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چکیده
فعالیت هایی صنعتی با خطرات زیادي همراه هستند .به دلیل وقوع حوادثی كه منجر به فوت یا معلولیتهاي مختلف میشوند ،ارزیابی ایمنی،
1
 (HSEدر صنعت اهمیت زیادي دارد .نتایج بررسی و ارزیابی  HSEكمك موثري براي مدیران و مهندسان در تصمیم
بهداشت و محیط زیست )

گیري و طراحی سیستمهاي بهداشت و ایمنی محیطهاي پرخطر است و از بروز حوادث ناگوار جلوگیري میكند .هدف از این تحقیق كه براي
اولین بار انجام می گردد ،ارائه رویکردي جهت شناسایی و رتبه بندي و ارزیابی ریسك شركت فرآوري پویازركان آق دره به روش آنالیز ایمنی
شغلی ( 2(JSAبا استفاده از نرم افزار  PHA-proاست .با توجه به دادههاي جمع آوري شده الزم (از جمله انواع خطرات و پیامدها) از طریق
روش هاي مشاهده ،مصاحبه با متخصصین و كارشناسان ،بررسی اسناد و مدارک و شرایط محدوده مورد مطالعه ،به منظور كاهش و كنترل
حوادث و خطرات ناشی از آلودگیها و رفتارهاي ناایمن در خط تولید و مجموع كارخانه به منظور تعیین اولویت خطرات و پیامدهاي مورد
بررسی و در نهایت با به كارگیري تکنیك ارزیابی خطرات شغلی ( ،)JSAارزیابی ریسك و ایمنی شغلی انجام شده است.

کلید واژه :شركت فرآوري پویازركان آق دره ،ارزیابی ریسك ،آنالیز شغلی  ،JSAنرم افزار .PHA-pro

Health, Safety, and Environment
Job Safety Analysis

1
2
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مقدمه

كارخانه واقع شده و آب مورد نیازكارخانه را تامین میكند

امروزه با گسترش روند خصوصیسازي ،نگاه دقیق به

گرفته شده است ] .[5خردكردن كانسنگ طبیعی یا اكسید

حوادث از جایگاه خاصی برخوردار است .بروز حوادث نه

شده تا حد مطلوب آزادسازي فلز طال و سپس لیچینگ

تنها ناشی از چیدمان و طراحی سیستم و ادوات به كاربرده

سیانیدي با مخازن همزن دار معمولیترین مدار استحصال طال

شده هست ،بلکه مسائلی نظیر نصب ،نگهداري و تعمیرات را

در حال استفاده میباشد .بازیابی طال از دوغاب از طریق

نیز در بر میگیرد .در این راستا ،تجزیه و تحلیل حوادث به

جداسازي جامد /مایع و سپس الکترووینینگ3یا ته نشینی با

منظور دست یافتن به مراحل ایمنتر و با قابلیت اطمینان باالتر

پودر روي و یا تركیبی از دو فرآیند انجام میگردد .نتیجه

از جایگاه خاصی برخوردار هستند.

نهایی فرآیندهاي مختلف كارخانههاي صنایع معدنی عالوه

روشهاي مختلفی براي شناسایی خطرات در محیطهاي

بر تولید فلز مورد نظر مقدار متنابهی مواد باطله است .در هر

كاري ابداع شدهاند كه در بین آنها روش آنالیز ایمنی شغلی

صورت ،بایستی به طریقی از كارخانه خارج و در محلی

 JSAخطرات را قبل از رخ داد شناسایی میكند .انجام این

ذخیره شوند.

روش آسان بوده و با كمترین امکانات قابل اجرا میباشد

افزایش حجم باطلههاي تولیدي لزوم توجه به انباشت باطله،

] JSA .[1روش مطالعه دقیق و سیستماتیك به منظور شناسایی

احداث و پایداري سد باطله و جلوگیري از آلودگی محیط

و ارزیابی خطرات موجود و یا بالقوه در هر فرآیند یا شغل

زیست و آبهاي زیرزمینی را ایجاب میكند .بی توجهی در

است .در این روش ،شغل به مراحل پی در پی شکسته میشود

انباشت باطله ممکن است موجب بروز مشکالت غیر قابل حل

و در گام بعد ،خطرات هر مرحله شناسایی شده و عدد

یا حوادث غیر مترقبهاي گردد ،مثالً زمانی كه باطله حاوي

ریسك آنها به دست میآید و در نهایت راه حلهاي كنترلی

یونهاي مضر باشد ،موجب آلودگی محیط زیست میگردد

ارائه میگردد ] .[3-2در حقیقت مطالعه ریسك به منظور

و یا عدم پایداري خاكریز باطله سبب تخریب و فرسایش آن

پیشگیري از زیانها و نتایج نامطلوب وقایع انجام میشود ].[4

به وسیله عوامل فرسایش و ایجاد گرد و غبار سمی یا جریان-

كارخانۀ فرآوري طالي آقدره در  33كیلومتري شمال

هاي گلی خواهد شد .از طرفی ممکن است آن چه كه امروز

شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی واقع شده است .از

باطله تلقی میگردد ،در آینده به عنوان یك ماده اولیه مفید

نظر موقعیت جغرافیایی این كارخانه در طول جغرافیایی46

مورد استفاده قرار بگیرد ،بنابراین سدهاي باطله بایستی از

درجه و  58دقیقه و  32ثانیه و عرض جغرافیایی 36درجه و39

زمان بهره برداري تا تعطیلی معدن حفاظت گردند ].[6

دقیقه و  33ثانیه و در منطقهاي به ارتفاع  1926متر از سطح

با توجه به وجود سیانور و خطرات زیست محیطی ناشی از

دریا قرار دارد .دسترسی به كارخانه از طریق جادة دندي كه

آن در باطله معادن طال ،در شركت فرآوري پویازركان آق-
4

شده است كه

از  5كیلومتري جادة تکاب  -شاهیندژ منشعب میگردد،

دره اقدام به نصب یك دستگاه PPSM

امکانپذیر است.كارخانۀ آقدره در منطقۀ كوهستانی و

مزایاي آن ،بازیابی آب ،كاهش  34درصدي در حجم مخزن

مرطوب قرار دارد كه از نظر آب و هوایی داراي تابستانهاي

مورد نیاز سد باطه ،كاهش  14درصدي در مصرف آب تازه

معتدل و زمستانهاي بسیار سرد میباشد .تغییرات درجه

و سیانید سدیم مورد نیاز ،صرفه جویی اقتصادي بالغ بر 20

حرارت ساالنه زیاد بوده و از  -25درجۀ سانتیگراد در

میلیارد ریال در هزینه ساخت سد باطله وكاهش آالیندگی

زمستان تا  +30درجۀ سانتیگراد در تابستان تغییر میكند .نام

زیست محیطی ناشی از نفوذ مواد سمی به آبهاي زیر زمینی

كارخانه از نام روستا و رودخانۀ آقدره كه در دو كیلومتري

است .سیستم اصلی  PPSMدر كارخانه فرآوري آقدره از

3

3

Electrowinning
Paste Production and Storage Mechanism

4
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یك تانك مدور با كف نیم كرهاي فلزي از جنس فوالد

بهداشت شغلی بهبود یابد .ارزیابی ریسكهاي موجود به

ساخته شده است كه داراي قطر  30و ارتفاع  34فوت است.

روش ) (JSAو مدل سازي ریسكهاي موجود در شركت

ایجاد باطله خمیري با درصد آب كمتر از اسالري ،دانسیته و

فرآوري پویازركان آقدره با نرمافزار  PHA-proانجام

ویسکوزیته باالتر از آن یکی از راههاي كاهش خطرات

خواهد شد.

احتمالی آلودگی محیط زیست در منطقه سد باطله است.

مواد و روشها

مکانیزم تولید و ذخیره باطله خمیري ( )PPSMسیستم پیشرفته

آنالیز ایمنی شغلی) (JSAعبارت است از بررسی سیستماتیك

تغلیظ كننده است كه در یك مرحله كار هر دو سیستم تغلیظ

یك شغل به منظور شناسایی خطرات بالقوه آن ،ارزیابی سطح

كننده و فیلتر را انجام میدهد و باطله خمیري با دانسیته باال

ریسك و شناسایی متد كنترلی مناسب براي كنترل ریسك

تولید میكند ].[7

خطرات شناسایی شده است ] .[6هدف اصلی از اجراي این
تکنیك ،یافتن روشی ایمن جهت انجام شغل و پیشگیري از
حوادث خواهد شد .با استفاده از این روش ،میتوان نیازهاي
آموزشی ایمنی كاركنان را تعیین نمود .از روش  JSAمیتوان
در تدوین یك برنامه مدیریت ایمنی و پیشگیري از حوادث
بهره گرفت .همچنین ،در انتخاب وسایل حفاظت فردي مورد
نیاز میتوان استفاده كرد .مبناي این روش بر پرسش چه
اتفاقی خواهد افتاد اگر...؟ و پاسخ دادن به آن در رابطه با
فعالیتها خواهد بود ].[7
در اجراي  JSAاعضاء كمیته ایمنی و بهداشت و كارشناسان
مرتبط نقش برجستهاي را ایفاء كرده و در این فرایند وجود
آنها الزامی و راهگشا خواهد بود؛ زیرا معموال گروه یاد شده
شکل :1واحد PPSM

از تجارب عملی زیادي در زمینه شناسایی خطر ،ارزیابی
ریسك و همچنین ارائه روشهاي كنترلی مناسب میباشند

هدف اصلی این تحقیق ،شناسایی عناصر ،شرایط خطرناک و

].[8

علل آنها در مشاغل موجود در شركت فرآوري پویازركان

مراحل انجام آنالیز ایمنی شغلی به شرح ذیل میباشد:

آقدره ،شناسایی اثرات این عناصر و شرایط خطرناک بر

 -1انتخاب شغل براي آنالیز

روي زیر سیستمها در شركت ،طبقهبندي سطح شدت هر

 -2تجزیه شغل به مراحل مختلف انجام كار

كدام از عناصر و شرایط خطرناک در مشاغل میباشد .بعد از

 -3شناسایی خطرات

انجام این مراحل اقدامات اصالحی براي حذف عناصر و

 -4پیشنهاد راه حل

شرایط خطرناک یا به حداقل رساندن اثرات آنها ،انجام شده

 -5پیگیري و نظارت

و ضمن برگزاري دورههاي بازآموزي و آموزش پرسنل براي

چهار روش جهت آنالیز ایمنی شغلی وجود دارد كه از نظر

انجام كار به روش ایمن ،در جهت كاهش میزان حوادث و

ارزش و تقدم انتخاب به ترتیب عبارتند از:

كنترل خطرات گام برداشته تا سیستم مدیریت ایمنی و
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 One–On–One Observation Method -1روش مشاهده

این كار باز هم تجارب گذشته بهترین راهنما خواهند بود.

یك به یك

صحبت با كاركنان راجع به حوادث و شبه حوادث گذشته

 The Group Discussion Method-2روش گفتمان گروهی

مفید خواهد بود .همچنین بررسی برگه كمكهاي اولیه و

 The recall & Check Method -3روش یاد آوري  ،ثبت و

فرمهاي ثبت و بررسی حادثه خالی از فایده نخواهد بود( .مثالً

بررسی

بررسی سوابق ثبت حوادث مشخص میكند كه كدام حادثه

 The Absentee Method -4روش غیر حضوري

تجزیه و تحلیل ریسك به منظور شناسایی ،ارزیابی و محاسبه
ریسك جهت برسی چگونگی احتمال ایجاد ضرر ،جراحت
و صدمات انجام خواهد شد .چنین تجزیه وتحلیلهایی براي
كمك به تصمیمگیريها در رابطه با راه حلهاي فنی ،اجراي
عملیات ،شناسایی و ارزیابی فعالیتهاي بحرانی HSE ،انواع
خطاها  ،شناسایی بهبودها و چگونگی انجام اقدامات به منظور
شناسایی ابعاد و اثرات احتمالی میبایست انجام شود ].[9
پس از تجزیه شغل به مراحل مختلف انجام كار ،هركدام از
مراحل كاري باید از نظر وجود خطرات در آن مرحله ،مورد
بررسی قرار دهند .هدف از این بررسی تشخیص همه خطرات
هست چه آنهایی كه توسط محیط ایجاد میگردند و چه
آنهایی كه مربوط به روشهاي كاري میباشند .براي انجام

از شایعترین حوادث در صنعت مورد مطالعه است)] .[10و با
توجه به اینکه این روش براي اولین بار در مجموعه كار می-
شد  .با استقبال مدیرت محترم و با همکاري مهندسین ایمنی
و بهداشت حرفهاي با جدیت و با برگزاري  13جلسه یك و
نیم ساعته با گروه مطالعاتی  JSAپس از بررسیهاي الزم
فعالیتهاي موجود ،فرم مخصوص ارزیابی آنالیز ایمنی شغلی
كه به دو شکل جداول  1با عنوان فرم ارزیابی آنالیز شغلی و
جدول شماره  2نمونه فرم پیشنهادات كنترلی هر فعالیت براي
شركت طراحی شد .ارزیابی ریسك شركت فرآوري
پویازركان آقدره به روش ) (JSAبا استفاده از نرمافزار
 PHA-proمورد آنالیز نهایی قرار گرفت كه فرم ارزیابی
آنالیز ایمن ی شغلی براي هر بخش به صورت جداگانه تهیه و
آماده گردید.

جدول  -1نمونه فرم ارزیابی آنالیز شغلی تهیه شده براي شركت فرآوري پویازركان آقدره

تاریخ 1399/06/10:

آنالیز ایمنی شغلی )Job Safety Analysis(JSA
M. Sc

نوع فعالیت:

شركت فرآوري پویازركان آقدره

ارزیابی ریسك

احتمال

شدت

1
2
3
تهیه كننده :حسن لطفی

تایید كننده :مهندس فرجی

ریسك

ردیف

خطرات بالقوه

پیامد

ارزیابی ریسك شركت فرآوري پویازركان آق دره به روش ) (JSAبا استفاده از نرم افزار
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PHA-pro

جدول  -2نمونه فرم پیشنهادات كنترلی هر فعالیت شركت

تاریخ 1399/06/20:

آنالیز ایمنی شغلی )Job Safety Analysis(JSA
M. Sc

نوع فعالیت:

شركت فرآوري پویازركان آقدره

ارزیابی ریسك

ردیف

احتمال

شدت

ریسك

خطرات بالقوه

پیشنهادات كنترلی

1
2
تایید كننده :مهندس فرجی

تهیه كننده :حسن لطفی

جدول  -4تعاریف ارزش كیفی احتمال

به منظور ارزیابی ریسك از جداول شماره  3تا  5استفاده
گردید.

خیلی
جدول  -3وخامت خطر(آسیب وارده به انسان)

خیلی شدید

5

حادثه منجر به مرگ

شدید

 4حادثه منجر به قطع غصو

متوسط

 3حادثه منجر به شکستگی

خفیف

2

حادثه منجر به بریدگی

خیلی خفیف 1

حادثه منجر به كوفتگی

5

ممکن است بارها در سال اتفاق بیفتید.

زیاد
زیاد

4

ممکن است گهگاه هر پنج سال یك بار
اتفاق بیفتد.

متوسط 3

ممکن است در وضعیتهاي غیر معمول
هر پانزده سال یکبار اتفاق بیفتد.

كم

 2ممکن است در طول عمر سازمان یك بار
اتفاق بیفتد هر سی سال یکبار

خیلی
كم

1

در طول عمر سازمان اتفاق نمیافتد.هر
صد سال یکبار
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جدول  -5تعریف ارزش ریسك

گردید .این تحقیقات نهایتا سبب شناسایی خطرات و

ریسك

غیر قابل

ریسك باید حذف ،اصالح

باال

پذیرش

یا در نهایت قابل تحمل

به قرمز

گردد یا باید منتقل گردد

ریسك

قابل تحمل

مدیران باید در مورد

متوسط

به رنگ

پذیرش تحمل ریسك

زرد

تصمیمگیري كنند

ریسك

قابل

قابل تحمل و پذیرش می-

پایین

پذیرش

باشد

پیشنهادات كنترلی هر فعالیت و بخش گریدید .مشاغل مربوط
به فعالیت راننده بیل مکانیکی ،راننده بولدزر ،قسمت سنگ
شکن ،خط تولید آسیاب نیمه خود شکن ،خط تولید قسمت
لیچینگ ،خط تولید قسمت الوشن(كوره كربن) ،خط تولید،
فعالیت حمل و نقل (رانندگی) ،فعالیت آشپزخانه ،بخش
نگهبانی ،فعالیت انبارداري ،فعالیت در بخش فضاي سبز و
امور اداري در شركت فراوري پویا ذركان آقدره (در
مجموع  13مورد) مورد آنالیز قرار گرفت .بعد آنالیز فعالیت-
هاي فوق و پس از تکمیل فرم شناسایی خطر و تکمیل آن و

به رنگ

مطالعه دقیق فرمهاي جمع آوري شده و با تشکیل جلسه كمیته

سفید

فنی براي هر یك از فعالیتهایی كه فرم ارزیابی خطر تهیه
شده ،براي كاهش خطرات اقدامات كنترلی ،كاهش ریسك

5

4

3

2

1

10

8

6

4

2

15

12

9

6

3

20

16

12

8

4

25

20

15

10

5

پیشنهادهاي ارائه گردید كه در نهایت به صورت حضوري در
هر بخش مخاطرات و اقدامات كاهشی براي كنترل خطر و به
حداقل رساندن آن آموزشهاي الزم به پرسنل هر بخش ارائه
گردید كه این امر باعث افزایش راندمان كاري پرسنل،
كاهش خطرات مواجه پرسنل هر بخش و در نهایت صرفه
جویی در وقت و زمان شركت خواهد شد و براي اینکه
اقدامات كنترلی كه براي هر فعالیت تهیه گردیده است  ،مثمر
ثمر واقع شود ،به این نتیجه رسیدیم كه با آموزش دوره اي و

یافتهها و بحث
بعد از تشکیل گروه  JSAو تشکیل گروه و شور مشورت كه
منجر به تهیه فرم ارزیابی آنالیز ایمنی شغلی و فرم پیشنهادات
كنترلی هر فعالیت براي شركت تهیه گردید .گروه متشکل از
مدیر بخش  ،HSEمدیریت بهداشت و سرپرستان هر بخش و
پرسنل با تجربه بود .با حضور مستقیم در محل ،آنالیز شغل
مورد نظر به صورت مستقیم و گفتگو با پرسنل هر بخش كه
در سه شیفت كاري ،در طول دو ماه به صورت مستمر انجام

نظارت دقیق و بازرسی مناسب ،تدوین دستورالعملهاي
مناسب ،نصب عالئم هشدار دهنده و اطالعرسانی و در نهایت
اجراي سیستم تشویق كه در مناسبتهاي روز كارگري و روز
مهندس  ...میتوان باعث ایجاد فرهنگ بین پرسنل شركت
شده كه خود موجب رعایت قوانین میگردد .با توجه به زیاد
بودن برگههاي كار (جمعا  26برگه كار براي  13شغل) در
این بخش فرمهاي مربوط به بخش شاغلین الوشن كه جز
مکانهاي با ریسك باال براي شاغلین میباشد ،براي نمونه
آورده شده است ( جدول  6و .)7
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جدول  -6آنالیز ایمنی بخش الوشن كربن فعال
آنالیز ایمنی شغلی (JSA) Job Safety Analysis

تاریخ 1399/06/10:

M. Sc

نوع فعالیت:

شركت فرآوري پویازركان آقدره

الوشن

ارزیابی ریسك

احتمال

شدت

ریسك

ردیف

پیامد

آلودگی شیمیایی(نشت بخار

صدمات جانی

5

4

20

2

خطر سقوط از پلهها

صدمات جانی

3

4

12

3

پوسیدگی لولهها و اتصاالت تحت

صدمات جانی ،صدمات

فشار،خطر انفجار مواد شیمیایی

مالی

3

3

9

4

آتش گرفتن كوره

صدمات جانی ،صدمات

3

3

9

5

تركیدن دیگ بخار(بویلر)

صدمات مالی

3

4

12

6

نشت محلول هیپو كلریت از اسکرابر

صدمات جانی

3

4

12

7

خطر نشت بخار جیوه

صدمات جانی شدید،

5

5

25

1

خطرات بالقوه

سمی(سیانید  )...از لولهها)

تهیه كننده :حسن لطفی

مالی

تایید كننده :مهندس فرجی

فصلنامهي كاربرد شیمی در محیط زیست ،سال دهم ،شماره  ،37زمستان 1397
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جدول  -7اقدامات كنترلی بخش الوشن كربن فعال

آنالیز ایمنی شغلی

تاریخ 1399/06/20:

)Job Safety Analysis(JSA

M. Sc

نوع فعالیت:
الوشن

شرکت فرآوری پویازرکان آقدره

ردیف

احتمال

آموزش ،استفاده از ماسك با صورت كامل

شدت

1

آلودگی شیمیایی(نشت

پیشنهادات كنترلی

ریسك

خطرات بالقوه

ارزیابی ریسك

4

4

16

بخار سمی(سیانید  )...از
لولهها)
2

خطر سقوط از پلهها

آموزش ،بازدید چشمی

3

3

9

3

پوسیدگی لولهها و

آموزش ،بازدیدهاي دورهاي مستمر ،تعویض به موقع

3

2

6

اتصاالت

قطعات،

4

آتش گرفتن كوره

آموزش ،نصب اطفاء حریق در واحد كوره،

3

2

6

5

تركیدن دیگ بخار

آموزش  ،كنترل كردن دیگ  ،بازدیدهاي دورهاي و

3

2

6

(بویلر)

مستمر

نشت محلول هیپو كلریت

آمورش ،استفاده از  p.p.eمناسب ،انجام مکانیزه

از اسکرابر

كار،كنترل از راه دور

خطر نشت بخار جیوه

انجام مکانیزه كار ،استفاده از ماسك تمام صورت،

6

7

3

4

انجام كار دورهاي و چرخشی كار به مدت دو ماه در
سال
تهیه كننده :حسن لطفی

تایید كننده :مهندس فرجی

3

5

9

20
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