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و ارائه راهكارهاي كنترلي بررسي ميزان آلودگي هواي فرايند توليد الكترود جوشكاري

 فرايند در هوا آلودگي ميزان تعيين مطالعه اين هدف .باشد داشته سالمت بر مخربي تاثيرات تواند-مي كه بوده ها-كارگاه در محيطي شايع آور زيان عوامل ازجمله تنفسي، هواي در غبار گردو مواجهه :زمينه
.باشد-مي كنترلي راهكارهاي ارائه و جوشكاري الكترود توليد
 هاي-گروه طريق از نمونه حجم انجام، 1393-1392 ماه شهريور  تا اسفند زماني بازه در يزد الكترود توليد مختلف هاي-سالن در كارگران روي بر تحليلي -مقطعي صورت به مطالعه اين :ها روش و مواد

 هاي-كنترل از بعد مرحله در .گرديد استفاده آماري آناليز برايspss 16 افزار نرم .گرديد انجام فردي برداري نمونه استاندارد -روش اساس بر فردي مواجهه ارزيابي .گرديد تعيين )SEG( همسان مواجهه
.گرديد استفاده مهندسي غير و مهندسي

 غلظت كمترين .گرديد تعيين mg/m396/1±48/5 همسان مواجهه هاي-گروه كل در استنشاق قابل غبار گردو غلظت ميانگين .گرديد تعيين نمونه حجم عنوان به همسان مواجهه گروه 12 :ها يافته
 و 94/11 مواجهه ميانگين با ترتيب به نيز استنشاق قابل گردوغبار غلظت بيشترين ،210كن قطع اپراتور به مربوط و قطع واحد در مترمكعب بر گرم ميلي 55/0 مواجهه ميانگين با استنشاق قابل گردوغبار

 ارتجاع قابليت با كانال از كار فرايند به توجه با.گرديد برداري الگوACGIH پيشنهادي VS15-02 مدل از مربوطه هود .بود ضايعات و الك اپراتور به مربوط سازي پودر واحد در مترمكعب بر گرم ميلي 77/12
.گرديد استفاده
.باشند-مي ضروري مناسب، تنفسي حفاظت هاي برنامه و مهندسي كنترلهاي اجراي باشد،-مي )TLV=3mg/m3( مجاز حد از بيش مطالعه اين در گردوغبار غلظت ميانگين اينكه به باتوجه :گيري نتيجه

هوا آلودگي كنترل مواجهه، ارزيابي كار، محيط هواي آلودگي :كليدي ايه واژه

چكيده

 و زيست محيط حفظ تجهيزات، و محصول سالمت حفظ شامل مختلف هاي-جنبه از هوا آلودگي
 بحث فوق، هاي-جنبه بر عالوه .گيرد-مي قرار بررسي و بحث مورد اقتصادي، هاي-ديدگاه از همچنين

 متخصصان و كارشناسان رسالت بر منطبق و مهم مباحث از يكي شاغلين سالمتي بر هوا آلودگي اثرات
  هوا، در موجود غبار و گرد قالب در است ممكن هوا در معلق ذرات .)1(باشد-مي اي حرفه بهداشت
 كه چرا باشد مهم است ممكن اشكال اين تمام.باشد داشته وجود شغلي، محيط بخاردر و دود مه، اسپري،

  از هوا در موجود غبار و گرد .شوند-مي مربوط شغلي هاي-بيماري از اي-گسترده طيف به آنها
 پنوموكنيوزيس، مانند ريه شغلي كالسيك فراگير بيماريهاي با ارتباط در زيرا هستند، خاصي هاي-نگراني

 مواجهه، باالتر سطوح در خصوص به سرب، با مسموميت مانند هايسيستميك مسموميت با همچنين
 سرطان، جمله از غبار، و گرد با مرتبط هاي-بيماري ديگر به توجه مدرن، دوران در اما .است شده شناخته

 در است ممكن كه تنفسي، غير هاي-بيماري وسيعي طيف همچنين و سوزش، آلرژيك، آلوئوليت آسم،
 تواند-مي آور-زيان عوامل كنترل عدم)2(.است شده معطوف دهند، رخ مواجهه از تر پايين بسيار سطوح
 جامعه افراد ساير يا كار نيروي عضو نقص يا بيماري و وري-بهره آمدن پايين آسايش، عدم باعث

 ترين-ازاصلي يكي آور-زيان عوامل سوء اثرات از پيشگيري جهت كنترلي اقدامات به توجه لذا .گردد-مي
 آلوده كار محيط هواي با كه صنايعي در كه مهندسي كنترلهاي از يكي .باشد-مي اي-حرفه بهداشت اهداف

 گيرد،-مي قرار استفاده مورد كار محيط هواي از ها-آالينده پاكسازي جهت و دارد، كاربرد دارند سروكار
 در و كار بيرون محيط به آالينده انتقال و توليد محل در آالينده ربايش سبب موضعي تهويه سيستمهاي

.)3(گردد مي حذف و تصفيه آزاد هواي به تخليه براي موجود، شرايط به توجه با نهايت

  سالن شامل جوشكاري الكترود توليد كارخانه سالن چهار در تحليلي-مقطعي صورت به پژوهش اين
 صورت بود، كارگر نفر 95 شامل كه سازي پودر سالن و بندي بسته سالن پرس، سالن كشش، و قطع

 .باشد مي كنترلي راهكارهاي ارائه و كارگران فردي مواجهه ارزيابي پژوهش اين اصلي هدف .پذيرفت
 واقع در .گرديد انجام همسان مواجهه هاي-گروه تعيين ي-شيوه اساس بر كارگران فردي مواجهه ارزيابي

 باشد، يكسان نيز موقعيت آن در كارگران مواجهه ميزان و نحوه يكسان، كاري شرايط و موقعيت در اگر
 گروه، آن در كارگر يك مواجهه ارزيابي با و داد قرار همسان مواجهه گروه يك در را آنها توان-مي

 .شد خواهد هزينه و زمان در جويي صرفه موجب كه نمود بيني پيش را گروه آن در افراد ديگر مواجهه
 عدد12 مختلف، شغلي هاي--گروه در همسان شغلي هاي-گروه روش به شده تعيين نمونه حجم تعداد
 ،0600NIOSH روش به ،شده تعيين همسان مواجهه هاي گروه در فردي مواجهه ارزيابي .گرديد تعيين
 از برداري نمونه براي خالصه، طور به .گرفت صورت استنشاق قابل غبارات با مواجهه گيري اندازه جهت
 فيلتر و )انگلستان كشور ساختUniversal  مدل( SKC برداري -نمونه پمپ از استنشاق قابل غبار گردو
 .شد استفاده شده تعيين دبي با سيكلون با همراه متر ميلي 37قطر و ميكرون 5/0 سايز پور با سلولزي استر
 .گرديدند مقدار تعيين سنجي وزن روش به فيلترها روي شده برداري نمونه غبارات برداري نمونه از پس
 توسط شده ارائه مواجهه مجاز حدود با مكعب متر بر گرم ميلي حسب بر آمده بدست مقدار نهايت در

 ها-داده آماري آناليز براي spss16 افزار نرم از .گرديد مقايسه )ACGIH( آمريكا صنعتي بهداشت موسسه
 ارائه هاي-استاندارد طريق از تهويه هاي سيستم از برداري بهره و طراحي براي كلي اصول .گرديد استفاده

.پذيرفت صورت )ACGIH( آمريكا صنعتي بهداشت مهندسين انجمن توسط شده

5، حكيمه مالكي مقدم*4، سعيده محمدي كاجي3، مرصاد يوسفي2، حبيبه مومني1محمدجواد زارع سخويدي         

اي-عضو هئيت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دانشكده بهداشت، گروه بهداشت حرفه-1                      
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اي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دانشكده بهداشت-كارشناس بهداشت حرفه-3      

يزد، پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، گروه بهداشت  حرفه اي: نشاني دبيرخانه
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 مواجهه هاي-گروه كل در استنشاق قابل غبار گردو غلظت ميانگين آمده دست به نتايج اساس بر
 با استنشاق قابل گردوغبار غلظت ترين پايين .گرديد تعيين مكعب متر بر گرم ميلي 5/48±1/97 همسان
 بود، 210كن قطع اپراتور به مربوط و قطع واحد در مترمكعب بر گرم ميلي 0/55 مواجهه ميانگين
 بر گرم ميلي 12/77 و 11/94مواجهه ميانگين با ترتيب به نيز استنشاق قابل گردوغبار غلظت باالترين

.)تراشكاري از نظر صرف( بود ضايعات و الك واحدهاي در مترمكعب

)mg/m3( حسب بر شغلي هاي-گروه بين استنشاق قابل گردوغبار غلظت ميانگين -2-3 شكل
 براي .گرديد طراحي هود )بوكرها( آالينده انتشار اصلي نقطه در آالينده اندازي دام به منظور به
  استقرار، مكان لحاظ از مانور و حركت داراي و تنظيم قابل بوكر، با متناسب و محصور هودي به بوكرها

VS هود لذا .باشد-مي نياز .گرديد انتخاب آمريكا صنعتي متخصصين مجمع صنعتي تهويه گميته 15-02

  .ساـتم اردتاندـسا زمجا ودحد مقدار با فردي استنشاق قابل گردوغبار غلظت ميانگين چند هر
  همسان مواجهه هاي-گروه از نيمي تقريبا اما .گرديد برابر )ACGIH)mg/m33  و OEL انيرا شغلي
  ودحد برابر چند ها-گروه از بعضي در حتي و بيشتر استنشاق قابل گردوغبار غلظت كه دهند-مي نشان
 نتايج دقيقتر بررسي براي .باشند-مي )ACGIH)mg/m33  و OEL انيرا شغلي .ساـتم اردتاندـسا زمجا

  ميانگين بين كه داد نشان آمد عمل به كه آماري آزمون انجام با مختلف شغلي هاي-گروه حسب بر
 .در تفاوت اين .دارد وجود دار معني تفاوت مختلف شغلي هاي-گروه استنشاق قابل گرئوغبار غلظت
 بودن زياد علت .گرديد مشاهده شغلي هاي گروه ساير به نسبت ضايعات،تراشكاري الك، شغلي گروه

 تكرار و مناسب كنترل عدم فضا، بودن محصور مصرفي، ماده نوع شغلي هاي-گروه اين در گردوغبار
 هر گرفتن قرار ديگر مجوعه زير در كه شغلي هاي-گروه ساير در كه حالي در .باشد-مي فعاليت پياپي
 گردوغبار غلظت ميانگين اينكه به باتوجه .داشت قرار بهتر شرايط در نحوه به شده ذكر هاي-آيتم از يك
 هاي برنامه و مهندسي كنترلهاي اجراي باشد،-مي )TLV=3mg/m3( مجاز حد از بيش مطالعه اين در

.باشند-مي ضروري مناسب، تنفسي حفاظت

يافته هاي پژوهش و جداول
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