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ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

دانلود شده از سایت مهندسی بهداشت محیط ایران

WWW.iehe.ir

به نام خداوند بخشنده مهربان

www.iehe.ir

http://www.iehe.ir/


2

مقدمه
مواد شیمیایی مختلف دارای ویژگیها وخطرات بالقوه مختلفی می باشند

ی باشدبسته به مسیر مواجهه ومیزان آن ، مواجهه با مواد شیمیایی سمی می تواند دارای اثرات سمی مختلف

خص می نمایدارزیابی ریسک مواد شیمیایی سمی وخطرناک سطح ریسک آنها برای استفاده کنندگان را مش

همچنین به تصمیم گیری جهت اتخاذ اقدامات کنترلی کمک می نماید

در این روش ویژگی قابل اشتعال وقابل انفجار بودن ماده مد نظر قرار نمی گیرند

استفاده می خطرات رتبه بندی شده واز این رتبه بندی جهت اولویت بندی اقدامات کنترلی  وکاهش ریسک
شود

نابع به خطرات بدون وجود  یک سیستمی که خطرات را باتوجه به ریسک بالقوه آنها رتبه بندی نماید زمان وم
دارای ریسک پایین اختصاص یافته در حالی که ازخطرات مهمتر چشم پوشی می شود

www.iehe.ir
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اهداف دوره

دهشناسایی خطرات هر ماده شیمیایی مورد استفاده ویا نگهداری ش

ارزیابی درجه مواجهه با مواد شیمیایی خطرناک یاسمی

اییتعیین احتمال وقوع اثرات زیان آور ناشی از مواجهه با مواد شیمی

یاییتعیین درجه ریسک برای مشاغل مختلف درمواجهه با مواد شیم

www.iehe.ir
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ارزیابی ریسک

کنداین روش به صورت سیستماتیک خطرات مواد شیمیایی را شناسایی می

میزان یا احتمال مواجهه را ارزیابی می کند

سطح ریسک را تعیین می نماید

برای کنترل ریسکها اقدامات اصالحی را اولویت بندی می نماید

www.iehe.ir
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ارزیابی ریسک

:مرحله می باشد11ارزیابی ریسک دارای 

:تعهد مدیریت
تشکیل گروه1.

:شناسایی ودرجه بندی خطرات
تجزیه فرایندکاری.2
شناسایی مواد شیمیایی.3
تعیین درجه خطر.4
بررسی محیط کار وانجام مصاحبه.5

www.iehe.ir
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ارزیابی ریسک

:ارزیابی مواجهه
کسب اطالعات از فرکانس ومدت زمان مواجهه.6
تعیین درجه مواجهه.7

:ارزیابی ریسک
ارزشیابی ریسک.8
تعیین اقدامات اصالحی.9

ثبت ارزیابی.10
بازنگری ارزیابی.11

www.iehe.ir
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روشهای ارزیابی مواجهه

می توان از سطوح واقعی مواجهه استفاده کرد1.

اخص اگر سطوح واقعی مواجهه موجود نباشد، جهت تعیین درجه یا ش2.
مواجهه می توان از پارامترها یا فاکتورهای مواجهه استفاده نمود

برای ارزیابی خطر مواجهه در محیط کاریا مرحله طراحی فرایند3.
محاسبه ممکن است مواجهه را بااستفاده از فرمولهای تجربی یا تئوری

نمود

www.iehe.ir
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تشکیل گروه: مرحله اول 

ودگروه کاری یا تیم از نمایندگانی از مدیریت وکارکنان تشکیل می ش

ته باشدیک فرد دارای صالحیت وتخصص الزم نیز در این تیم باید حضور داش

رناک فردصالحیت دار بایدیکی از کارکنان بوده ودر زمینه مدیریت مواد خط
دوارزیابی ومدیریت ریسک دارای تجربه بوده وآموزشهای الزم را دیده باش

عنوانبهتیمدراینبایدصنعتیبهداشتویاایمنیمتخصصیک
باشدمشاورحضورداشته

باید بین مدیریت وکارکنان مشاوره وهمکاری وجود داشته باشد

www.iehe.ir
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تشکیل گروه: مرحله اول 

نحوه انجام همکاری کارکنان ونمایندگان آنها درکمیته می تواند اطالعاتی در زمینه
کار، مواد مورد استفاده وراههای مختلف مواجهه با این مواد را فراهم آورد

مدیریت باید نسبت به انجام ارزیابی ریسک تعهد داشته باشد

مدیریت باید اقدامات اصالحی وکنترلی را اعمال ومدیریت نماید

www.iehe.ir
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تجزیه فرایندکاری:مرحله دوم

تهیه لیستی از واحدهای مختلف شرکت

تهیه لیستی از فرایندهای موجود درهر واحد

تجزیه فرایند به مشاغل مختلف

قرار دادن کارکنان دارای شغل مشابه در یک گروه

رر انجام مشاغلی از قبیل تعمیرات رانیز باید مد نظر قرار داد اگر چه به صورت روزانه ویا مک
نشوند

www.iehe.ir
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تجزیه فرایندکاری:مرحله دوم

دموابادرمواجههافرادتمامریسکارزیابیدرکهنمودحاصلاطمینانباید
گهداری،نتعمیرات،تولید،خطاندمثالکارکنانشدهگرفتهدرنظرشیمیایی

کارمحیطدرحاضروپیمانکارانخدماتوتوسعه،تحقیقات

تحتههدرمواجکارکنانکلیهاینکهازاطمینانحصولمنظوروبهنیازدرصورت
کنیدبازدیدکارمحیطازاندگرفتهقرارپوشش

اشندبمفیدمشاغلدرتعیینتوانندمیتجهیزاتودیاگرامفراینددیاگرام

کنیداستفاده1فرمازکاریفرایندتجزیهنمودنمستندجهت

www.iehe.ir
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تجزیه فرایند کاری: 1فرم 

:تیماعضاء/ارزیابنام
:ارزیابیتاریخ

:شرکتنام
:واحد

HRدرجه خطر، مواد شیمیایی انتعداد کارکن شرح شغل شغل فرایند

www.iehe.ir
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شناسایی مواد شیمیایی: مرحله سوم

یی کنیداز تمام مواد شیمیایی که استفاده ویا تولید می شوند را شناسا
هقبیل مواد خام، بینابینی، محصوالت اصلی ومحصوالت ثانوی

 ،ماده شیمیایی ممکن است به اشکال جامد ، مایع ، گاز ، بخار
گردوغبار ، میست ویا فیوم باشد

دنظر تمام مواد شیمیایی بدون توجه به نوع کنترلهای موجود باید م
قرارگیرند

www.iehe.ir



14

شناسایی مواد شیمیایی: مرحله سوم
وجود مواد شیمیایی را می توان به طرق زیر شناسایی نمود:

 ،بررسی لیست موجودی انبارMSDSوبرچسبهای ظروف

وندبررسی تمام مکانهایی که مواد شیمیایی در آنها ذخیره ویا استفاده می ش

ینابینی مد نظر قرار دادن موادیکه ممکن است حین فرایندهای کاری به عنوان مواد ب
تولید شوند

محصوالت نهایی، فرعی وزائدات ، مواد فرار

www.iehe.ir
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شناسایی مواد شیمیایی: مرحله سوم
نظیرتهاییفعالیدراثراستممکنموادیکهاستفاده،موادموردکلیهدادنقرارمدنظر

شوندتولیدنمودنتستویاتمیزکاریتعمیرات،

لیست1فرمدرراشیمیاییموادشدهشناساییمشاغلویاکاریفرایندهایبرای
نمایید

www.iehe.ir
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تجزیه فرایند کاری: 1فرم 

:تیماعضاء/ارزیابنام
:ارزیابیتاریخ

:شرکتنام
:واحد

HRدرجه خطر، مواد شیمیایی انتعداد کارکن شرح شغل شغل فرایند

www.iehe.ir
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تعیین درجه خطر: مرحله چهارم

اینآیاکهاستمورداینتعیینبعدیگامموجودویااستفادهموردشیمیاییموادشناساییازپس
باشندمیخطرناکانسانسالمتبرایویابودهسمیمواد

داردبستگیفاکتورهاودیگرمواجههراههای،آنسمیتبهشیمیاییمادهیکخطر

جدول)آوردبدستشیمیاییمادهخطرناکویاسمیاثراتازبااستفادهتوانمیراخطردرجه
1)

دوزکشندهباکهشیمیاییموادحادخطرراازسمیتدرجهتوانمیهمچنین(LD50)وغلظت
(2جدول)نمودمیشوندتعیینمشخص(LC50)کشنده

شیمیاییمادهیکسمیاثراتنیازدربارهمورداطالعات،LD50,LC50ازتوانمیرا
MSDSاوردبدستمواد

www.iehe.ir
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تعیین درجه خطر با استفاده از اثرات سمی یا عوارض زیان آور مواد شیمیایی: 1جدول شماره 

درجه  
خطر

مثالتوصیف اثرات مواد شیمیایی در تقسیم بندی مخاطرات مواد شیمیایی

1
بندیطبقهرآوزیانیاسمیموادعنوانبهوندارندایشدهشناختهبهداشتیاثرگونههیچکهموادی-

.اندنشده
.استدادهقرارسرطانزاهاA5طبقهدرراآنهاACGIH[1]سازمانکهموادی-

اتاستبوتان،سدیم،کلرید
مکلسیکربنات،بوتیل

2

شدیدقدرآناثراتشانولیدارندمخاطیغشاءوچشمپوست،رویپذیربرگشتاثراتکهموادی-
.کنندایجادبرانسانجدیاختاللبتواندکهنیست

.استدادهقرارسرطانزاهاA4طبقهدرراآنهاACGIHکهموادی-
.شوندمیپوستدرتحریکوحساسیتایجادسببکهموادی-

10)کاسیداستیبوتان،استون،
...وباریومامالح،(درصد

3

موردینادرکافیاطالعاتولیهستندموتاژنیاسرطانزاحیوانیاانسانبرایاحتماالًکهموادی-
.نداردوجود

.استدادهقرارسرطانزاهاA3طبقهدرراآنهاACGIHکهموادی-
.استدادهقرار2BگروهدرآنهاIARC[2]کهموادی-
>PH>5)خورندهمواد- >PH>9یا3 ...وتنفسیدستگاهکنندهحساسموادو(12

،آمونیاکگزیلن،تولوئن،
لین،آنیاستالدئید،بوتانول،
آنتیموان

4

برطبقآنها(زاییالخلقهناقص)تراتوژنیو(ژنیجهشایجاد)موتاژنیسرطانزایی،امکانکهموادی-
.استقبلیدستهازبیشترحیواناترویشدهانجاممطالعات

.استدادهقرارسرطانزاهاA2طبقهدرراآنهاACGIHسازمانکهموادی-
IARCبندیطبقهدرA2گروه-

>PH>2)خورندهخیلیمواد- >PH>14یا0 5/11)

متیلن،کادمیومفرمالدئید،
اکسایداتیلنکلراید،

آکریلونیتریل

5

شناختههاآن(زاییالخلقهناقص)تراتوژنیو(ژنیجهشایجاد)موتاژنیسرطانزایی،اثرکهموادی-
.استشده

.استدادهقرارسرطانزاهاA1طبقهدرراآنهاACGIHکهموادی-
IARCبندیطبقهدر1گروه-

سمیخیلیشیمیاییمواد-

سرب،بنزیدین،بنزن،
ین،برومبریلیوم،آرسنیک،

جیوهکلراید،وینیل

www.iehe.ir
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تعیین درجه خطر: مرحله چهارم

اینآیاکهاستمورداینتعیینبعدیگامموجودویااستفادهموردشیمیاییموادشناساییازپس
باشندمیخطرناکانسانسالمتبرایویابودهسمیمواد

داردبستگیفاکتورهاودیگرمواجههراههای،آنسمیتبهشیمیاییمادهیکخطر

جدول)آوردبدستشیمیاییمادهخطرناکویاسمیاثراتازبااستفادهتوانمیراخطردرجه
1)

دوزکشندهباکهشیمیاییموادحادخطرراازسمیتدرجهتوانمیهمچنین(LD50)وغلظت
(2جدول)نمودمیشوندتعیینمشخص(LC50)کشنده

شیمیاییمادهیکسمیاثراتنیازدربارهمورداطالعات،LD50,LC50ازتوانمیرا
MSDSاوردبدستمواد

www.iehe.ir
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درجه خطر

LD50  جذب شده از
mg/kg)راه دهان 

(وزن بدن موش رات

LD50 جذب پوستی
(mg/kg وزن بدن

(موش رات

LC50  جذب شده از طریق
استنشاق در موش رات 

(mg/lit 4گازها و بخارات در
(ساعت

LC50  جذب شده از راه
mg/lit)استنشاق در موش رات 

4آئروسولها و ذرات معلق در 
(ساعت

22000>2000>20>5>

32000><LD502002000><LD5040020><LC5025><LC501

4200><LD5025400><LD50502><LC505./1><LC5025./

525>LD5050>LD505./>LC5025./>LC50

تعیین درجه خطر از طریق سمیت حاد مواد شیمیایی–2جدول شماره 

www.iehe.ir
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بررسی محیط کار وانجام مصاحبه: مرحله پنجم

حبهمصاکارکنانوبااوردهعملبهمقدماتیبررسییککارمحیطاز1فرمدرشدهلیستمشاغلبراساس
نمایید

است1فرمدرشدهلیستمشاغلتمامشناساییمصاحبهانجامازهدف

وشغلدفرایندربارهبایدیاخیرقراردارندسمیموادبادرمواجههکارکنانآیاکهموضوعاینبمنظوردرک
کنیدصحبتآنهاباکارکنان

رختغییراتسایراویتولیددرحجمتغییرویاتغییردرپرسنلتعمیرات،هنگامبهکهراآنچهتوانندمیآنهامثال
دهندشرحرادهندمی

اگرفرایند، شغل ویا واحد جدیدی طراحی می شود باید یک ارزیابی انجام شود

برای بررسی از چک لیست استفاده می شود

www.iehe.ir
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تجزیه فرایند کاری: 1فرم 

:تیماعضاء/ارزیابنام
:ارزیابیتاریخ

:شرکتنام
:واحد

HRدرجه خطر، مواد شیمیایی انتعداد کارکن شرح شغل شغل فرایند

www.iehe.ir
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کسب اطالعات از فرکانس ومدت زمان مواجهه: مرحله ششم

درویابگیرندقرارموادشیمیاییبامواجههدراستممکنکهکارکنانیبرای
وراههایمواجههزمانومدتفرکانسمواجهه،میزان،هستندآنهابامواجهه
قراردادنظرمدرابایدمواجههمختلف

ازتوانمیمواجههدرجهمحاسبهبراینباشنددسترسدرمواجههپایشنتایجاگر
کرداستفادهمواجههفاکتورهای

شودمیاستفاده3فرمازموردایندر

www.iehe.ir
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تعیین درجه مواجهه3فرم 
(ازاین فرم درصورتی استفاده می شود که نتایج پایش هوا موجود نباشند)

:فرآیند
:شغل

4ماده شیمیایی 3ماده شیمیایی 2ماده شیمیایی 1ماده شیمیایی 

فشاربخاریااندازه ذره

OT/PELنسبت 

اقدامات کنترلی

حجم مورد استفاده درهر 
هفته

مدت زمان کار درهر هفته

(EI)شاخص مواجهه

(ER)درجه مواجهه

www.iehe.ir
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کسب اطالعات از فرکانس ومدت زمان مواجهه: مرحله ششم

(نتایج پایش دردسترس نمی باشند)3فرم

می ایدپنج فاکتور وجود دارند که با استفاده ازآنها درجه مواجهه بدست3درفرم
این فاکتورها عبارتند از:
فشار بخار1.
بوی قابل تشخیص/میزان مواجهه مجاز2.
اقدامات کنترلی3.
میزان مواد شیمیایی مورد استفاده4.
مدت زمان کاردر هر هفته5.
وداما بسته به پارامترهای موجود ازتمام این فاکتورهادرارزیابی ریسک استفاده نمی ش

www.iehe.ir
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تعیین درجه مواجهه3فرم 
(ازاین فرم درصورتی استفاده می شود که نتایج پایش هوا موجود نباشند)

:فرآیند
:شغل

4ماده شیمیایی 3ماده شیمیایی 2ماده شیمیایی 1ماده شیمیایی 

فشاربخاریااندازه ذره

OT/PELنسبت 

اقدامات کنترلی

حجم مورد استفاده درهر 
هفته

مدت زمان کار درهر هفته

(ER)درجه مواجهه

www.iehe.ir
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تعیین درجه مواجهه: مرحله هفتم

(EI)با استفاده از شاخص مواجهه ( ER)تعیین درجه مواجهه ( ب
اندازه )د موجود نباش( نتایج اندازه گیری میزان مواجهه)در مواقعی که نتایج پایش هوا 

را می توان با استفاده از شاخص مواجهه ( ER)مواجههدرجه ( گیری نشده باشد
(ER ) و یا استفاده از رابطه زیر بدست آورد:

EIn]1/n…….. ×EI3 ×EI2×ER = [EI1 

www.iehe.ir
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تعیین درجه مواجهه: مرحله هفتم

n :تعداد فاکتورهای مورد استفاده

جدول و با استفاده از ( 5تا 1از )تایی 5شاخص مواجهه برحسب یک درجه بندی 
: به دست می آید که در آن 4شماره 

خیلی باال می باشد 5متوسط و درجه = 3خیلی پائین، درجه = 1درجه 

www.iehe.ir
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(EI)تعیین شاخص مواجهه : 4جدول شماره 

مواجههشاخص
مواجههفاکتور

12345

فشار بخار 
اندازه ذرات برحسب قطر 

آئرودینامیک

mmHg1/0کمتر از 
ذرات درشت حجیم یا
مواد مرطوب

mmHg 1 1/0تا
مواد درشت و 
خشک

mmHg10 1تا
ذرات کوچک و 
خشک 
بیشتر از 

μm100

mmHg100 10تا
مواد ریز و خشک 
μm100 تا

10

mmHg100بیشتر از 
ذرات پودری، خشک 
و ریز کمتر از 

μm10

2بیشتر از 1تا 5/02تا 1/01تا 1/05/0کمتر از OT/PELنسبت 

اقدامات کنترلی
عمیر و کنترل کافی با ت

نگهداری 
منظم

تعمیر کنترل کافی با
و نگهداری 

نامنظم

ون کنترل کافی بد
تعمیر و 

نگهداری 
گرد و غبار)

(متوسط

گرد )کنترل ناکافی 
(و غبار زیاد

رد گ)بدون هیچ کنترل 
و غبار خیلی 

(زیاد

تهمیزان مورد استفاده در هف

قابلاستفادهمیزان
نظرصرف

ـاست
ایکیلوگرم1ازکمنر

لیتر

هاستفادموردمیزان
استاندک

ـ
یاکیلوگرم10الی1

لیتر

طمصرف متوسمیزان
ـاست

درکارگران
حملمورد

نقلو
یموادشیمیای

آموزش
ـ.انددیده

زیادمصرفمیزان
ـاست

درکارگران
باکارمورد
مواد

شیمیایی
آموزش

ـانددیده

تـاسزیادمصرفمیزان
کارگران

باکاردرمورد
شیمیاییمواد

ندیده آموزش
ـاند
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تعیین درجه مواجهه: مرحله هفتم

اجهه با آن درنخستین سطر جدول فوق، اگر ماده شیمیایی دردمای اتاق به حالت مایع باشد، خطر مو
به فشار بخار آن وابسته خواهد بود

 فشار بخار مواد را می توان ازMSDSآنها بدست آورد

فشاربخاربه دما وابسته است

بوداگرماده شیمیایی به صورت جامد است خطراستنشاق آن به اندازه ذرات آن وابسته خواهد

این موضوع نیاز به قضاوت درمحیط کار دارد

www.iehe.ir
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(4لجدوسطردوم)بوتشخیصقابلوآستانهمواجههمجازسطحبهمواجههدرجه
داردبستگیشیمیاییماده

بخشی آنها احتمال مواجهه با یک ماده شیمیایی بوسیله وجود اقدامات کنترلی واثر
تعیین می شود

واهد یک سیستم مکشی که خوب طراحی شده باشد ریسک مواجهه را کاهش خ
داد

مواجهه باال درحالیکه اگرخوب طراحی نشده باشد ویا اگرفرایند باز باشد ریسک
خواهد رفت

تعیین درجه مواجهه: مرحله هفتم

www.iehe.ir
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تعیین درجه مواجهه: مرحله هفتم

سومسطر)شودمیمشخصخطراتکنترلیاقداماتمیزاندرتفاوت
(4جدول

وریکه محصور نمودن فرایند به ط: مثالهایی از اقدامات کنترلی خوب
تماس مستقیم وجود نداشته باشد 

انتشاریا رها شدن آالینده ها قابل مشاهده نباشد

سیستم تهویه سرعت بدام اندازی خوبی داشته باشد

www.iehe.ir
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تعیین درجه مواجهه: مرحله هفتم

اجهه  درجه مواجهه با یک ماده شیمیایی همچنین به حجم ماده مورد استفاده ومدت زمان کاریا مو
بستگی دارد

 بدست می آیند4جدول 5و4این فاکتورهابا استفاده از سطرهای

مثال:
 گردوغبار بسیار ریز سیلیکا(EI=5 ) 7درحین کار تولید شده واین کار یک ساعت در روز ویا

یت  گردوغبار متوسط بوسیله بازرسی بصری قابل رو( .EI=1)ساعت در هفته تولید می کشد
(.EI=2)حجم مورد استفاده کم است(. EI=3)است

3.2)1*2*3*5( 4/1 ER

www.iehe.ir
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کسب اطالعات از فرکانس ومدت زمان مواجهه: مرحله ششم

 (نتایج پایش در دسترس هستند)2فرم

باشد،ساعت8ازکمترزمانایناگر.گرددمشخصبایدشغلزمانمدت2فرمدر
میطولساعت2خامموادنمودنوزنمثال.نمودمشخصرابایدمواجههفرکانس

تکرارمیهفتهدربار10ویادرروزدوبارانفرکانساما(D=2)کشد
(هفتهدرF=10)شود

تی اگر مواجهه با دو ویا چند ماده وجود داشته باشد واین مواد  دارای اثرات بهداش
شخص کنیدمشابهی باشند ستون مواد شیمیایی با اثرات مشابه را با عالمت بلی م

 اطالعات درباره اثرات بهداشتی مواد شیمیایی را می توان ازMSDS  آنها بدست
آورد
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تعیین درجه مواجهه2فرم 
(ازاین فرم درصورتی استفاده می شود که نتایج پایش هوا موجود باشند)

:فرآیند
:شغل

4ماده شیمیایی 3ماده شیمیایی 2ماده شیمیایی 1ماده شیمیایی 

(D)مدت مواجهه

(F)تکرارمواجهه

ایج  بااستفاده ازنت)میزان مواجهه
M، ( پایش هوا

مواد شیمیایی دارای اثرات
(خیر/بلی)مشابه

(E)مواجههسطح 

(ER)درجه مواجهه

www.iehe.ir
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تعیین درجه مواجهه: مرحله هفتم

ست درجه مواجهه را می توان بااستفاده از سطح واقعی مواجهه یا شاخص مواجهه بد
آورد

استفاده از سطح مواجهه
ایش انجام پ)موجود باشد ( پایش هوا)زمانی که نتایج اندازه گیری غلظت مواد شیمیایی 

فاده از رابطه میانگین مواجهه هفتگی با مواد شیمیایی را می توان با است( شده باشد
:زیر بدست آورد 

:1رابطه 
M × D × F

WE =                                            

www.iehe.ir
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تعیین درجه مواجهه: مرحله هفتم

E :برحسب میزان مواجهه هفتگیmg/m3 یاppm

F : تعداد دفعات مواجهه در هفته

M : میزان مواجهه برحسبppm یاmg/m3

W : (ساعت40)میانگین ساعات کاری در هفته

D : مواجهه برحسب ساعتهرمیانگین زمان

www.iehe.ir
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تعیین درجه مواجهه: مرحله هفتم

o ام نمی وقتی وظیفه شغلی انج)در رابطه فوق فرض می شود در مواقع استراحت
ن فرض  بنابراین الزم است صحت ای. فرد با مواد شیمیایی در مواجهه نیست( شود

مورد بررسی قرار گیرد

o پس از محاسبه میانگین مواجهه هفتگی(E ) 3جدول درجه مواجهه با استفاده از
.مشخص می شود
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تعیین درجه مواجهه: 3جدول شماره 

ERE/PEL

0/1کمتر از1

0/5تا 20/1

1تا 30/5

1تا 42

2بیشتر از 5
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تعیین درجه مواجهه: مرحله هفتم

ساعت در هفته40مواجهه بیش از 

PEL اهش یک فاکتورک. ساعت در هفته باید کاهش یابد40برای مواجهه های بیش از
(f )باید در مقدارPELضرب شود مطابق فرمول زیر:

128

)168(
*

40 H

H
f




 دراین معادلهHتعداد ساعات مواجهه در هفته است
ثبت نمایید3فرم درجه مواجهه را در.
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ارزیابی ریسک:مرحله هشتم

ریسک را بااستفاده از معادله زیر می توان بدست آورد:

HR = (1جدول )5الی 1درجه خطر ، از
ER = 5الی 1درجه مواجهه ، از

)*( ERHRRisk 
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ارزیابی ریسک:مرحله هشتم

 محدود شود5تا 1گرفتن ریشه دوم سبب می شود میزان ریسک درحد.

آنرا به طرف وقتی که سطح ریسک محاسبه شده یک عدد صحیح نباشد می بایست
.باال و نزدیکترین عدد صحیح گرد کرد

 مثال:
4  =3/5 =3 ×4 =Risk4 =HR3ER = 

 با استفاده از ریسک مواجهه با مواد شیمیایی در هر وظیفه شغلی: رتبه بندی ریسک
.رتبه بندی می شودجدول زیر
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ارزیابی ریسک:مرحله هشتم

 تعیین سطح ریسک:
استفاده کرده  برای تعیین سطح ریسک و رتبه بندی آن می توان از ماتریس زیر نیز

.کرد

ناچيز ـ قابل صرف نظر

كم

متوسط

باال

خيلي باال

HR

ER
12345

114/17/122/2

24/124/28/22/3

37/14/235/39/3

428/25/345/4

52/22/39/35/45
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ارزیابی ریسک:مرحله هشتم

با افزایش عدد ریسک اهمیت آن باال می رود

 ثبت کنید4فرم سطح ریسک را در

هه این درجه بندی کمک می کند تا طرحهای اصالحی جهت کاهش ریسک مواج
اولویت بندی گردند

www.iehe.ir
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گزارش نتایج ارزیابی ریسک4فرم 

پیگیری/اقدام اصالحیسطح ریسکدرجه مواجههدرجه خطرشغلفرآیند

:  تاریخ/امضاء ارزیاب
:تاریخ/امضاءنماینده کارفرما

www.iehe.ir
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اعمال اقدامات اصالحی:مرحله نهم

ی قابل پس از انجام ارزیابی ریسک، چنانچه نتایج آن وجود یک ریسک بهداشت
اهش آن توجه را برای کارکنان نشان داد می بایست اقدامات الزم برای کنترل و ک

به سطح قابل توجه صورت گیرد

 مهمترین این اقدامات عبارتند از:
(به ترتیب اولویت: )انتخاب روش مناسب برای کننترل مواجهه شامل -
حذف مواد خطرناک از محیط کار-
جایگزینی ماده شیمیایی با یک ماده شیمیایی کم خطر-
جداسازی کارکنان از محلی که مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند-

www.iehe.ir
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اعمال اقدامات اصالحی:مرحله نهم

اقدامات کنترل مهندسی مثل تهویه مکش موضعی-

اقدامات مدیریتی مثل محدودیت مثل تهویه مکشی موضعی-

ی، ماسک و دستکش، عینک حفاظت)استفاده از لباسها و تجهیزات حفاظت فردی -
)...

آموزش کارکنان-

وظیفه مدیر است اطمینان حاصل نماید که ریسک درحد قابل قبول ست-

www.iehe.ir
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اعمال اقدامات اصالحی:مرحله نهم

برخی از اقدامات ممکن برای سطوح مختلف ریسک:

ریسک ناچیز:1ریسک سطح -
پایان ارزیابی
 سال یکبار5بازنگری ارزیابی هر

ریسک کم:2ریسک سطح -
oحفظ کنترل
oپایش هوا در صورت نیاز
o سال یکبار4بازنگری ارزیابی هر
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اعمال اقدامات اصالحی:مرحله نهم

ریسک متوسط:3ریسک سطح -
oحفظ واعمال کنترلها
oپایش هوا درصورت نیاز
oآموزش کارکنان درصورت نیاز
o سال یکبار3بازنگری ارزیابی هر
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اعمال اقدامات اصالحی:مرحله نهم

ریسک باال:4ریسک سطح -
oاعمال کنترلهای موثر مهندسی
oانجام پایش هوا
oآموزش کارکنان
oتهیه برنامه حفاظت تنفسی
oتهیه وسایل حفاظت فردی مناسب
oایجاد واعمال روشهای اجرایی ایمن کار
oتهیه روشهای اجرایی برای شرایط اورژانسی واضطراری
oارزیابی مجدد بعد از اینکه تمام موارد فوق اعمال شدند
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اعمال اقدامات اصالحی:مرحله نهم

ریسک خیلی باال:5ریسک سطح -
oاعمال کنترلهای موثر مهندسی
oانجام پایش هوا
oآموزش کارکنان
oتهیه برنامه حفاظت تنفسی
oتهیه وسایل حفاظت فردی مناسب
oایجاد واعمال روشهای اجرایی ایمن کار
oتهیه روشهای اجرایی برای شرایط اورژانسی واضطراری
oارزیابی مجدد بعد از اینکه تمام موارد فوق اعمال شدند
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ثبت ارزیابی:مرحله دهم
تمام ارزیابی ها باید به شیوه مناسبی وبه صورت دائمی ثبت شده ونگهداری گردند
مدارک باید دقیق باشند
مدارک باید شامل موارد ذیل باشند:

اسامی تیم ارزیابی( الف
توصیف واحد کاری( ب
کارکنان درگیر( ج
تاریخ( د
لیستی از مواد خطرناک مورد استفاده ویا تولیدی در واحد  ( ه
موادMSDSقید نمودن وجود یا عدم وجود ( و
اطالعات راجع به خطرات( ز

خالصه ای از فرایند( ح
شناسایی ریسک( ط
بحث درباره ریسک( ی
پیشنهادات-
امضاء ، تاریخ وسمت تیم ارزیابی-
امضاء کارفرما وتاریخ -
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بازنگری ارزیابی:مرحله یازدهم

درصورت وقوع هر کدام از شرایط زیر بازنگری ضروری است:
یریت مد)تغییرات عمده ای در حجم تولید، مواد، فرایندها ویا اقدامات کنترلی 1.

رخ دهد( تغییر
بیماری مرتبط با کارگزارش گردد2.
حوادث ویا شبه حوادث به علت کنترلهای نامناسب رخ دهند3.
پایش ویا معاینات پزشکی عدم کنترل را نشان دهند4.
تغییر مدارک جدیدی درباره خطرات مواد بدست آید مثال بازنگری استانداردها،5.

میزان مجاز مواجهه ویا هر ویژگی مربوط به مواد شیمیایی
تکنولوژی کنترلی جدیدی ویا بهبود یافته ای بدست آید6.
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تعیین درجه خطر با استفاده از اثرات سمی یا عوارض زیان آور مواد شیمیایی: 1جدول شماره 

درجه  
خطر

مثالتوصیف اثرات مواد شیمیایی در تقسیم بندی مخاطرات مواد شیمیایی

1
بندیطبقهرآوزیانیاسمیموادعنوانبهوندارندایشدهشناختهبهداشتیاثرگونههیچکهموادی-

.اندنشده
.استدادهقرارسرطانزاهاA5طبقهدرراآنهاACGIH[1]سازمانکهموادی-

اتاستبوتان،سدیم،کلرید
مکلسیکربنات،بوتیل

2

شدیدقدرآناثراتشانولیدارندمخاطیغشاءوچشمپوست،رویپذیربرگشتاثراتکهموادی-
.کنندایجادبرانسانجدیاختاللبتواندکهنیست

.استدادهقرارسرطانزاهاA4طبقهدرراآنهاACGIHکهموادی-
.شوندمیپوستدرتحریکوحساسیتایجادسببکهموادی-

10)کاسیداستیبوتان،استون،
...وباریومامالح،(درصد

3

موردینادرکافیاطالعاتولیهستندموتاژنیاسرطانزاحیوانیاانسانبرایاحتماالًکهموادی-
.نداردوجود

.استدادهقرارسرطانزاهاA3طبقهدرراآنهاACGIHکهموادی-
.استدادهقرار2BگروهدرآنهاIARC[2]کهموادی-
>PH>5)خورندهمواد- >PH>9یا3 ...وتنفسیدستگاهکنندهحساسموادو(12

،آمونیاکگزیلن،تولوئن،
لین،آنیاستالدئید،بوتانول،
آنتیموان

4

برطبقآنها(زاییالخلقهناقص)تراتوژنیو(ژنیجهشایجاد)موتاژنیسرطانزایی،امکانکهموادی-
.استقبلیدستهازبیشترحیواناترویشدهانجاممطالعات

.استدادهقرارسرطانزاهاA2طبقهدرراآنهاACGIHسازمانکهموادی-
IARCبندیطبقهدرA2گروه-

>PH>2)خورندهخیلیمواد- >PH>14یا0 5/11)

متیلن،کادمیومفرمالدئید،
اکسایداتیلنکلراید،

آکریلونیتریل

5

شناختههاآن(زاییالخلقهناقص)تراتوژنیو(ژنیجهشایجاد)موتاژنیسرطانزایی،اثرکهموادی-
.استشده

.استدادهقرارسرطانزاهاA1طبقهدرراآنهاACGIHکهموادی-
IARCبندیطبقهدر1گروه-

سمیخیلیشیمیاییمواد-

سرب،بنزیدین،بنزن،
ین،برومبریلیوم،آرسنیک،

جیوهکلراید،وینیل
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درجه خطر

LD50  جذب شده از
mg/kg)راه دهان 

(وزن بدن موش رات

LD50 جذب پوستی
(mg/kg وزن بدن

(موش رات

LC50  جذب شده از طریق
استنشاق در موش رات 

(mg/lit 4گازها و بخارات در
(ساعت

LC50  جذب شده از راه
mg/lit)استنشاق در موش رات 

4آئروسولها و ذرات معلق در 
(ساعت

22000>2000>20>5>

32000><LD502002000><LD5040020><LC5025><LC501

4200><LD5025400><LD50502><LC505./1><LC5025./

525>LD5050>LD505./>LC5025./>LC50

تعیین درجه خطر از طریق سمیت حاد مواد شیمیایی–2جدول شماره 

www.iehe.ir
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تعیین درجه مواجهه: 3جدول شماره 

ERE/PEL

1/0کمتر از 1

1/0تا 25/0

5/0تا 31

1تا 42

2بیشتر از 5

www.iehe.ir
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(EI)تعیین شاخص مواجهه : 4جدول شماره 

مواجههشاخص
مواجههفاکتور

12345

فشار بخار 
اندازه ذرات برحسب قطر 

آئرودینامیک

mmHg1/0کمتر از 
ذرات درشت حجیم یا
مواد مرطوب

mmHg 1 1/0تا
مواد درشت و 
خشک

mmHg10 1تا
ذرات کوچک و 
خشک 
بیشتر از 

μm100

mmHg100 10تا
مواد ریز و خشک 
μm100 تا

10

mmHg100بیشتر از 
ذرات پودری، خشک 
و ریز کمتر از 

μm10

2بیشتر از 1تا 5/02تا 1/01تا 1/05/0کمتر از OT/PELنسبت 

اقدامات کنترلی
عمیر و کنترل کافی با ت

نگهداری 
منظم

تعمیر کنترل کافی با
و نگهداری 

نامنظم

ون کنترل کافی بد
تعمیر و 

نگهداری 
گرد و غبار)

(متوسط

گرد )کنترل ناکافی 
(و غبار زیاد

رد گ)بدون هیچ کنترل 
و غبار خیلی 

(زیاد

تهمیزان مورد استفاده در هف

قابلاستفادهمیزان
نظرصرف

ـاست
ایکیلوگرم1ازکمنر

لیتر

هاستفادموردمیزان
استاندک

ـ
یاکیلوگرم10الی1

لیتر

طمصرف متوسمیزان
ـاست

درکارگران
حملمورد

نقلو
یموادشیمیای

آموزش
ـ.انددیده

زیادمصرفمیزان
ـاست

درکارگران
باکارمورد
مواد

شیمیایی
آموزش

ـانددیده

تـاسزیادمصرفمیزان
کارگران

باکاردرمورد
شیمیاییمواد

ندیده آموزش
ـاند

www.iehe.ir
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ارزیابی ریسک:مرحله هشتم

ریسکدرجه

رتبه بندیسطح ریسک

ناچیز ـ قابل صرف نظر1

کم2

متوسط3

باال4

خیلی باال5

www.iehe.ir
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تجزیه فرایند کاری: 1فرم 

:تیماعضاء/ارزیابنام
:ارزیابیتاریخ

:شرکتنام
:واحد

HRدرجه خطر، مواد شیمیایی انتعداد کارکن شرح شغل شغل فرایند

www.iehe.ir
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تجزیه فرایند کاری: 1فرم 

:تیماعضاء/ارزیابنام
:ارزیابیتاریخ

:شرکتنام
:واحد

HRدرجه خطر، مواد شیمیایی انتعداد کارکن شرح شغل شغل فرایند

www.iehe.ir
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تعیین درجه مواجهه2فرم 
(ازاین فرم درصورتی استفاده می شود که نتایج پایش هوا موجود باشند)

:فرآیند
:شغل

4ماده شیمیایی 3ماده شیمیایی 2ماده شیمیایی 1ماده شیمیایی 

(D)مدت مواجهه

(F)تکرارمواجهه

ایج  بااستفاده ازنت)میزان مواجهه
M، ( پایش هوا

مواد شیمیایی دارای اثرات
(خیر/بلی)مشابه

(E)مواجههسطح 

(ER)درجه مواجهه

www.iehe.ir
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تعیین درجه مواجهه3فرم 
(ازاین فرم درصورتی استفاده می شود که نتایج پایش هوا موجود نباشند)

:فرآیند
:شغل

4ماده شیمیایی 3ماده شیمیایی 2ماده شیمیایی 1ماده شیمیایی 

فشاربخاریااندازه ذره

OT/PELنسبت 

اقدامات کنترلی

حجم مورد استفاده درهر 
هفته

مدت زمان کار درهر هفته

(EI)شاخص مواجهه

(ER)درجه مواجهه

www.iehe.ir
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گزارش نتایج ارزیابی ریسک4فرم 

پیگیری/اقدام اصالحیسطح ریسکدرجه مواجههدرجه خطرشغلفرآیند

:  تاریخ/امضاء ارزیاب
:تاریخ/امضاءنماینده کارفرما

www.iehe.ir




