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   اهواز به ي شرکت لوله ساززیست محیطی و ی بهداشت،یمنی اخطرت یری و مدیابیارز
   »نیام فایلیو«روش

  
  3، مهدي ایرانخواهی2شهال کعب زاده، 1∗سیدعلی جوزي  

  
   واحد تهران شمالی، دانشگاه آزاداسالمی و مهندسیست، دانشکده فنیط زیگروه مح) 1

  قات اهوازیحقتواحد علوم و ، یست، دانشگاه آزاد اسالمی زگروه) 2
  قات تهرانی واحد علوم و تحقی، دانشگاه آزاد اسالميست و انرژیط زی دانشکده مح،ستیط زی محگروه) 3
  

  15/11/88 :تاریخ پذیرش                       4/3/88 :تاریخ دریافت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اهوازين، شرکت لوله سازیفاام یلیروش و  حادثه،،خطر یابیارز :واژه هاي کلیدي

                                                

تهران شمال  واحد گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاداسالمی :نویسنده مسئول*  
Email: sajozi@yahoo.com  

 چکیده
ي اهواز همانند سایر محیط هاي صنعتی به دلیل ماهیت و نوع فعالیت ها با فرآیند تولید در کارخانه لوله ساز :مقدمه

 در نتیجه امکان آسیب به انسان، ،مخاطرات مختلفی از نظر ایمنی، سالمت، بهداشت و محیط زیست همراه می باشد
یابی و مدیریت خطر ایمنی، از این رو، مطالعه کنونی در زمینه ارز. تجهیزات و محیط زیست، در صورت وقوع حادثه، وجود دارد

بهداشتی و زیست محیطی با هدف شناسایی مخاطرات احتمالی، تخمین میزان خطر، کنترل و کاهش سطح خطر و در راستاي 
  .  حفظ سالمت پرسنل، تجهیزات، سرمایه و محیط زیست تحت تأثیر به انجام رسید

 یی شناساون سازمان یافته و نظام مند ارزیابی خطر درکه از فن» ویلیام فاین« از روشاین تحقیقدر  :مواد و روش ها
به این . ، استفاده شد قابل قبول استی به سطحآن کاهش و در راستاي مدیریت خطر ، سطح خطربرآورد بالقوه و خطرات
ه به توج سپس با عوامل بالقوه آسیب رسان شناسایی و خطرات و یندهاي کارخانه،آها و فر پس از شناسایی فعالیتمنظور 

خطرات ارزیابی و طبقه بندي  کار تجهیزات، محیط زیست و  انسان، آن با مواجهه پیامدهاي احتمالیاحتمال وقوع و شدت اثر،
  .انجام شد

از (آزمون آبی ، 300 با نمره )پرت اپوکسی(هاي عملیات کوره القایی فعالیت  درخطرسطح  :یافته هاي پژوهش
داراي باالترین  200 با امتیاز آب  فشارباآزمایش لوله  و 240 با نمره نگ زنی داخل لولهس ،300  با امتیاز)جهت آلودگی صوتی

  ي، بهره برداري از اره192  با امتیاز)ریزتراشه دور(ته لوله و خ زنی سر پهایی مانند فعالیت  و)اضطراري(خطرسطح 
  داراي میزان خطر120 با نمره تشو با اسید فسفریکشس ،160 با امتیاز یند جوشآفر ،180 با نمره)برخورد لوله به فرد(گردان
لت  غ و9 با امتیاز )ترکیدن لولهاز منظر(آزمون آبی ،16با نمره ) پریفر(هایی مانند سقوط افراد فعالیت  و)غیرطبیعی(متوسط

  .باشند  می)طبیعی(میزان خطر داراي کمترین 5  با امتیازخوردن کویل
با توجه به افزایش  و طول اجراي این تحقیق داراي کاهش نسبی بوده در کار حوادث ناشی از :بحث و نتیجه گیري  

متوسط  طوره حوادث ب تکرار ضریب شدت ،1385 سال  نسبت به)زمان مطالعه(1386 درسال  واحدهاي تحت بررسیشاغلین
  . کاهش داشته است درصد49 روزهاي تلف شده کاري حدوداد تعد ودرصد 42 حدود

 

1 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.SID.ir

mailto:sajozi@yahoo.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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  مهمقد
 نیاربرد ماشـــــش کی و افزايشرفت فناوریبا پ   

 طی و احتمال بروز حوادث در محزاییخطر آالت، روند
 پس از ،درگذشته). 1(،افته استی ی فزونی صنعتيها

ر اقدام به ی خسارات جبران ناپذ بروزوقوع حوادث و
ا یستم یک سیص ی و نقادی گردیم علل حوادث یبررس
ل وجود انواع ید اما امروزه به دلش ین مییند تعیفرآ

 زی نوعـــ قبل از وق،خطر یابی ارزيها مختلف روش
 را مشخص کرد و یثه زا و بحراند توان نقاط حایم

ها   از وقوع حوادث و کنترل آنيریگ شینسبت به پ
نظام افته و ی زمان سای روشخطر یابیارز. )2(،اقدام نمود

 يرتبه بندبراي  خطر برآورد و اتخطر یی شناسادر مند
 قابل قبول حدي به خطر کاهش در راستاي ،ماتیتصم
 ی کمو یفی کيها  با روشخطر یابیارز .)3(،است
 يبه سو خطر یابی هر چه در روند ارز. است پذیرانجام

ت ـــدسه  بيج بهتری نتاپیش رفت، کردن آن یکم
ها   کانوند توانی می کميها  به روشیابیارز. دی آیم

ر ی و با اتخاذ تدابه نمودیی موجود را شناساعوامل خطرو 
ها   آنمهار ای  نسبت به حذفیرانه و کنترلیگ شیپ

 ازکار ی حوادث ناشیی شناسايارهای مع.)4(،نمایداقدام 
ز ین پروژه نیها که در ا ن آنیمتعددند اما مهم تر

ست یط زی محمدنظر قرار داشته مباحث مرتبط با انسان،
بهره ي  و سابقه متون بر يمرور.  باشدیو اقتصاد م

ق نشان ین تحقی از روش به کار گرفته شده در ايریگ
 در قالب يادی مطالعات زی دهد که در بعد جهانیم

 ی صنعتي واحدهای و بهداشتیمنی ايهاخطر یابیارز
  :ده استین به انجام رسیام فایلیبا استفاده از روش و

و همکـــارانش در  W.Barens 2001 درســال  -
 ،گانیشیـ  کارخانـه فـوالد م     ی بهداشت ي ها خطر یابیارز

K.Smoskey      مـیالدي در   2006 و همکارانش در سال 
ایمنی و بهداشـتی کارخانـه تولیـد خطـوط      خطرارزیابی  

   J.P.Varnere، هـریل راه آهن شهر کراسنووسک روسی

در رانـسه نیـز   ـــو تیم مطالعاتی دانشگاه مـون پولیـه ف    
 هاي ایمنی و بهداشـتی کارخانـه تولیـد          رــخطارزیابی  

 از روش 2007لولــه هــاي شــبکه انتقــال آب در ســال 
  )5(.ویلیام فاین استفاده نموده اند

ــدر ا ــران پی ــره گیشی ــنه به ــ از ايری ن روش در ی
ـ  و تجز  ي، طبقه بنـد   ییشناسا  ي هـا خطـر ل یـ ه و تحل  ی

 اـامـ  .ستیـ  ن کهـن  ی صنعت ي واحدها ی و بهداشت  یمنیا
  : اشاره کردهاي زیر توان به نمونه یم

ش و پخــش یاالـــــ شــرکت پHSE واحــد -
 ی اثـرات بهداشـت  ینیش بیران در پ  ی ا ی نفت يفرآورده ها 

 تـا   1383 يهـا   خود در سـال    ی صنعت يت واحدها یفعال
  )6.(ن روش استفاده نموده استی از ا1385

 و  یمنی ا ي ها خطر یابیز در ارز  ی شرکت بهران ن   -
 خــود در يدیـ نـد تول ی مختلــف فرآيا واحـده یبهداشـت 
 به انجام 1386 تا 1384 يها  سال طی که در    یمطالعات

ل یه و تحل  ین و تجز  یام فا یلی و ي ها فنونده است از    یرس
بهـره  ) PFMEA(نـد یحاالت شکست و اثرات آن بر فرآ 

  )7.(جسته است
ارخانه لولـه سـازي     ـــــــ رآیند تولیـد در ک    ــــف

ي صـنعتی بـه دلیـل    ایر محـیط هـا    ـــ اهواز هماننـد س   
ماهیت و نوع فعالیت ها با مخـاطرات مختلفـی از نظـر             

ت و محــیط زیــست ـــــــــایمنــی، ســالمت و بهداش
 آسیب بـه انـسان،      انــــ امک  در نتیجه  ،همراه می باشد  

 ،ورت وقوع حادثـه   ــــ در ص  ،ات و محیط زیست   زتجهی
 در اضرـــــــ حهــــــرو، مطالع از ایــن. وجــود دارد

ـــزمین ــدیریت  ه اــــ ــابی و م ـــخطرزی ــی، رــــ  ایمن
بهداشتی و زیست محیطی جهت شناسـایی مخـاطرات         

 و رــــــــــخطن میـــزان ــــــالی، تخمیــــــــاحتم
ـــکنت ـــاهش سطـــــــرل و کـــ  و در خطــرح ــــ

، کارکنــان المت ــــــ ظ ســــــ اي حفـــــــــ راست
ط زیـست  ـــــــ رمایه و محی  ـــــــ س ،زاتـــــتجهی

  . م رسید به انجامربوطه
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  مواد و روش ها
  :دی به انجام رس1 مطابق نمودار شماره خطرت یری و مدیابیند ارزی فرآی تحت بررسیدر واحد صنعت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
  نمایه ارزیابی و مدیریت خطر در کارخانه لوله سازي اهواز. 1شکل شماره 

  
پـیش از اجـراي ایـن     تـا  شرکت لوله سـازي اهـواز   در

ین روش بـه  دبزمینه ارزیابی خطر  در اي   تحقیق مطالعه 
 ترین نقـاط قـوت روش      یکی از مهم  . انجام نرسیده بود  

نـوآوري   و افزایش ابتکـار   تأکید بر کار گروهی وکنونی
به منظـور    ودر همین راستا. اعضاي تیم کاري است در

 در شرکت لوله سازي اهـواز، گـروه     خطرشناسایی منابع   
 متخـصص بهداشـت     :کارشناسی شش نفره مشتمل بـر     

، کارشـناس ارشـد مـدیریت محـیط       )یک نفـر  (حرفه اي 
و ) دو نفــر(، متخــصص ایمنــی صــنعتی)دونفــر(زیــست

.  شکل گرفت  ) یک نفر (کارشناس ارشد مدیریت صنعتی   
 فـن آشـنایی بـا     (انتخاب این افراد مبتنـی بـر تخـصص        

سابقه بـیش از پـنج سـال فعالیـت در         (و تجربه ) منتخب
تیم کارشناسی با توجه به     . دبو) شرکت لوله سازي اهواز   

، نخــست اقــدام بــه »ویلیــام فــاین«دســتورالعمل روش
نتـایج ایـن   .  نمـود خطـرزا کلیه منابع  فهرست برداري از  

قالب صورت ریزهایی ثبت     فهرست برداري ها سپس در    
و در اختیار مدیریت ارشد شرکت قرارداده شد تـا ضـمن     
 تشریح فرآیند کار از صـحت و کامـل بـودن اطالعـات            

نحوه تکمیل ایـن صـورت ریزهـا        . اطمینان حاصل شود  
کـدام از تجهیـزات    بدین صورت بود که ابتدا فعالیت هر     

 هـر یـک    بـا شرح داده شـد و سـپس خطـرات مـرتبط            
چنین اثرات جانی و مالی ناشـی از         هم. مشخص گردید 

انسان، محیط زیست و تجهیزات پـیش   وقوع خطرات بر 
دامات اصـالحی  ها اقـ  بینی و جهت کنترل و کاهش آن   

بـه منظـور کـسب اطالعـات در         . یا کنترلـی ارائـه شـد      
 پرسـشنامه هـایی     ،خصوص ایمنی در واحدهاي منتخب    

اطالعات این پرسشنامه ها از سـه بخـش     . تنظیم گردید 
 قسمت هاي اول و دوم مربـوط بـه    کهتشکیل شده بود  

مشخصات پرسشگر، پاسـخ دهنـده و مشخـصات کلـی       
ل سؤاالتی در خصوص    واحد صنعتی و قسمت سوم شام     

 نـسخه در اختیـار   45وضعیت ایمنی بود کـه بـه تعـداد          
کارشناسان بخش هاي بهره برداري و تعمیرات مطالعـه         

 به روش ویلیام فـاین   خطربه منظور ارزیابی    . گرفت قرار
الزم است تا رتبه بندي شدت اثر، رتبـه بنـدي احتمـال           

 و رتبـه بنـدي میـزان تمـاس هـر یـک از       خطروع  ــوق
 مربوطـه لیت ها و جنبه هاي آن مطـابق بـا جـداول             فعا

  .  استخراج گرددمزبورروش 
   هاخطرنحوه امتیازدهی و اولویت بندي 

ـ   امتیـاز خطـر     در این روش   داول ــــ راساس ج ـ ب
وع و ـــــ رتبه بندي شدت اثر، رتبـه بنـدي احتمـال وق       

ضرب  دي میزان تماس، و از محاسبه حاصل      ــــرتبه بن 
 امتیــاز :Aدر رابطـه ذیــل؛  . رددگــ هـا محاســبه مـی   آن

 یـا  خطـر حاصل از جـدول رتبـه بنـدي احتمـال وقـوع           
دول ـــــ امتیاز حاصل از ج    :Bها،    آن تاثیرال  ــــاحتم
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  امتیـاز حاصـل از     :Cرتبه بنـدي شـدت پیامـد خطـر و           
اس یـا عوامـل بـالقوه    ــــــجدول رتبه بندي میزان تم   

  .خطرناك است
A×B×C =  خطرنمره  

  وي ـا الگـــــابق بـــــمطخطر ه نمره پس از محاسب

دي ـــــ ، رتبـه بن   1ده در جـدول شـماره       ــــــارائه ش 
ایـن  . دـــــــ یام می رس  ـــــ به انج  رـــــخطسطوح  

الحی ـــدامات اص ــــــن کننده اق  ــــرتبه بندي تعیی  
ــه ـــــــم ــستیـــــبؤثري اســت ک ـــ در مای رحله ـــ

  .شود انجام رــــخطمدیریت 
  

  در روش ویلیام فاینخطر رتبه بندي سطح .1ل شمارهجدو

 سطح ریسک اقدامات رتبه

  )H(باال  مورد نیاز است یا نیازمند توقف فعالیت واحد تحت بررسی می باشیمخطراصالحات فوري براي کنترل  200 >
  )M(طبیعیغیر وضعیت اضطراري است یا در اسرع وقت می باید اقدامات الزم به انجام رسد 199-90
  )L(طبیعی باشد بالقوه تحت نظارت و کنترل میخطرناك عامل  >89

  

در مرحله پیشنهاد اقدامات اصالحی بـا توجـه بـه           
) H( هاي بـا سـطح بـاال   خطرها، ابتدا براي  خطراهمیت  

برنامه هاي کنترلی و اقدامات اصالحی تهیه شد تـا بـه            
در ادامـه بـراي   .  نایـل شـوند   طبیعی یاغیرطبیعی  سطح  
) M(طبیعـی ح متوسـط یـا غیـر     ـــــ هاي بـا سط    خطر

برنامه هاي کنترلی تهیه شد، تا بـا اعمـال روش هـاي             
.  یابنـد  تغییر L)(طبیعیکنترلی و پایش مستمر به سطح       

 ي خطـر،  ایت پـس از مـشخص شـدن نمـره           ـــدر نه 
میزان هزینه هاي قابـل قبـول از رابطـه ذیـل محاسـبه       

  : گردید
J=R/CF×DC  

، خطـر نمره  = Rبل توجیه ،     قا هزینه= J که در آن  
CF =ــل ــه عام ــصحیح = DC و هزین ــه ت ــتدرج .  اس

  . اقتباس گردید3 و2از جداول شماره  DC و CFمقادیر
  

 CF)میزان هزینه الزم براي اصالح فعالیت(هزینهعامل  .2جدول شماره

  طبقه بندي  مقدار
   دالر50000از بیشتر  10
   دالر50000-25000  6
   دالر25000-10000  4
   دالر10000-1000  3
   دالر1000-100  2
   دالر100-25  1
   دالر25کمتر از   5/0

  
 DC)مقداري که خطرکاهش می یابد( درجه تصحیح.3ره  جدول شما

  طبقه بندي  مقدار
   کاهش می یابد درصد100به میزان   1
   خطر حذف می شود درصد75حداقل   2
   خطر حذف می شود درصد75-50  3
  ف می شود خطر حذ درصد50-25  4
   خطر حذف می شود درصد25 کمتر از  6

باشـد   J>10ه چنانچـه میـزان      ــــــ در این رابط  
هزینه کنترلی قابل قبـول بـوده لـیکن در صـورتی کـه              

ول ــــ باشد هزینه هاي کنترلـی قابـل قب        J<10میزان  
  .نمی باشند
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  ي پژوهشیافته ها
ـــدر ج ـــت 4داول ــــ ــه بن6 اـــ ـــ رتب دي ــــ

ررسی ــــــ ی تحت ب  ــــدهاي صنعت ـــــح وا خطرات
م ارائـه شـده   ـــ به تفکیک در سطوح باال، متوسـط و ک      

  .  است
  

  )<200( باال با میزان خطر رتبه بندي خطرات .4جدول شماره

میزان   نمره خطر میزان خطر
 تماس

احتمال     شدت    
  وقوع
  

یا فعالیت هاي تحت (واحدها شرح خطر 
یف  )بررسی

رد
 

 1 )پرت اپوکسی(عملیات کوره القایی استنشاق ذرات معلق 6  5  10  300 ياضطرار
 2 آزمو ن آبی آلودگی صوتی 6  5  10  300  اضطراري
انتشار ذرات معلق در  6  4  10  240  اضطراري

 هوا
 3 سنگ زنی داخل لوله

 4 آزمایش لوله توسط فشارآب  دورریز آبZ-Oil 5  5  8  200  اضطراري
شستشوي داخل لوله قبل از  رریز پسآبدو 4  5  10  200  اضطراري

  انبساط
5 

 6 جک هاي تخلیه هوا اثر صدا 5  5  8  200  اضطراري
نشتی روغن  5  4  10  200  اضطراري

 هیدرولیک
بهره برداري از سامانه هاي 

 هیدرولیک
7 

  
   )90-199(متوسط  میزان خطر  رتبه بندي خطرات با.5جدول شماره

میزان     نمره خطر میزان خطر
 ستما

شدت    
 اثر

احتمال    
  وقوع

یا فعالیت هاي تحت (واحدها   خطرشرح 
یف )بررسی

رد
 

 1  پخ زنی سر و ته لوله پرتاب پلیسه به افراد 4 8 6 192 غیر طبیعی
 2 بهره برداري از اره گردان  برخورد لوله به فرد 6 6 5 180 غیر طبیعی
درگیري فالش،  4 4 10 160 غیر طبیعی

 تسوختگی و جراح
 3 فرآیند جوش

 4   پرسOعملیات  دورریز آب آلوده 4 5 8 160 غیر طبیعی
دورریز روغن و  4 5 8 160 غیر طبیعی

 گریس
 5 بهره برداري از دستگاه اکسپند

استنشاق بخارات  4 5 6 120 غیر طبیعی
 اسید

 6 شستشو با اسید فسفریک

  
  )>89( کم میزان خطر رتبه بندي خطرات با .6جدول شماره

میزان     نمره خطر یزان خطرم
 تماس

شدت    
 اثر

احتمال    
  وقوع
 

یا فعالیت هاي تحت (واحدها  شرح خطر
 )بررسی
 

 

ریخت و پاش رنگ  2 3 8 48 طبیعی
 صنعتی

  1 شماره زنی لوله ها

  2 انجام آزمون رادیوگرافی دورریز فیلم 2 3 6 36 طبیعی
دورریز ضایعات پلی  2 3 6 36 طبیعی

 باتیلن و چس
  3 عملیات پوشش پلی اتیلن

  4 سقوط آزاد سقوط افراد 4 4 1 16 طبیعی

  5 آزمون آبی ترکیدن لوله 2 4 1 9 طبیعی
  6 غلت خوردن کویل برخورد به افراد 2 2 1 5 طبیعی

   

5 

 89 بهار، اول، شماره هجدهمدوره   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                                    
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جداول فوق فعالیـت هـاي عملیـات کـوره           بر بنا
، سنگ زنی داخل لولـه    آزمون آبی ،  )پرت اپوکسی (القایی

 خطـر  فشار آب بـه ترتیـب بـا نمـرات      بالوله  و آزمایش   
 و خطــر واجـد بیــشترین سـطح   200 و240، 300، 300

، 16بـا نمـره    ) سـقوط افـراد   (فعالیت هایی مانند پریفرمر   
 و غلـت    9بـا امتیـاز     ) از جهت ترکیـدن لولـه     (تست آبی 

 خطـر  داراي کمتـرین سـطح       5خوردن کویل بـا نمـره       
وره القایی به   علت وقوع چنین پیامدهایی در ک     . باشند  می

کـه  بوده  )  میکرون 5-100(دلیل کوچکی ذرات اپوکسی   
 در اطـراف پراکنـده      ،حین پاشیده شـدن بـه بدنـه لولـه         

به دلیـل ایجـاد     ) انرژي مضرصدا (آزمون آبی در. دنشو  می
گیري لولـه در دسـتگاه و    فشار آب در لوله و نحوه جاي    

همچنین حرکت عرضـی لولـه بـوده کـه بـدین جهـت              
در مورد سنگ   . ز حد مجاز ایجاد می کند     صدایی باالتر ا  

 کاربر فشار اعمال شده از سوي     بنا بر زنی داخل لوله نیز     
عالوه بـر    .ي ایجاد می شود   ترفشار بیشتر صداي بلند   با  
غبار آهـن   و  در حین عمل و در اثر ساییدن لوله، گرد  آن

 مـوارد    الزم به ذکر است در تمـامی      . می گردد نیز تولید   
هـا بـی تـوجهی      خطر عامل در وقـوع      ترین ، مهم مزبور

  . پرسنل و عدم پایش مستمر تشخیص داده شد
  بحث و نتیجه گیري

نــشان داد کــه کارخانــه حاضــر نتــایج تحقیــق    
ــاالتري نــسبت بــه ســایمیــزان خطــراز ) 4(شــماره ر  ب
ي تحــت بررســی شــرکت لولــه ســازي اهــواز واحــدها

 در حـد  میـزان خطـر  برخوردار بوده، لـیکن خوشـبختانه       
 بـا تخـصیص     یبایست هر چند . انی برآورد نمی شود   بحر

 نسبت به کاهش تجهیـزات      ،منابع و زمان بندي مناسب    
 ایـن کارخانـه اقـدام        در  باال میزان خطر و فرآیندهاي با    

نتیجه تجزیه و تحلیل هاي آماري پرسـشنامه هـا         . نمود
 آلـودگی  درصـد  30 آلودگی صـوتی،   درصد50حاکی از   

 مخـاطرات مربـوط بـه مـسائل ایمنـی           درصد 20آب و   
عمده آلودگی این واحد صنعتی مربـوط بـه         . شغلی است 

 از ایـن . آلودگی صوتی ناشی از تجهیزات آن مـی باشـد    
رو اقــدامات اصــالحی در خــصوص جــایگزین نمــودن  

شـده و   پیـشنهاد    فرسودهتجهیزات جدید به جاي اقالم      
ط نیز پیش بینی و اجراي دقیق تر تمهیدات فردي مربـو      

به پیش گیري از افـت شـنوایی در کارکنـان شـاغل در              
از . حوزه هاي عملیاتی این کارخانه ضروري مـی نمایـد         

 میزان خطر سوي دیگر جنبه هاي زیست محیطی که با         
ریز پسآب آلوده    باال برآورد گردیدند، غالباً مربوط به دور      

 می باشـد کـه خوشـبختانه        )z-oil(به روغن حل شونده   
اهواز به دلیل دارا بودن تصفیه خانـه        شرکت لوله سازي    

مرکـزي بخـش عمـده اي از ایـن مخـاطره را برطــرف      
مجموع نتایج این مطالعه نـشان داد کـه      در. نموده است 

به جز موارد منتج به آلودگی صوتی و اثرات ناشـی از آن    
که مستلزم اقدامات بایـسته در ایـن زمینـه مـی باشـد،              

 از. رار اسـت ـــ  برق رمزبـو شرایط نسبتاً ایمن در کارخانه      
 بـه اصـالح و   89 پایین تر از   میزان خطر  با   مواردرو   این

پایش نیازي نداشته یا در زمان حاضـر در اولویـت قـرار             
 تر ازبـاال میـزان خطـر     بـا    موارددر صورتی که    . نگرفتند

ترین زمان ممکن تحت اقـدامات        در کوتاه  بایستی 199
دث کـاهش نـسبی حـوا     هم چنـین    . اصالحی قرارگیرند 

چشم گیـر  ناشی از کار در طول زمان اجراي این تحقیق    
 که این مهم به دلیل بازتاب مثبت فرآینـد ارزیـابی            بوده
 و افزایش سطح آگـاهی و توجـه         کارکنان در میان    خطر

اقـدامات اصـالحی در   . بیش از پیش ایـشان مـی باشـد       
 بـه  بـا میـزان خطـر بـاال      خصوص تجهیزات و امکانات     

  : ودشرح ذیل پیشنهاد می ش
ــوره     ــات ک ــشنهادي در عملی ــالحی پی ــدامات اص  اق

  ):پرت اپوکسی(القایی
ــدازي ســ   -1 ــصب و راه ان ــارگیري در امانهن  غب

 ؛4 و 3، 2ي اکارخانه ه
 و   هاي سقفی جهت تهویه هوا       پنکهاستفاده از    -2

 3کارخانـه هـاي   در  به ویـژه      غبار و کاهش غلظت گرد  
   شرکت لوله سازي اهواز؛4و

 ؛غبار و د گردیندهاي مولّآ فرپاشش آب در -3
 هـاي   امانه کارگران با استفاده از سـ      جداسازي -4

  وکنترل از داخل کابین
اسـتفاده از وسـایل    ترویج، تأکید و تشویق بـه      -5

  .حفاظت فردي مناسب
، آزمــون آبــیاقــدامات اصــالحی پیــشنهادي در واحــد 

آزمــایش لولــه توســط فــشارآب و جــک هــاي تخلیــه  
 ):ودگی صوتیمنابع عمده آل(هوا

 ماننـد  )فونداسـیون (منبع انتشار  در صدا کنترل -1
  صوت؛ کننده و میراجاذب مواد استفاده از

 ؛)ایزوالسیون(مسیرانتشار در کنترل صدا -2
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 )نزدیک کارگران (محل دریافت  در کنترل صدا  -3
: همچـون (وسـایل حفاظـت شـنوایی       اسـتفاده از   همانند

 ؛)ایرپالگ ایرماف و
  ؛صدا واجهه باکاهش زمان م -4
 ماننـد   ،محصور نمودن تجهیزات پر سروصـدا      -5

 که در دیـواره هـاي       عایق صوت اتاق هاي   اده از   ــاستف
 پـشم شیـشه، پـشم      :ماننـد  ها از مواد جاذب صـوت      آن

ی ـــــ پـیش بین  . اسـت سرباره یا یونولیت استفاده شده      
تـا   توان میزان انتشار صـوت را    روش می  می شود با این   

  ؛ش داد کاهdb35حدود 
 نگهداري مناسب تجهیـزات و تعـویض       ،تعمیر -6

   وقطعات فرسوده
یا بـه   صدا   و سر  پر اماکنکاهش زمان کار در      -7

مـشاغل پـر   گردشـی نمـودن   : کارگیري تمهیداتی چون  
  .خطر

اقدامات اصالحی پیشنهادي در شستشوي داخـل لولـه         
  :قبل از انبساط و بهره برداري از سامانه هیدرولیک

 شکـسته  به منظـور  فاضالب pHزي  خنثی سا  -1
 شدن ذرات چربی ؛

کـار اسـتفاده     و  نصب سامانه چربی گیر با ساز      -2
درصورت پرهزینـه بـودن ایـن سـامانه         (از هواي فشرده  

توان از خرطـوم مکنـده کـه قـادر بـه جمـع آوري و         می
اي چربـی گیـر     ــــــ تخلیه کل چربی ها از حوضچه ه      

  و) می باشد استفاده نمود

یري روغــن و چربــی جــدا شــده از  بــه کــارگ-3
فاضالب به عنوان کمک سوخت یا آبگیري و سـوزاندن          

  .آن در زباله سوزهاي صنعتی
ــابع    ــرل من ــراي کنت ــشنهادي ب ــدامات اصــالحی پی اق

  : در شرکت لوله سازي اهوازخطرساز
 تدوین خط مشی، اهداف ایمنی و برنامه هـاي     -1

  الزم جهت دستیابی به اهداف به صورت سالیانه؛
 تشکیل کمیته هاي حفاظت فنـی و بهداشـت          -2

کار جهت شناسایی خطرات و مشخص نمودن نقـاط بـا        
   خطر باال؛بالقوه

 اجراي دوره هاي آمـوزش ایمنـی و بهداشـت           -3
ت و ــــ ان شرکــــــــ کلیــه کارکن عمــومی بــراي  

  پیمانکاران؛
 براي مدیریت آسان تر حوادث وشـبه حـوادث          -4

 اولویـت   خطرس جداول   شود خطرات بر اسا     پیشنهاد می 
  بندي شوند؛

ها بـه     شناسایی نقاط تماس خطر و تدوین آن       -5
ــان و     ــار کارکن ــراردادن در اختی ــه و ق ــورت دفترچ ص

  پیمانکاران  و 
اغلـب   میزان سروصـدا در    ا که ـــــــاز آن ج   -6

 از حد مجاز می باشـد،  دهاي مطالعه شده فراتر  ـــــواح
صـدا در   و زان سـر ــــ ود میــــش اد می ـــــلذا پیشنه 

ـــکلی ــري و  ها ه واحــدـــ ــدازه گی ــه طــور پیوســته ان ب
  .ت یابی شودـــــعل
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Abstract 
 
 

Introduction: The production process in 
Ahwaz pipe manufacturing due to its nature 
and activities is facing with safety, healthy 
and environmental challenges, like any 
other industries. As a result, it can have 
effects on human, facilities and the 
environment at the time of accidents. 
Therefore, this study was carried out in the 
field of safety, health and environmental 
risk assessment and management to 
recognize the probable hazards, risk 
estimation, control and reduction of risk 
rate in order to protect personnel’s health, 
facilities, capital, and the under-influence 
environment. 
 
 

Materials & Methods: This research was 
conducted using “William Fine” method 
which is a systematic risk assessment 
method to identify probable hazards, to 
estimate the risk level in risk management, 
and to reduce it to an acceptable level. 
There fore, after recognizing the company 
activities and processes, the probable 
hazards were identified and classified 
according to their possible occurrence, 
encounterance rate and the intensity of their 
effects on human, environment and 
equipment elements.  
 
Findings: The risk levels were estimated in 
the following way:  in inductive furnace 
operation, 300 points, hydro test (due to 
noise pollution; 300 points); Pipe grinding, 

240 points, and pipe test using water 
pressure, 200 points.  
As a result, the above mentioned activities 
had the highest risk levels. Further more, 
the turning process at the beginning and end 
of the pipe with the score of 192, 
exploitation of saw mill with the score of 
180, welding process with the score of 160, 
and washing with phosphoric acid with the 
score of 120 showed the moderate risk 
levels. Besides, other activities such as 
performer (falling down) with the score of 
12, hydro test (Pipe split) with the score of 
20, and coil rolling with the score of 6 had 
the minimum risk levels (normal).  
 
 

Discussion  & Conclusion: The accidents 
occurred due to the work place decreased 
during this research. Considering the 
increase in the rate of employers in such 
units in 2007 in comparison with the 
pervious year, the intensity of accident's 
frequency coefficient decreased 42%, and 
lost days of work were reduced 49% 
approximately. 
 
 

Key Words: risk assessment, accident, 
William Fine method, Ahwaz pipe Mills 
company 
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