و حمل و نقل مکانیکی، با .2

 نمود. درصد ایجاد 51تا 15در هزینه حمل و نقل می توان کاهش به میزان  .8

کاهش می  کنترل موجودی و انبار گردانی وجود دارد، که در محاسبه و مشکالتی را ذخیره سازی را ساده تر ساخته و .1

هایی که از  و ضرب نمودن آن در تعداد پالت که روی پالت چیده می شود، زیرا با مشخص بودن تعداد واحد کاال، دهد.

 ان موجودی کاال را بدست آورد.کاال داریم به راحتی و در زمان کوتاهی می تو

 میزان ضایعات وارده به کاال به مقدار زیادی کاهش می یابد. .5

 را راحت تر می سازد. طبقه بندی و تشخیص کاالها تشکیل واحد بار با استفاده از پالت، .0

 یکنواختی و ترتیب بهتری را در عملیات انبار به همراه می آورد. استفاده از پالت، .3

های سنگین را عملی می  جهت نگهداری بار قفسه ها، از قبیل: ار گیری سایر وسایل نگهداری کاال،استفاده و به ک .3

 سازد.

 

 آزمایشگاه

های تولیدی، توسط مسئول آزمایشگاه و کنترل کیفیت کارخانه  آزمایش های انجام شده بر روی گندم ورودی و همچنین آرد

برای انواع آزمایشات، از طرف مرکز پژوهش های غالت تهیه شده است و های آرد انجام می گیرد. دستورالعمل های خاصی 

آزمایشگاه کنترل کیفی به دو بخش شیمیایی و میکروبی تقسیم می شوند گیرد  امبنابر این استانداردها، آزمایشات مربوطه انج

گلوتن خشک، پروتئین، اندازه  که در آزمایشگاه شیمی آزمایش رطوبت، خاکستر، خاکستر نامحلول در اسید، گلوتن مرطوب و

اندازه گیری می شود و در آزمایشگاه میکروبی آزمون کپک،  PHی ذرات آرد، اسیدیته، تعیین میزان آهن موجود در آرد و 

 انجام می شود.کلستریدیوم های، احیا کننده و شمارش کلی میکروبی 

 شاخص هاي بررسی حوادث معیارها و

 :Frequency rate (FR) ضریب تکرار حادثه .1

نوع صنعت مقایسه کنیم می بایست تعداد کارگران  برای اینکه تعداد حوادث یک کارگاه را با کارگاه دیگری با همان شرایط و

 .ضریب تکرار حادثه از فرمول زیر به دست می آید محاسبه معیار به حساب آوریم. را در

FR =
تعداد حادثه در یک زمان معین×106

زمان مفید کاری درزمان معین 
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ساعت در زمان یا در حال 21شود که گارگر حداقل  در تنظیم آمار و محاسبه ی ضریب تکرار حادثه تعداد حوادثی منظور می

 استراحت در خارج از محیط کاری است.

 مثال

 .ساعت کار وجود دارد 11هفته در هر  هفته ی کاری وجود دارد و 11نفر پرسنل است که در یک سال  111دارای  کارخانه

 1حوادث دیگر کل کارگران معدل  در اثر بیماری و تا حادثه باشد و 11اگر تعداد حوادث در طول یک دوره ی یک ساله 

 ؟حادثه را محاسبه کنید ری را غیبت داشته باشند ضریب تکرادرصد کل ساعات کار

 )در یک سال(  = زمان مفید کاری در زمان معین  111× 1 × 111 - 01  = 0011111                                          

 )در یک سال( = تعداد حادثه در یک زمان معین 11                                                                                      

300 ×
5

100
=  یک سال( )در مان معینروزهای غیبت به علت بیماری یا حوادث در ز تعداد =   15

 

𝐹𝑅 =
60 × 106

1199985
= 50 

 حادثه اتفاق افتاده است. 11این است که به ازای هر یک میلیون ساعت  مفهوم ضریب تکرار حادثه در مثال باال

آن کارخانه از نظر رعایت  باشد01-1به عقیده ی متخصصان ایمنی در صورتی که ضریب تکرار حادثه در کارخانه ای بین 

 ایمنی خیلی خوب در نظر گرفته می شود.اصول 

 :severity rate (SR)ضریب شدت حادثه  .2

  :ی ضریب شدت حادثه به روش زیر است ضریب شدت حادثه نمایانگر روزهای کاری تلف شده است محاسبه

SR=
106×تعداد روزهای تلف شده

 مفیدزمان کاری زماندرهمان معین
 

ولی انجمن  استفاده شود. 0111 که در فرمول شدت حادثه از عدد شده استدر ششمین کنفرانس آمارگران کار توصیه 

ساعت کاری محاسبه شود در ایران امکان  0111111آمریکایی بررسی حوادث پیشنهاد می کند که شدت حادثه بر اساس 

 دیده وجود ندارد.درست ضریب شدت حادثه وجود ندارد زیرا تعریف دقیقی از روز های تلف شده بر حسب عضو های حادثه 

روز در نظر گرفته می شود اما کنفرانس بین المللی  111111دل احداکثر روزهای تلف شده مربوط به فوت یک کارگر مع

روز افزایش می یابد در محاسبه ی ضریب شدت حادثه در مواقعی که حادثه  111111این میزان به  0111کارگران در سال 

ولی ضریب  ولی در میزان تکرار حادثه اثر چندانی ندارد. مالحظه ای در شدت حادثه دارد.منجر به فوت می شود اثر قابل 

حفاظتی کارخانه اطالعات با اهمیتی را ارائه می کند ولی باید توجه  ضریب شدت هر یک در رابطه با شرایط ایمنی و تکرار و

 طالعات به دست آمده از ضریب تکرار است.با اهمیت تر از ا رت به دست آمده از شدت حادثه بسیاداشت که اطالعا
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 :Incident Rate (IR) ضریب شیوع یا بروز حادثه .0

ضریب شدت حادثه به علت نبود  طرف سازمان بین المللی کار برای کشورهایی که امکان محاسبه ی ضریب تکرار و از

ف شده به علت حادثه لهای تمحاسبه ی روزدر مورد به خصوص  شدوع ساعات مفید کاری فراهم نمی بااطالعات الزم در مجم

 مقدور نمی باشد ضریب بروز یا شیوع را پیشنهاد می کنند

103×مجموع حوادث درمدت معین

حد متوسط کارگران در معرض خطر در همان مدت
=IR 

 رابطه با حوادث ناشی از کار نکات مهم در

 زیر به طور عمده به دست آمده است:در تحقیقات صورت گرفته در مورد حوادث ناشی از کار تا به حال نتایج 

 .خطرناک افراد میان سال است به خصوص در کارهای سنگین و حادثه در جوانان بیشتر از افراد مسن و .1

 خطرناک است. های سنگین و ر کارعلت این در اشتغال بیشتر مردان د حادثه در مردان بیشتر از زنان می باشد. .1

 در شروع کار حوادث بیشتر اتفاق می افتد. .1

 میزان حوادث در مشاغل گوناگون متفاوت است. .1

 که به ترتیب شامل : درصد وفور حوادث در اندام های مختلف بدن متفاوت می باشد. .1

 گردن  سر و: ساق پا            ج و مچ پا: بازو       ب و ساعد مچ، دست،: الف

 (11)در سال  حوادث در کارخانه ارد نشاطی

 نوع صدمه         

 

 علت حادثه            

 

 جنسیت

فرو رفتن اجسام و 

 ضرب دیدگی

ضرب دیدگی و 

 کوفتگی

بریدگی وسوراخ 

 شدگی

 جمع

ی
اط

تی
اح

ی 
ب
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  1  2  1  0 مرد

         زن

  1  2  1  0 جمع

 

طبق آمار فوق عمده حوادث در کارخانه به دلیل بی دقتی، بی احتیاطی و بی توجهی به اصول و قواعد و قوانین ایمنی در  بر

 کار می باشد.

 به منظور کاهش حادثه و آسیب وارده به کارگران باید: 
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 آنها آموزش داده شود. اصول و قواعد ایمنی کار به .0

 نظارت بر نحوه کار کارگران و اجرای قوانین از سوی آنان توسط مسئول مربوطه از بروز حوادث می کاهد. .2

 همچنین نواقص و عوامل خطر موجود در کارگاه باید شناسایی گردیده و نسبت به رفع آنها اقدام شود. .1

 ابزار و وسایل ایمن و مناسب تهیه گردد. .1

ها باید تهیه شده و در اختیار کارگران قرار گیرد. همچنین نحوه  فردی مورد نیاز بر طبق استاندارد وسایل حفاظت .1

 صحیح استفاده از وسایل فوق به آنها آموزش داده شود.

 .بر روند استفاده از وسایل حفاظتی نظارت گردد .1

 

 

 رد بخش انبارآایمنی در کارخانه  بهداشت حرفه اي و

 نکاتی که برای احداث انبارها باید در نظرگرفته شوند عبارتند از: 

 باید از سطح زمین های اطراف باالتر باشد.  .0

 آبگیر و نمناک نباشد.  .2

 دیوارها و سقف ها بدون استثناء باید از مصالح غیر قابل اشتعال بکار برده شود.  .1

 زن اجسام قابلیت تحمل را داشته باشد.کف انبارها باید از بتن مسلح و مقاوم باشد تا در برابر و .1

 کف انبارها باید دارای شیب مالیم باشد تا در صورت شسشتو آب در محل هایی از آن جمع نشود.  .1

 فاصله بین انبارها باید به نحوی باشد که به راحتی ماشین های آتش نشانی در حد فاصل بین آنها حرکت کند. .1

 خلی آن صاف و بدون شکاف باشد. درب انبارها باید از جنس فلز و سطح دا .1

 پنجره انبارها باید فلزی و مجهز به حفاظت و تور سیمی باشد.  .1

 داخل انبارها باید به نسبت حجم آن دستگاه تهویه و هواکش داشته باشد.  .1

 اشد. لوله های مخصوص انجام گیرد و کلید و پریزها و روشنایی از نوع ضد جرقه بم کشی برق باید توکار و از داخل سی .01

المپ های روشنایی باید دارای حفاظ با حباب باشد و از دستگاه های حرارتی شعله باز در داخل انبارها نباید استفاده  .00

 کرد. 

 انبارها باید مجهز به وسائل و ابزار آتش نشانی باشد.  .02

 ود.متر است در نظر گرفته ش 21فواصل بین هر ردیف از اجناس در انبارهایی که عرض آنها بیش از  .01

 در صورت تردد وسائط نقلیه در داخل انبار اگزوز آن مجهز به فیلتر جرقه گیر باشد.  .01

 نحوه چیدن بسته ها به روی چیدن آجر به طوری باشد که مهار باشد.  .01

 سانتی متر باشد.  11فاصله کاالهای دیوار جانبی حداقل  .01



 گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای  

011 
 

 متر باشد.  1/1متر و ارتفاع آن نباید بیش از  2فاصله بین ردیف های کاال باید حداقل  .01

 ارتفاع سقف کاال تا نزدیک ترین روشنایی نباید کمتر از یک متر باشد.  .01

 استعمال دخانیات اکیداً ممنوع می باشد.  .01

 مواد ضایع باید از انبار تخلیه شد.  .21

 .هر جنسی جداگانه انبار شود .20

 بهداشت انبارظافت و ن

لذا  ضروری می باشد. بویژه در محیط های زیست به ویژه انبار، بهداشت نیز از جمله اموری است که رعایت آن در همه جا،

 جهت رعایت آن نکات زیر متذکر می گردد:

 به محل مصرف ارسال شوند. ضایعات از محیط انبار دور شوند و چنانچه قابلیت استفاده صنعتی دارند،

 های ویژه زباله ریخته شده و از محیط انبار خارج شوند. ها باید در ظرفزباله 

 هر چند وقت یک بار شستشو شود. بویژه زمانی که امکان کثیف شدن زیاد است، کف انبار،

 


